
«КІНЕЦЬ ФІЛЬМУ»: 
ЗА ЩО СЛІДЧИХ СБУ 
ВІДСТОРОНИЛИ ВІД 
«СПРАВИ ТИВОДАРА»

Скарги на бездіяльність та свавілля 
слідчих обласного управління СБУ, які 

ігнорували в управлінні, взяли до уваги 
представники Феміди. Відсторонивши 
слідчих та їхнього керівника Олександра 
Хитрика, суд де-факто визнав, що 
робота, яка інколи більше нагадувала 
виставу чи гру на публіку, відбувалася з 
численними порушеннями. 

ЖИТТЄВЕ ПРАВИЛО 
БАБУСІ ТОНІ – 
НІКОЛИ НЕ ЗДАВАТИСЯ

Рожищанка Антоніна 
Фердолевська як ніхто 

інший розуміє душевні 
страждання молодих 
вояків, які сьогодні 
залишилися інвалідами, 
побувавши на Донбасі. Та 
власним прикладом вона, 
інвалід війни, доводить, 
що не потрібно здаватися, 
адже життя в нас одне.

ЛЕОНІЯ ЦІЛІНСЬКА 
ВРЯТУВАЛА СЕРЕХОВИЧІ, 
АЛЕ ЗАГИНУЛА ВІД РУК 
ОДНОСЕЛЬЦІВ?

Сім’я Цілінських оселилася в 
Сереховичах у 1921 році. Їй належали 

найродючіші землі між Сереховичами 
та Грабовим. Коли влада змінилася 
з польської на радянську, родина 
залишилася в селі.
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Після вибуху гніву в 
напрямку Росії щодо 

скандалу з отруєнням 
полковника ГРУ в запасі 
Сергія Скрипаля та його 

доньки Юлії тамтешня 
преса вкотре заговорила 
про можливий бойкот 
чемпіонату світу 2018 року. 

 читайте на стор. 6  читайте на стор. 6

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримуєте нашу газету 

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

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

ЯК БОЙКОТУВАЛИ 
ЧЕМПІОНАТИ СВІТУ

Протягом 2010-2016 років 
понад сотню гектарів міської 
комунальної землі було передано 

під будівництво багатоповерхівок та 
комерційні об’єкти в Луцьку. 
Про те, щоб за цю землю забудовники 
віддали місту частину квартир, аби 
забезпечити житлом лучан, навіть не 
йшлося. Навпаки, будівничим компаніям  читайте на стор. 5
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НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 
НАДІЮ САВЧЕНКО 
ЗВИНУВАТИЛИ В ПІДГОТОВЦІ 
ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

100 ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ ВІДДАЛИ 

БЕЗ АКЦІЙ І ПРОТЕСТІВ

ще й часто-густо зменшували розмір 
пайової участі. Схема була «законною» 
та працювала доти, доки землю 
виділяли потрібним людям. Та щойно 
змінилася команда, відведення землі 
під будівництво одномоментно стало 
«дерибаном», а ті, хто виділяє землю, – 
«злодіями».
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НА МАДАГАСКАРІ – ШТОРМ 
Через шторм «Еліакі» на Мадагаскарі 
19 березня загинуло мінімум 17 людей. 
Шість тисяч осіб були змушені покинути 
оселі. До деяких районів люди можуть 
дістатися лише на човнах. 

ЛІТАК ВРІЗАВСЯ В БУДИНОК
На Філіппінах 17 березня літак врізався 
у житловий будинок. Щонайменше 10 
людей загинуло. 

ПУТІН ПЕРЕМІГ
За чинного президента РФ Володими-
ра Путіна 18 березня віддали голоси 
76,67% виборців. Другий – кандидат від 
КПРФ Павло Грудінін (11,79%), третій – 
лідер ЛДПР Володимир Жиріновський 
(5,66%). Крім них, балотувалися Ксенія 
Собчак, Григорій Явлінський, Максим 
Сурайкін, Борис Тітов та Сергій Бабурін. 
УБИЛИ РОСІЙСЬКОГО 
ОЛІГАРХА
Миколу Глушкова, який отримав по-
літичний притулок у Великобританії, 
12 березня задушили в його будинку у 
Лондоні. Загиблий був близьким другом 
олігарха-втікача Бориса Березовського, 
якого убили в 2013 році. У 2011 році ро-
сійський олігарх Глушков дав свідчення 
в судовій справі за позовом Березов-
ського проти олігарха Романа Абрамо-
вича, який співпрацює з кремлівським 
режимом.
БЕТОННИЙ МІСТ РОЗЧАВИВ 
ЛЮДЕЙ
15 березня у Маямі обвалився недобу-
дований міст, який мали відкрити на-
ступного року. Загинуло чотири люди-
ни. Міст важив 950 тонн.
ПІДЙОМНИК РОЗКИДАВ 
ТУРИСТІВ 
На гірськолижному курорті Гудаурі в 
Грузії підйомник вийшов з ладу і почав 
рухатися у зворотний бік. Через велику 
швидкість людей повикидало з підйом-
ної машини. Постраждало 12 осіб, двоє 
з них – українці.
ЗАТРИМАЛИ ЕКС-
ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ
Екс-президента Франції Ніколя Саркозі 
взяли під варту за підозрою у незакон-
ному фінансуванні виборчої кампанії 
в 2007 році. Слідчі перевіряють твер-
дження, що режим лівійського дикта-
тора Муаммара Каддафі таємно надав 
Саркозі на виборчу кампанію €50 млн, 
що вдвічі більше від дозволеного зако-
ном бюджету. Екс-президент усі звину-
вачення відкидає.
ЄС ПЛАНУЄ ПІДВИЩИТИ 
ВІЗОВИЙ ЗБІР
Термін розгляду візових заявок обіця-
ють скоротити з 15 до 10 днів. Також мо-
жуть збільшити видачу мультивіз з тер-
міном дії від 1 до 5 років і запровадити 
видачу короткострокових віз на кордоні 
до 7 днів на території держави, яка їх ви-
дала. Візовий збір при цьому буде збіль-
шено на €20. Нині він становить €60.
У ВАРШАВІ – 
АНТИБАНДЕРІВСЬКА АКЦІЯ
19 березня польські націоналісти по-
топтали червоно-чорний прапор під 
посольством України у Варшаві. Разом 
з ними прийшли і проукраїнські поляки, 
аби висловити солідарність з Україною 
та українським народом.
МАНАФОРТ МОЖЕ СІСТИ НА 
300 РОКІВ
Колишньому главі передвиборного 
штабу Дональда Трампа Полу Манафор-
ту загрожує до 305 років ув’язнення, 
якщо його визнають винним за всіма 
пунктами. Манафорта звинувачують у 
банківських махінаціях, ухиленні від по-
датків та відмиванні $30 млн, отриманих 
за політичну роботу в Україні.
УКРАЇНЦІ ПЕРЕВЕЛИ 
З ПОЛЬЩІ 100 МЛРД ГРН
Грошові перекази з Польщі в Україну 
збільшилися у півтора раза. Якщо в 2016 
році українці перерахували 8 млрд зло-
тих, то у 2017-му – 13 млрд (близько 
100 млрд грн). 

світова хроніка БРИЩЕНСЬКИЙ ПОЛІГОН ЗАКРИЮТЬ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО СМІТТЯ

екологія

АМБРОЗІЇ – БІЙ!
фітокарантинбезпека

гроші хороші

ВУЛИЦІ – ПІД ЦІЛОДОБОВИМ «ЗАПИСОМ»

НА ВОЛИНІ – ТРИ 
ОФІЦІЙНІ МІЛЬЙОНЕРИ

ПРОДАВЦІВ КРИПТОВАЛЮТИ КАТУВАЛИ У ПІДВАЛІ

ШАХРАЇ ОШУКАЛИ ВОЛИНЯН НА 111 ТИСЯЧ

злочин і кара

пильнуйте

Луцький район

Вивозити відходи на 
територію полігону 
для твердих 

побутових відходів у 
селі Брище можна буде 
лише комунальникам із 
Луцька. 

Усім навколишнім селам уже 
надіслано листи про розірван-
ня договору із заявниками від 
1 червня. Винятком будуть лише 
Княгининівська ОТГ, оскільки на 
її території розміщений сам полі-
гон, і Жидичинська ОТГ, бо на те-
риторії цієї громади є відстійники 
КП «Луцькводоканал». 

«Згідно з новим законодав-
ством, потрібно здійснювати роз-
дільний збір сміття, а села цього 
не дотримуються. Також це рі-

шення дозволить зменшити на-
вантаження на полігон, який вже 
й так достатньо заповнений, щоб 
Луцьку і надалі було куди звози-
ти сміття», – розповів перший за-

ступник луцького міського голо-
ви Григорій Недопад.

Також у червні в Луцьку в 
районі вулиці Дубнівської за-
працює нова сміттєсортувальна 

лінія, яка дозволить розвантажи-
ти сміттєвий полігон у Брищі. «На 
ній будуть сортувати сміття, тож 
великий його відсоток відправ-
лятимуть на вторинну перероб-
ку», – повідомив радник міського 
голови Ігор Поліщук в ефірі теле-
каналу «Аверс».

До слова, міська влада розі-
рвала договір з підприємством 
«М.Ж.К.» через незадовільний 
стан роботи. «Зараз місто при-
дбало два 25-кубові сміттєвози 
Mercedes Axor, щоб райони, які 
обслуговувало «М.Ж.К.», змогло 
охопити підприємство «Луцьк-
спецкомунтранс». Ще один сміт-
тєвоз буде придбано за кошти 
підприємства», – поінформував 
Ігор Поліщук. 

Таке рішення дозволить продовжити 
тривалість функціонування полігону

Луцький район

Двох лучан, які добували та 
продавали біткоїни, злочинці 
вивезли в передмістя і 
закрили у підвалі. 

На одного з потерпілих шес-
теро зловмисників напали у 

власному помешканні, жорстоко 
побили та забрали два мобільні 
телефони. Потім, розбивши скло 
в його авто, викрали звідти гама-
нець із понад 5 тис. грн. Самого ж 
потерпілого завезли в село Забо-
роль, де помістили у підвал. 

Іншого потерпілого нападни-
ки викрали біля під’їзду будинку 
та його ж автомобілем доправили 
в Забороль. Дорогою потерпіло-
го били молотком та битою, віді-
брали гроші, ювелірні прикраси, 
телефони та ключі від квартири й 
будинку. 

У підвалі чоловіка знову били 
й навіть погрожували застрелити, 
приставляючи до скроні пістолет. 
Так зловмисники вимагали пере-
дати їм автомобіль, квартиру, $5 
тис. та ферму біткоїнів.

Звільнили потерпілих зав-
дяки скоординованим діям 
працівників поліції увечері 
17 березня. З місця пригоди 
поліцейські вилучили пістолет 

Zoraki з набоями, кілька молот-
ків, мобільні телефони, гроші, 
медикаменти тощо. Потерпілих 
госпіталізували. 

Чотирьох зловмисників ві-
ком від 31 до 36 років затрима-
ли, повідомив Аркадій Найдич, 
заступник начальника Луцького 
відділу поліції. Трьох розбійників 
суд залишив під вартою на 60 діб, 
ще одного відпустили під домаш-
ній арешт.

Як повідомили джерела в За-
борольській сільській раді, влас-
ники оселі, де утримували потер-
пілих, живуть у селі, але в іншому 
будинку. Про інцидент дізналися, 
коли правоохоронці приїхали на 
затримання злочинців.

Помешкання, де тримали бранців, здавали в оренду

Нещодавно лише протягом доби до поліції 
звернулося п’ятеро волинян із заявами про 
шахрайства на суму понад 111 тис. грн.

Як інформують у прес-службі обласної 
поліції, у 49-річного жителя села Цегів Горо-
хівського району шахрай під приводом про-
дажу одягу через інтернет видурив 11 тис. 
540 грн. Гроші були на електронному рахун-
ку банку. 

Із аналогічною заявою до правоохоронців 

звернувся 63-річний житель села Поворськ 
Ковельського району. У пенсіонера видурили 
74 тис. 500 грн. Таку суму чоловік перераху-
вав за придбання трактора через інтернет. 

У Рожищенському районі 42-річна жи-
телька села Вишеньки втратила 3,5 тис. грн. 
Жінка через інтернет хотіла придбати доїль-
ний апарат. Гроші потерпіла перерахувала на 
картковий рахунок, оплачений товар так і не 
отримала. 

У Луцькому районі 29-річний житель 
села Новокотів оплатив майже 10 тис. грн 
за віртуальну послугу,  згідно з якою шах-
раї пообіцяли перевезти автомобіль через 
кордон. 

Окрім того, в Луцький відділ поліції звер-
нувся 36-річний місцевий житель. У нього не-
відомий чоловік під приводом зателефонува-
ти видурив мобільний телефон. Сума збитків 
становить близько 3 тис. грн. 

Благодатне

У селищі Благодатне встановлено систему 
відеоспостереження.

Відтепер 23 камери цілодобово будуть за-
писувати головні вулиці, повідомляє «Ново-
волинський інформаційний портал». Камери 
встановили у рамках програми «Безпечне міс-
то». Проект фінансується за рахунок субвенції 
з держбюджету. Виділено майже 200 тис. грн 
(150 тис. із державного та 50 тис. із селищного 
бюджетів). 

Система відеоспостереження дозволяє 
відслідковувати усі виїзди та основні пе-
рехрестя. Це дасть можливість фіксувати 

події, які відбуваються в селищі, та забез-
печить оперативніше розкриття правопо-
рушень.

Голова селища Олександр Топорівський 
продемонстрував роботу системи 
поліцейським, нардепу Ігорю Гузю та ЗМІ

Бур’ян-алерген, який здатен 
знизити врожайність сільськогоспо-
дарських культур до 60%, 
планують викорінити повністю.

На умовах співфінансування на 
відповідну трирічну програму облас-
ної ради потрібно понад 600 тис. грн. 
Як зазначив директор департаменту 
агропромислового розвитку Волин-
ської ОДА Юрій Горбенко, йдеться 
про понад 20 га земель, заражених 
цим карантинним бур’яном. Це пере-
важно прибудинкові території та землі 
загального призначення. Окрім того, 
щороку реєструють нові вогнища по-
ширення рослини. 

З амброзією на Волині борються 
приблизно 7-8 років. Ця рослина здатна 
спровокувати алергії та хвороби у лю-
дей, тому в разі виявлення амброзії се-
ред сільськогосподарських культур таку 
продукцію не допускають на експорт.

kashalot.com

Найкращий спосіб боротьби 
з амброзією – викорінювання 
рослин вручну

Про мільйонні доходи за 2017 рік 
відзвітували троє волинян, інформує 
управління податків і зборів з фізичних осіб 
ГУ ДФС у Волинській області.

Один з декларантів-мільйонерів прозвіту-
вав про 6,9 млн грн минулорічних прибутків від 
продажу майна. Оскільки такий дохід 
оподатковується за ставкою 5%, 
то лише завдяки відповідальній 
позиції цього громадянина бю-
джет додатково отримає 344,5 тис. 
грн ПДФО та 103,4 тис. грн військо-
вого збору.

Р і

рів прозвіту
прибутків від 
хід 

с. 
о-

Начальник ГУ ДФС у Волинській області 
Світлана Савчук запрошує краян не зволікати 
з поданням декларацій. Керівник волинських 
фіскалів підкреслила, що визначені до спла-

ти декларантами 1,9 млн грн 
ПДФО стануть додатковим фі-
нансовим ресурсом для дер-
жави і громад у розв’язанні 

соціально-економічних пи-
тань, а військовий збір буде 
спрямовано на підтримку 

національної армії.

npu.gov.ua
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Знання про те, що щось помилкове, є істиною. Артур Шопенгауер

ЗАМІСТЬ АТО – ООС
Президент Петро Порошенко заявив 
про завершення Антитерористич-
ної операції та перехід до операції 
Об’єднаних сил. Командувачем ОС при-
значено генерал-лейтенанта Сергія На-
єва. До цього він обіймав посаду заступ-
ника начальника Генштабу ЗСУ.

В НБУ – НОВИЙ ОЧІЛЬНИК
Через рік після відставки парламент 
звільнив Валерію Гонтареву з посади го-
лови НБУ. Новим головою Нацбанку став 
в.о. керівника Яків Смолій.

НАРДЕП – БЕЗ ІМУНІТЕТУ
ВР дозволила притягнення до кримі-
нальної відповідальності, затримання 
та арешт нардепа з «Опозиційного бло-
ку» Євгена Бакуліна. Його підозрюють 
у привласненні та відмиванні майже 
450 млн грн ПАТ «НАК «Нафтогаз Украї-
ни» під час закупівель нафтопродуктів у 
ТОВ «ГазУкраїна-2020».

ГРОЙСМАН ВІДМОВИВ 
ПОРОШЕНКУ 
Майже рік між БПП і «Народним фрон-
том» тривають переговори про ство-
рення спільного політичного проекту. 
Однак Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман, який мав очолити об’єднану 
партію влади й отримати свою квоту в 
ній у 20%, відмовився туди входити.

ФІРМИ ФІРТАША ВІДМИЛИ 
500 МЛН ГРН
У Генпрокуратурі розслідують ухи-
лення від сплати податків низкою під-
приємств, які входять до бізнес-групи 
Group DF українського олігарха Дмитра 
Фірташа. За 2015-2017 роки члени орга-
нізованого злочинного угрупування че-
рез страхувальників вивели в офшори 
500 млн грн.

ЗАСТРЕЛИВСЯ УКРАЇНСЬКИЙ 
ЛЬОТЧИК 
18 березня застрелився в. о. директора 
Миколаївського аеропорту 29-річний 
Владислав Волошин. Військовий льот-
чик міг мати фінансові проблеми через 
ремонт аеропорту.

НА «НОВІЙ ПОШТІ» – ОБШУКИ 
16 березня представники Генпроку-
ратури провели обшуки складських 
та офісних приміщень ТОВ «Нова пош-
та» у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, 
Львові та Дніпрі. До слідства дійшла 
інформація, що «Новою поштою» пе-
ресилали безакцизний алкоголь та 
наркотики.

ПОРОШЕНКО МАЄ МІЛЬЯРДИ 
НА РОТТЕРДАМ+
Президент Петро Порошенко заробляє 
мільярди доларів за допомогою схем 
Роттердам+, заявив нардеп-утікач Олек-
сандр Онищенко. Частка Порошенка в 
схемах методики формування ціни на 
вугілля під час виробництва електро-
енергії тепловими електростанціями 
становить мінімум 50% – $5 млрд на рік.

МІНОБОРОНИ ВИТРАТИЛО 
МІЛЬЙОНИ ДАРМА
Міністерство оборони у 2015-2017 ро-
ках закупило на 72 млн грн замість ди-
мових сумішей марки ДС-56 для АТО 
суміш для обкурювання дерев, імітації 
бойових дій під час гри у страйкбол та 
кінематографічних знімань. Розпочато 
кримінальне провадження.

ОЛІГАРХИ БОРГУЮТЬ 
Українські олігархи боргують НБУ 
45,2 млрд грн. Олег Бахматюк за кре-
дитами банків «Фінансова ініціатива» та 
VAB винен 10,2 млрд грн. Дмитро Фірташ 
за кредитами банку «Надра» боргує НБУ 
9,8 млрд грн. НБУ скерував до правоохо-
ронних органів 12 заяв про злочини, які 
скоїли акціонери цих банків.

УКРАЇНЦІ ПЕРЕХОДЯТЬ НА 
ЛІТНІЙ ЧАС
Перехід на літній час в Україні традицій-
но відбудеться в останні вихідні берез-
ня – у ніч з 24 на 25 березня. Годинники 
переведуть на годину вперед.

українська хроніка

БІЛЯ МОНАСТИРЯ СОБАКИ 
НАПАДАЮТЬ НА ЛЮДЕЙ

ЗАГИНУЛИ ПІШОХОДИ І ВОДІЇ 

ВІД КОВЕЛЯ ДО КОРДОНУ ПОБУДУЮТЬ 
НОВУ КОЛІЮ

З НАГОДИ ЖІНОЧОГО 
ДНЯ – ПРЕМІЇ 
ЧОЛОВІКАМ

ПОЦУПИВ ІЗ КВАРТИР 
57 ТИСЯЧ

БУДИНОК ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗДАДУТЬ 
НАПРИКІНЦІ ЛІТА

ВРІЗАЛИСЯ У НАФТОПРОВІД «ДРУЖБА»ВРІЗАЛИСЯ У НАФТОПРОВІД «ДРУЖБА»
підпільний бізнес

смерть під колесами

інфраструктура і сміх і гріх

кримінал

говорили-балакали

Волинь, Львівщина

На Волині викрили 
міжрегіональну 
організовану 

озброєну групу, що 
спеціалізувалася 
на крадіжках 
нафтопродуктів на 
території Волинської та 
Львівської областей.

Використовуючи спецтехніку 
та обладнання, численний тран-
спорт, засоби зв’язку, спеціально 
пристосовані приміщення, пра-
вопорушники здійснили несанк-
ціоновану врізку в магістральний 
нафтопровід компанії «Прикар-
патзахідтранс». Упродовж остан-

ніх трьох тижнів вони викрали 
163 т дизельного пального, запо-
діявши збитків на 4 млн 140 тис. 
грн, інформують у прес-службі 

прокуратури області. 
Відчувши безкарність, 14 бе-

резня на території Львівщини 
злочинці врізалися у найбільшу в 

світі систему магістральних наф-
топроводів «Дружба». Викрадачі 
проклали власний трубопровід 
завдовжки 6 км та вивели його 
на територію приватної садиби. 
Звідти в подальшому мали намір 
качати пальне. На цьому етапі 
злочинну діяльність групи було 
припинено. 

До операції з викриття право-
порушників упродовж 14-15 бе-
резня одночасно залучили 120 
пра воохоронців – прокурорів, 
оперативників та слідчих. Прове-
дено 42 обшуки, виявлено та ви-
лучено три одиниці зброї, у тому 
числі автомат та кулемет, 60 т ви-
краденого пального, готівку, кош-
товності, затримано 15 осіб.

npu.gov.ua

До складу злочинної групи входило близько 25 осіб

Іваничівський район

Зграя бродячих собак покусала 
людей біля Низкиницького 
монастиря.

Як інформує «БУГ», надзвичайна по-
дія сталася 18 березня. До медиків звер-
нулися дві жінки. Одна із постраждалих 
по закінченню служби вийшла разом із 
п’ятирічною дитиною з церкви. Відразу 
біля входу на сина накинулося близько 
десяти собак. Жінка захистила малюка, 
однак пси покусали її. Медики поради-

ли робити щеплення проти сказу: п’ять 
уколів протягом двох тижнів.

За словами іншої постраждалої, до-
рогою до храму на неї теж напала зграя 
псів. На жодному з шести собак не було 
кліпси. У шоковому стані жінка зупини-
лася й почала кричати. Собаки порозбі-
галися, а постраждалій довелося звер-
нутися до лікарні, де їй надали медичну 
допомогу та зробили щеплення.

Зазначимо, що до монастиря щосу-
боти діти ходять у недільну школу.Бродячі пси вільно гуляють навколо храму

bug.org.ua

остерігайтеся

Луцьк, Ковельський район

Минулого тижня з власної необережності 
на дорогах Волині смертельні травми 
отримали п’ятеро людей. 

Унаслідок ДТП в селі Білин загинув 62-
річний місцевий житель. Аварія трапилася 
13 березня, інформує прес-служба волин-
ської поліції. Чоловік лежав на проїжджій час-
тині, тому опинився під колесами Renault 11. 
За кермом легковика перебував 40-річний 
житель Ковельського району.

Увечері 15 березня на перехресті вулиць 
Карпенка-Карого та Чорновола в Луцьку авто-

мобіль збив двох пішоходів. Обидві постражда-
лі – лікарки. Одна з них загинула миттєво. Дру-
гу доправили в лікарню з важкими травмами. 
Нині жінка перебуває у реанімаційному відді-
ленні, жодних прогнозів лікарі не роблять. 

Того ж дня аварія сталася на автодорозі 
Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Озерне. Ав-
томобіль Opel Astra врізався в кінну підводу, 
яка виїхала на проїжджу частину з другоряд-
ної дороги. За кермом іномарки перебував 
31-річний ковельчанин. Унаслідок ДТП водій 
та двоє чоловіків, 41 та 45 років, які перебува-
ли на підводі, загинули. Наслідки ДТП в Озерному

vl.npu.gov.ua

Володимир-Волинський

Міський голова Володимира-Волинського 
виписав премії з нагоди 8 Березня не 
лише жіночій половині міської ради, але й 
чоловічій.

Петро Саганюк розщедрився на 100% по-
садового окладу чиновників, пише «ВолиньUA». 
Отже, премії отримали міський голова, два 
його заступники, а також ще сім чоловіків, які 
очолюють різні відділи та управління.

Таким чином, Володимир-Волинська 
міськ рада перевершила усі ради міст об-
ласного підпорядкування. Бо ні в Луцьку, ні 
в Нововолинську ніхто премій, а тим більше 
чоловікам, не виписував.

Володимир-Волинський

У княжому місті знову відклали 
введення в експлуатацію 44-
квартирного будинку для військових.

За словами мера Володимира-Во-
линсь кого Петра Саганюка, на адресу 
міської ради надійшов лист від Міністер-
ства оброни, де терміни введення спо-
руди в експлуатацію перенесли ще на 
квартал. Тобто до кінця літа, повідомляє 
«Вголос».

Нагадаємо, будинок для військових 
на вулиці Академіка Глушкова планували 
здати до кінця 2017 року. 

Нововолинськ

Протягом січня 26-річний чоловік вчинив у 
шахтарському місті три квартирні крадіжки. 

Як повідомляє прес-служба волинської 
поліції, зловмиснику загрожує позбавлення 
волі на строк від трьох до шести років. 

Поліцейські встановили, що він проникав 
до помешкань, відтиснувши віконні рами. За-
галом правопорушник завдав господарям 
осель збитків на майже 57 тис. грн.

Ковельський район

ПАТ «Укрзалізниця» має намір 
побудувати другу колію на ділянці від 
Ковеля до кордону з Польщею.

Таку інформацію озвучив у Варшаві в. о. 
глави компанії Євген Кравцов, повідомили 
в «Укрзалізниці». «Сьогодні на цій ділян-
ці працює близько дев’яти пар поїздів на 
добу. В найближчі кілька місяців нам треба 

забезпечити стабільну роботу десяти пар 
поїздів щодня. Тому вже найближчим часом 
потрібно її розвивати, зокрема проводити 
електрифікацію і будувати другий шлях», – 
наголосив Євген Кравцов.

Нагадаємо, в квітні 2017 року між «Укр-
залізницею» і польською ширококолійною 
металургійною лінією PKP LHS підписано 
меморандум про наміри реконструкції за-
лізничних споруд з електрифікацією ділян-
ки Ковель-Ізов-Держкордон.

bug.org.ua

У більшості квартир вже 
проведено комунікації 
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  Дарина ГОГОДЗА
Луцьк

 Борис ХВИЦЬ 

пороблено-задавнено «КІНЕЦЬ ФІЛЬМУ»: 
ЗА ЩО СЛІДЧИХ СБУ ВІДСТОРОНИЛИ 
ВІД «СПРАВИ ТИВОДАРА»Скарги на бездіяльність та 

свавілля слідчих обласного 
управління СБУ, які 

ігнорували в управлінні, взяли 
до уваги представники Феміди. 
Відсторонивши слідчих та 
їхнього керівника Олександра 
Хитрика, суд де-факто визнав, 
що робота, яка інколи більше 
нагадувала виставу чи гру на 
публіку, відбувалася з численними 
порушеннями. 

Що чекає на слідчих та їхнього керівника, 
які таким явним промахом підставили під удар 
очільника УСБУ Волині Юрія Фелонюка та звели 
нанівець піврічну роботу, – питання відкрите.

Таке рішення – прецедент для Волині, адже 
схожих ситуацій, коли суд через зловживання 
відводив від розслідування справи ледь не всю 
слідчу групу, за останні роки пригадати не вда-
ється. Проте сталося це не за день чи місяць – 
рішенню слідчої судді передувала понад півріч-
на історія залякувань свідків, побоїв учасників 
справи, фальшування доказів, ігнорування рі-
шень судів та свідомий саботаж роботи.

Пригадаймо, чим за цей час встигли від-
значитися підопічні Олексадра Хитрика – слід-
чі Сарапін, Ляшук, Максимчук, Вільчинський, 
Савік та інші.

«МАСКИ-ШОУ», 
ГРАНАТИ І ЗБРОЯ 

8 серпня посеред Луцька затримують го-
лову постійної поліцейської комісії Волині і ке-
рівника ГФ «Варта порядку» Олександра Тиво-
дара. Підстава – липова справа, відкрили яку 
навіть не на Волині, а на Закарпатті. Очевидно, 
інструментів тиску виявилося недостатньо, аби 
змусити місцеве УСБУ відкрити провадження. 
Або ж волинські СБУшники відразу зрозуміли, 
чим це може закінчитися.

Олександра Тиводара та членів «Варти по-
рядку» звинувачували в буцімто незаконному 
прослуховуванні місцевих чиновників. Очіль-
ника ГФ затримують у найкращих традиціях 
голлівудських фільмів – серед білого дня бло-
кують його авто на проспекті Перемоги, спец-
призначенці «Альфи» ставлять його з підняти-
ми руками біля автомобіля.

Супроводжується все гучною медіа-
кампанією. На місці події буцімто зовсім ви-
падково опиняються журналісти континіумів-
ських ЗМІ, які одразу ж розповсюджують серед 
лучан чутки про те, що в офісі «Варти порядку» 
знайшли то зброю, то гранати, то плани захоп-
лення адмінбудівель. Згодом з’ясовується, що 
на всі вилучені речі є дозволи, а зброя – це му-
ляжі, потрібні для навчань вартівців, які прово-
дили, зокрема, і серед школярів. Але кому це 

два чоботи пара

Народного депутата Надію 
Савченко звинуватили в 

підготовці теракту, а вона 
натомість закликала українців 
до військового перевороту.

«У слідства є незаперечні докази того, що 
Надія Савченко особисто планувала, вербува-
ла, давала вказівки, як провести терористич-
ний акт, знищивши бойовими гранатами дві 
ложі – урядову і посадову, мінометами зава-
ливши купол Верховної Ради й автоматами до-
биваючи тих, хто виживе», – заявив 15 березня 
у стінах парламенту Генпрокурор Юрій Луцен-
ко та вніс подання на зняття з неї депутатської 
недоторканості, притягнення до кримінальної 
відповідальності і арешт.

Після цього Верховна Рада виключила по-
зафракційного депутата Надію Савченко з ко-
мітету нацбезпеки й оборони.

Сталося це після того, як Савченко не 
з’явилася на допит в CБУ у справі Володимира 
Рубана, якого нещодавно затримали на лінії 
розмежування з арсеналом зброї, а згодом 
арештували через підозру у підготовці масш-
табних терактів в урядовому кварталі. Цікаво, 
що того дня, 13 березня, вона перебувала в Єв-
ропарламенті у Стразбурзі.

«Українці, замисліться над питанням: хто 
хоч раз не думав знищити цю владу? Знести 
цю владу, як закликали на всіх майданах! Хто 
не думав підірвати Верховну Раду або Банко-

ІЗ ГЕРОЇНЬ – У ЗРАДНИЦІ

ву?» – заявила натомість 15 березня одіозна 
Савченко, прибувши-таки на допит в СБУ.

Як стверджує СБУ, нардеп вела переговори 
з військовими і з керівником Центру звільнен-
ня полонених «Офіцерський корпус» Володи-
миром Рубаном з приводу їх участі у військо-
вому перевороті з метою повалення влади.

Генпрокурор обіцяє представити докази всіх 
злочинів, у яких звинувачують Надію Савченко. 
Йдеться про насильницьке повалення конститу-
ційного ладу або захоплення державної влади; 
підготовку злочину, пошук засобів та спільників; 
груповий злочин; посягання на життя держав-
ного чи громадського діяча; терористичний акт; 
вербування людей та пошук зброї для терорис-
тичного акту; незаконне поводження зі зброєю, 
боєприпасами та вибухівкою. За деякими з цих 
статей, як, наприклад, теракт, передбачено до 
15 років в’язниці. За словами Луценка, слідство 
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вже цікаво?
Сотні лучан, які знають Олександра Тивода-

ра як ветерана війни в Афганістані, людину, яка 
однією з перших об’єднала жителів міста в гро-
мадське формування для забезпечення поряд-
ку в Луцьку під час Революції Гідності, виходять 
на мітинг під СБУ та Волинський апеляційний 
суд, вимагаючи припинити політичну розправу. 
За нього ручаються десятки депутатів місцевих 
рад, численні громадські організації, нардепи. 
Зважаючи на критичний стан здоров’я та згада-
ні вище обставини, Тиводара відпускають у залі 
суду під підписку про невиїзд.

Цьому передує затримання Романа Деми-
дюка. Його звинувачують у тому, що він при-
дбав «шпигунське обладнання» – годинник 
з мікрофоном, який є у вільному продажу і в 
Україні, і за кордоном. Коли доказів бракує, на 
нього тиснуть, в тому числі фізично. Після до-
питу та побиття в стінах СБУ він звертається до 
медиків. Нині ця справа перебуває у військо-
вій прокуратурі, проте волинські слідчі СБУ 
та їхній керівник Олександр Хитрик навіть не 
з’являються на допити.

ПОРУШЕННЯ ТАЄМНИЦІ 
СЛІДСТВА 

Коли яскрава картинка для ЗМІ потроху 
тьмяніє, увагу публіки до справи треба повер-
нути. Через місяць після затримання СБУ влаш-
товує брифінг, під час якого журналістам вмика-
ють записи розмов нібито Тиводара з членами 
ГФ «Варта порядку», які, зі слів Юрія Фелонюка, є 
доказом того, що за певними особами вели спо-
стереження. Цим СБУ порушує таємницю слід-
ства, про що захисники повідомляють прокура-
туру Волині. Жодної реакції на цю скаргу немає 
й досі. «Далі буде», – обіцяють силовики.

Але гучні заяви та обвинувачення треба 
належним чином довести, щоб суд міг ухвали-
ти справедливе рішення, а це довга кропітка 

робота. І на цьому слідство починає буксува-
ти – доводити ж набагато важче, ніж звинува-
чувати. Коли законних методів виявляється 
недостатньо, правоохоронці дозволяють собі 
переступати цю межу, порушуючи процедуру 
слідства, ігноруючи рішення судів, погрожу-
ючи та шантажуючи адвокатів тощо. Схоже, 
ці порушення і стали підставою для відводу 
слідчих УСБУ на чолі з Олександром Хитриком, 
який або знав і мовчав про порушення підопіч-
них, або ж спонукав їх до цих дій.

ЗА ЯКІ ПОРУШЕННЯ 
УСУНУЛИ СЛІДЧИХ

Відповідно до законодавства, слідчий му-
сив звернутися до суду з клопотанням про 
арешт майна Олександра Тиводара (автомо-
біль, комп’ютерна техніка, зброя, на яку були 
всі дозвільні документи тощо) протягом 72 го-
дин з часу затримання. У випадку, якщо цього 
зроблено не було, майно мали повернути, що 
й підтвердили численні судові ухвали. Суд 
зобов’язав СБУ повернути майно Тиводару, 
проте ані за 72 години, ані за місяць, ані за пів-
року правоохоронці так цього і не зробили.

Не виконуючи ухвали суду, йому не повер-
тали закордонний паспорт, речі, вилучені під 
час обшуку, які йому не належали, і навіть ав-
томобіль. Останній, до слова, був опечатаний 
таким чином, що правоохоронці легко могли 
отримати до нього доступ. Зі слів адвокатів, це 
зроблено свідомо, аби можна було підкинути 
певні речі або ж зняти незаконно встановлені 
СБУшниками засоби стеження та прослухову-
вання, які могли підкинути напередодні. 

І це лише ті епізоди, щодо яких є беззапереч-
ні докази, надані суду. Окрім них, є численні 
факти самоправства слідчих. Зокрема, зі слів 
Олександра Тиводара, знайдені в нього патро-
ни підкинули, адже вся його зброя і боєприпаси 
до неї мають дозвільні документи і були у сейфі. 

А патронів, що серед інших речей просто лежа-
ли б в авто людини, яка пройшла війну в Афга-
ністані, є професійним мисливцем і зі зброєю 
поводитися вміє, бути просто не могло. 

Адвокат Вадим Матвіїв скерував десятки 
скарг і до місцевої прокуратури та УСБУ, і в 
центральні управління. Реакція на них була, 
але доволі своєрідна: адвокатів у справі Тиво-
дара почали шантажувати місцеві прокурори, 
за ними почали стежити правоохоронці, а те-
лефони поставили на прослуховування. 

Намагаючись захистити від свавілля про-
куратури та СБУ себе та підзахисних, адвока-
ти вчергове звертаються до суду. Під тиском 
фактів та численних доказів неправомірної 
поведінки слідчих суд не має іншого виходу, як 
відсторонити їх від розслідування. 

ЗАМІСТЬ P.S. 
Більш ніж півроку УСБУ намагалося знайти 

ті білі нитки, якими можна було б зшити відвер-
то замовну справу проти Олександра Тивода-
ра. Але зробити це, аби не пошитися в дурні, у 
Олександра Хитрика не вийшло. Його разом з 
підопічними усунули від справи. 

Де-факто докази, здобуті під час слідства, 
яке тривало близько семи місяців, тепер під сум-
нівом. Державне обвинувачення просто не має 
з чим іти до суду, а тому викручуватися тепер до-
ведеться обласній прокуратурі. Та не лише їй. 

Своїми діями Хитрик відверто підставляє 
очільника УСБУ Волині генерал-майора Юрія 
Фелонюка, який обіцяв чесне та прозоре роз-
слідування. 

А що з цього вийшло, громадськість уже по-
бачила 7 березня в Ківерцівському районному 
суді. Замість «далі буде», під яким усі розуміли 
чесне та прозоре розслідування, вийшов «кі-
нець фільму». Принаймні для Олександра Хит-
рика, «прибирати» за яким тепер доведеться 
всьому відомству.

Надії Савченко і Володимиру 
Рубану закидають співпрацю 
з Віктором Медведчуком

має близько сотні годин аудіо- та відеозаписів, 
які доводять вину депутатки.

І Володимиру Рубану, і Надії Савченко за-
кидають співпрацю з Віктором Медведчуком, 
який вважається представником проросій-
ських сил в Україні та є кумом Володимира Пу-
тіна. Проте вони зв’язки з одіозним політиком 
заперечують. Більше того, Савченко заявила, 
що навіть не знайома з Медведчуком.

Сама нардеп усі звинувачення пов’язує зі 
своєю активною позицією щодо викриття ко-
румпованості влади. «Зараз дуже багато вій-
ськових абсолютно погоджуються з точкою 
зору, що військовий переворот в Україні – до-
сить очікувана і, напевно, досить правильна 
подія», – заявила вона.

За словами народного депутата, радника 
глави МВС Антона Геращенка, упродовж остан-
нього року Савченко їздила по військових 
частинах, вдавалася до агітації та підривної ді-
яльності. «Російські ЗМІ разом із російськими 
спецслужбами розкрутили пані Савченко, коли 
вона сиділа там у тюрмі. Суди Росії на жодному 
процесі над українськими політв’язнями не да-
вали можливості здійснювати прямі телетранс-
ляції, одягати футболки з тризубом та співати 
український гімн. Тільки на процесі Савченко 
російський суд дозволяв присутність усіх ме-
діа. Світові, українські, західні ЗМІ з неї зроби-
ли інформаційну бомбу, розкрутили й кинули 
в наш інформаційний простір», – констатував 
Геращенко.

Піврічну роботу зведено нанівець
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Якщо хочете домогтися успіху в житті, зробіть наполегливість своїм найкращим другом, досвід – мудрим 
порадником, обережність – старшим братом, а надію – янголом-охоронцем. Джозеф Еддісон www.volynnews.com
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гріш ціна ДЕПУТАТКА – НА ВИХІД?

Протягом 2010-2016 
років понад сотню 
гектарів міської 

комунальної землі було 
передано під будівництво 
багатоповерхівок та 
комерційні об’єкти в 
Луцьку. 

Про те, щоб за цю землю за-
будовники віддали місту частину 
квартир, аби забезпечити житлом 
лучан, навіть не йшлося. Навпаки, 
будівничим компаніям ще й часто-
густо зменшували розмір пайової 
участі. Схема була «законною» та 
працювала доти, доки землю виді-
ляли потрібним людям. Та щойно 
змінилася команда, відведення 
землі під будівництво одномомент-
но стало «дерибаном», а ті, хто виді-
ляє землю, – «злодіями».

ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ 
ВІД ВЧОРАШНЬОЇ 
«ВЛАДИ» 

28 лютого під час чергової сесії 
міської ради депутатам запропо-
нували проголосувати за порядок 
денний, у якому одним з питань 
було відведення земельної ділянки 
в мікрорайоні вулиць Рівненської 
та Вороніхіна для будівництва ба-
гатоповерхівки на місці занедба-
них теплиць. Але частина обранців 
громади заявила, що це – дерибан 
та крадіжка. Коли більшість депу-
татів не підтримала пропозицію 
зняти питання з порядку денного, 
їхні колеги вдалися до блокування 
трибуни.

Згодом очільник фракції «На-
родний контроль» у міській раді 
Павло Данильчук спробував 
пронес ти колонку-гучномовець до 
президії, що спричинило бійку в 
залі між невідомими особами, депу-
татами та муніципалами, які намага-
лися зупинити дебош. 

Окремі депутати, незадово-
лені тим, що їхня пропозиція про 

зняття питань з порядку денного 
не пройшла, кидалися пляшками, 
документами, нищили комунальне 
майно, лаялися, показували непри-
стойні жести та шарпали один од-
ного. Один із учасників цього фарсу 
Юрій Моклиця, колишній заступник 
міського голови (який фактично є 
помічником нардепа Ігоря Лапіна), 
пізніше заявив, що протест на се-
сії був їхнім останнім аргументом, 
пише видання «Район.Луцьк». Зго-
дом у соцмережах учасники бло-
кування роботи міськради зробили 

гучні заяви, мовляв, лучани дозво-
лили вкрасти у них два гектари 
комунальної землі та що всіх мож-
на оцінювати за тим, де вони були 
28 лютого тощо. 

Учасники протесту переконува-
ли: землю потрібно не передавати, 
а продати на аукціоні. Не зважа-
ли вони на законні аргументи, що 
ТОВ «Житловий квартал», якому 
мали виділити землю, є власником 
об’єкта нерухомості на цій ділян-
ці. Крім того, забудовник пообіцяв 
віддати на потреби міста частину 

квартир. 
Зрештою, після виснажливого 

вечора більшість депутатів таки 
проголосувала за відведення зе-
мельної ділянки під будівництво 
багатоповерхівок. 

БЕЗ ГУЧНОМОВЦІВ 
ТА БЛОКУВАНЬ: ЯК 
ПОПЕРЕДНЯ КОМАНДА 
ДЕРИБАНИЛА ЛУЦЬКУ 
ЗЕМЛЮ 

Але чи ж таки заради блага гро-
мади було спровоковано ситуацію, 
яка «прославила» деяких луцьких 
обранців на усю країну? Річ у тім, що 
ситуація із ТОВ «Житловий квартал» 
аж ніяк не унікальна. Донедавна під 
будівництво передавали в оренду 
навіть вільні ділянки землі, де не-
має приватної нерухомості. 

У Луцькій міській раді пові-
домили, що з 2010 до 2016 року 
міськ рада передала в оренду або ж 
продала без аукціону 433 земельні 
ділянки комерційного призначення 
загальною площею 112 га. І лише 
право власності або оренди на 19 
ділянок площею 2,5 га продали че-
рез аукціон. 

Згідно з переліком чинних 
(станом на 01.03.2018 р.) догово-
рів оренди землі, укладених між 
Луцькою міською радою та фізич-
ними особами, фізичними особами-
підприємцями, юридичними осо-
бами, за період з 2012 до 2016 року 
загальна площа земельних ділянок 
комерційного призначення, переда-
них в оренду, становить 104,6458 га. 
З них у 2016 році надали в оренду 
чверть усіх площ – 25,3898 га.

Нагадаємо, в цей час біля керма 
міста були особи, які нині, позбув-
шись крісел, звинувачують депу-
татів у дерибані. Та на той момент 
жодних акцій протесту, попри наяв-
ні повноваження, вони не вчиняли. 
Це – колишні заступники міського 
голови Сергій Григоренко, Юрій 

Моклиця, Тарас Яковлев, колишній 
секретар міськради Юлія Вусенко.

Отож, попередня команда місь-
кої влади погодила без жодних за-
перечень передачу в оренду 104 га 
та викуп 8 га комунальної землі без 
аукціону. Всього – 433 ділянки. З 
аукціону, своєю чергою, продали 
право власності на 13 ділянок та 
право оренди на 6. Загальна площа 
землі, долю якої вирішували через 
аукціон з 2010 до 2016 року, стано-
вить 2,5 га. 

Варто додати, що колишній за-
ступник міського голови Сергій 
Григоренко, який нині називає себе 
експертом ГО «Волинський Центр 
розвитку урядування», заявив, що 
місто втратило щонайменше $1 млн, 
коли передало землю на вулиці Рів-
ненській ТОВ «Житловий квартал», 
інформує «Волинь24». 

Однак, виходячи з цієї логіки, 
за попередні роки місто втратило 
більш як $100 млн. Та такі дії дериба-
ном сьогодні він не називає. Не на-
зиває він і себе крадієм, хоча свого 
часу Григоренко теж був депутатом 
міськради й голосував за виділення 
земельних ділянок комерційного 
призначення і аж ніяк не лобіював 
їх виділення через аукціон. 

Зауважимо, на землі, через яку 
в сесійній залі виник конфлікт, роз-
ташована нерухомість, придбана 
на аукціоні. Зі слів депутата Сер-
гія Були, майно мали продати за 
360 тис. грн фірмі, яка наближена 
до екс-заступника луцького місь-
кого голови. Натомість з’явилася 
фірма, що купила це майно за 2,6 
млн. Це, припускає він, багатьом 
не сподобалося. Крім того, ділянку 
не можна було продати з аукціону, 
оскільки там розміщені мережі та 
комунікації. Це суперечить чинному 
законодавству. Та все це не завади-
ло колишній команді вчинити про-
вокації під час сесійного засідання 
і згодом активно піарити себе як 
«спасителів міста» й протестувати 
проти надання ділянки забудовни-
ку, який обіцяє безплатно виділити 
певний відсоток житлових площ 
для покращення умов проживання 
лучан.

Половина пропущених 
пленарних засідань сесії 

міськради, ігнорування комісій, 
жодного депутатського запиту, 
нуль депутатських запитань і два 
депутатські звернення – такою 
«продуктивною» видалася робота 
депутата Луцької міської ради 
Юлії Вусенко за рік, відколи ї ї 
звільнили з посади секретаря ЛМР. 
Цим же вона виконала одну з умов, 
яка може стати підставою для 
відкликання депутата. 

Апогей активності Юлії Вусенко припав 
на початок 2017 року. Після смерті міського 
голови Миколи Романюка екс-секретар ради 
Вусенко не втрималася на посаді. Тоді Львів, 
мером якого є політичний лідер «Самопомо-
чі» й однопартієць Вусенко Андрій Садовий, 
потопав у смітті, яке згодом знаходили по всій 
Україні – від Луцька до Чорнобиля. Дозволити 
вивозити на і так переповнений полігон під 
Луцьком ще й сміття зі Львова для Вусенко 
було партійним завданням, яке вона могла 
виконати лише втримавшись у кріслі секре-
таря, який на час відсутності міського голови 
виконує його обов’язки. Проте цього не могли 
допустити депутати міської ради, а тому біль-
шість не підтримала на посаді секретаря ради 
«сміттєву королеву», як її охрестив депутат Єв-
геній Ткачук. 15 березня 2017 року її звільня-
ють з посади секретаря Луцької міськради.

Вусенко не могла змиритися із втратою 
посади, цього не могли допустити і в «Конти-
ніумі», який усіляко підтримував її в боротьбі 
за владу. Додав олії у вогонь і той факт, що Ву-

путатів, на спробу відкликання яких «Конти-
ніум» витратив понад мільйон, показник від-
відуваності – від 70 до 90%, тоді як у Вусенко 
ледь дотягує до половини. І це не згадуючи 
про засідання комісій, на яких вона взагалі не 
з’являлася. 

Отож, чи не стане це причиною відкли-
кання Юлії Вусенко, яка саботує та ігнорує ро-
боту депутата Луцької міської ради? Авжеж, 
не стане. Адже не можуть структури, інтереси 
яких лобіює політик, фінансувати його ж від-
кликання.

сенко – наступна в партійному списку на де-
путатство у Верховній Раді, їй обіцяють омрія-
не місце, якщо вона зробить все «як треба».

Як жартома зазначив на одній із сесій Єв-
геній Ткачук, Юлія Вусенко «з’їсть свій прапо-
рець «Самопомочі», так їй хочеться влади та 
солодкої зарплати». Стимул непоганий, тому 
Вусенко активно «працює»: робить гучні за-
яви в ЗМІ, доводить, що депутати нібито не 
мали права її звільняти, під час сесій публіч-
но називає їх «довбо**бами», погрожує, по-
казує непристойні жести та посилає колег 
«на х**». Одне слово, робить усе, окрім того, 
для чого її обирали люди – працювати на 
громаду.

У відповідь на запит ВН в Луцькій міській 
раді повідомили, що за період з лютого 2017 
року до лютого 2018-го депутат Вусенко про-
пустила 12 з 24 пленарних засідань сесій. За 
рік вона так і не увійшла до складу профіль-
них комісій. Серед депутатів вона така одна, 
адже інші обранці громади, які теж часто про-
гулюють роботу, хоча б прив’язані до якоїсь 

із комісій. Нуль проектів рішень, жодного 
депутатського запиту – результат роботи Ву-
сенко за рік. З показником у два депутатські 
звернення вона явно не демонструє активної 
роботи.

Влітку минулого року бізнес-група «Кон-
тиніум», за якою стоїть нардеп Степан Івахів, 
щедро спонсорує так звану громадську ініціа-
тиву «Депутати – на вихід», намагаючись від-
кликати неугодних депутатів міськради, аби 
розвалити більшість та повернути Вусенко на 
посаду. Афера тріщить по швах: люди чесно 
зізнаються, що ніяка це не громадська ініціа-
тива, а проплачена акція. Дехто навіть не знає, 
за що він отримує гроші. На округах депутатів, 
яких хочуть відкликати, люди зносять наме-
ти для збору підписів, адже довіряють своїм 
представникам у міськраді. Зрештою крапку 
в цьому цирку ставить міськвиборчком, при-
пинивши «ініціативу».

Однією з формальних підстав для відкли-
кання депутатів є пропуск половини засідань 
постійних комісій або сесійних засідань. У де-

Профіль Юлії Вусенко – скандали, 
істерики і нецензурна лайка
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Ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б зробити самі. Авраам Лінкольн

гаманець

адмінреформа

спохопилися

НА ВОЛИНІ ФОРМУЄТЬСЯ ЩЕ ОДНА ОТГ 

ПОХОРОННИЙ АРМАГЕДДОН СКАСОВУЄТЬСЯ

для людей

СТАЖ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ 

ЗАМІСТЬ ПІЛЬГОВОГО ПРОЇЗДУ – 
«ЖИВІ» ГРОШІ

УКРАЇНЦІ 
ЗАРОБЛЯЮТЬ 
53 ГРН ЗА 
ГОДИНУ  
У середньому українці 

отримують 53 грн за годину 
роботи. За даними Держстату, 
найдорожче коштує робочий 
час жителів столиці – 81 грн за 
годину. Найменше платять у 
Чернігівській області – 42 грн, 
пише «ТСН.ua».

Наприклад, у США в середньому 
за годину роботи платять $22 (майже 
600 грн). 

Згідно з річними підсумками, заро-
бітна плата штатних працівників у січні 
2018 року збільшилася на 28,4% – до 
7711 грн. При цьому, порівняно з груд-
нем 2017 року, середня зарплата змен-
шилася на 12,1%.

Найбільше зростання середньої 
зарплати в січні 2018 року спостеріга-
лося в Дніпропетровській області – на 
32,7%, Вінницькій – на 32,4%, Київській – 
на 32,2%, Житомирській – на 31,9%, За-
карпатській – на 31%.

Найвищий рівень реальної заробіт-
ної плати зафіксували у січні в Києві – 
11668 грн, а найнижчий – в Тернопіль-
ській області – 5865 грн.

ЧЕК-ЛИСТ В 
ОБМІН НА 
ВОДІЙСЬКІ 
ПРАВА  

Сервісні центри МВС ввели чек-
листи практичного іспиту для 

отримання водійських прав.
Як повідомляють на офіційному сай-

ті МВС, у листі вказано перелік вправ 
і типових помилок, які допускають під 
час практичного іспиту, та є шкала оці-
нювання. Перша частина практичного 
іспиту відбувається на майданчику для 
навчання основ водіння, друга – на 
певному маршруті в умовах дорожньо-
го руху. Чек-лист можна завантажити 
на сайті Головного сервісного центру 
МВС.

Нагадаємо, що з 27 листопада 2017 
року в Україні перше водійське посвід-
чення видають терміном на два роки. 
Якщо протягом цього часу людина 
здійс нює не більш як два адмінпору-
шення у сфері безпеки дорожнього 
руху або не скоїть їх узагалі, то після за-
кінчення терміну їй видають посвідчен-
ня терміном на 30 років без складання 
додаткових іспитів. У іншому випадку 
для отримання посвідчення водія на 
30 років особа буде зобов’язана зно-
ву скласти відповідний іспит на право 
управління транспортним засобом.

статистика

за кермом

Локачинський район

Уже в жовтні на 
карті Волині 
може з’явитися 

Локачинська селищна 
ОТГ.  Але за однієї 
умови – об’єднання 
потрібно ініціювати 
негайно.

Про це йшлося під час виїзної 
консультації, з якою у Локачі заві-
тали консультанти Офісу реформ 
при Волинському регіональному 
відділенні Асоціації міст Украї-
ни. До локачинського селищно-
го голови Богдана Іуса приїхали 
очільники та представники Коз-
лівської, Марковичівської, За-
ячицівської, Старозагорівської, 
Конюхівської та Крухиничівської 
сільрад.

Локачинська влада вже ухва-
лила положення про громадські 
слухання. Консультант з юридич-
них питань Валентин Малинов-
ський наголосив, що це лише пер-
ший крок, який мають зробити і в 
сільрадах, що увійдуть до грома-
ди з центром у Локачах. Скрупу-

льозне дотримання процедури 
об’єднання згодом убезпечить 
від можливих спроб вплинути 
на процес формування ОТГ, який 
потрібно починати вже, бо й так 
багато втрачено.

«У кращому випадку вибори 
можуть бути у жовтні чи грудні. 
Тож не зволікайте, адже втрача-
єте можливості, час та ресурси. 
Об’єднавшись, громада стане за 
значущістю і повноваженнями як 
місто обласного значення, ваш 
бюджет зросте в рази. Подивіть-

ся, як розвиваються ОТГ, утворе-
ні в 2015-2016 роках. Вони з кож-
ним роком усе міцніше стоять на 
ногах, а ви на них лише плануєте 
зіп’ятися», – сказав Малинов-
ський.

Василь Гром, консультант з 
бюджетних питань АМУ, пред-
ставив присутнім фінансові пер-
спективи Локачинської селищ-
ної ОТГ, якщо до неї увійдуть усі 
необ’єднані громади району.

«За 2017 рік у району, не 
враховуючи Затурцівської ОТГ, 

власних доходів – 16 мільйо-
нів 263 тисячі: акцизу – кіт на-
плакав, майнових податків та 
єдиного – по шість мільйонів, 
решта – взагалі дрібниці. І це на 
17 територіальних громад! А 
об’єднавшись цього року, за мо-
їми попередніми підрахунками, 
вже у 2019-му матимете бюджет 
близько 56 мільйонів гривень. 
Адже 60% податку з доходів фі-
зичних осіб лишатимуться в гро-
маді. За власними доходами у вас 
буде бюджет понад 33 мільйони. 
Майбутня Локачинська селищна 
ОТГ буде фінансово збалансова-
на», – наголосив Гром.

Новоутворена ОТГ буде дота-
ційною, базова дотація станови-
тиме понад 10 млн грн.

У Локачинському районі на 
сьогодні утворили лише одну 
ОТГ – Затурцівську. Відповідно 
до Перспективного плану, в ра-
йоні мають бути ще дві ОТГ – із 
центрами у Локачах та Привітно-
му. Але варіант утворення однієї 
великої локачинської громади 
теж має право на життя.

yenibiris.com

У МВС запевняють, що знайшли 
спосіб уникнути так званого 

похоронного армагеддону. 
Згідно з поправками Андрія Лозового, з 

15 березня значна частина поховань помер-
лих має відбуватися після судово-медичної 
експертизи, яку санкціонує суд. А це, з огля-
ду на перевантаженість судів, забиратиме 
чимало часу, повідомляє «ТСН.ua».

Без судового дозволу на розтин по-
мерлих не прийматимуть морги. Тож аби 
уникнути кризи, поліція, прокуратура та 
судмедексперти домовилися про тимчасо-
ву процедуру. У разі, якщо смерть настала з 
природних причин, похорон дозволятимуть 
без санкції суду. «Не буде ніякого похован-
ня за рішенням суду. Оцей механізм дослі-
дження дозволить отримати можливість 

швидко встановлювати причину смерті і в 
разі відсутності підстав для направлення на 
судово-медичну експертизу через суд швид-
ко ховати», – запевнив речник МВС Артем 
Шевченко. 

Тим часом у Верховній Раді терміново го-
тують зміни до недолугого закону. Та навіть 
за найсприятливіших умов поправки Лозо-
вого діятимуть принаймні кілька тижнів. «Я 
думаю, що це буде дуже швидко врегульо-
вано, тому що Президент буде зацікавлений 
швидше підписати закон. Слідчі на місцях 
разом із судмедекспертами знайдуть спосіб 
залагодити це  питання», – припустив нардеп 
від «Народного фронту» Антон Геращенко.

Раніше повідомлялося, що починаючи з 
15 березня, українці не зможуть вільно по-
ховати рідних, бо це стане можливим лише 

після експертизи, яку, згідно з новацією, має 
призначити суд. Такого рішення доведеться 
чекати не менш як три доби, а через пере-
завантаженість своє рішення Феміда може 
надати й пізніше. 

fotolia.com

Найменше платять у Чернігівській 
області – 42 грн за годину

Об’єднання потрібно ініціювати негайно

Якщо смерть настала з природних причин, 
похорон дозволятимуть без санкції суду

ubr.ua

Кабмін схвалив монетизацію 
пільг на проїзд усіма видами 

транспорту загального користування 
на міських, приміських і міжміських 
маршрутах.

Відповідне рішення було ухвалено на за-
сіданні уряду 14 березня, інформує «Еконо-
мічна правда». Замість права на неоплачува-
ний проїзд людина з пільгами отримуватиме 
щомісяця грошовий еквівалент – 30 поїздок 
за середньою вартістю проїзду в міському 
комунальному транспорті. Фінансування від-
буватиметься з місцевих бюджетів. Розмір 
щомісячної виплати протягом двох місяців від 
дня набуття постановою чинності мають за-
твердити обласні й Київська міська державні 
адміністрації.

Для осіб, які мають право на пільги з опла-

Пенсійний фонд України запровадив 
електронний сервіс, завдяки якому 
можна дізнатися свій робочий стаж – і 
спеціальний, і пільговий.

А також перевірити пенсійні нарахування, 
зокрема дізнатися про розміри внесків робо-
тодавця. Цей ресурс розміщений на сайті Пен-
сійного фонду України, передає «Укрінформ».

Для отримання інформації користувачам 

треба зареєструватися в «Особистому кабіне-
ті», що можна зробити за допомогою електро-
нного цифрового підпису (ключем ЕЦП), або ж 
пройти офлайн-реєстрацію, подавши заяву до 
територіальних органів ПФУ.

Після реєстрації користувачі зможуть ді-
знаватися через «Особистий кабінет» про роз-
міри внесків роботодавця та іншу інформацію, 
яку беруть для розрахунку пенсій.

24tv.ua

ДРІБНІ МОНЕТИ 
БІЛЬШЕ НЕ 
КАРБУВАТИМУТЬ 

Національний банк України з 1 лип-
ня припиняє карбування монет номі-
налами 1, 2, 5 і 25 копійок. Однак усі ці 
номінали розмінних монет і далі зали-
шатимуться в обігу.

Про це повідомив виконувач 
обов’язків голови НБУ Яків Смолій, пе-
редає УНІАН. Смолій пояснив, що ре-
гулятор надалі не буде поповнювати 
готівковий обіг новими монетами за-
значених номіналів, однак вони про-
довжать виконувати функцію засобу 
платежу.

Для спрощення розрахунків готів-
кою Нацбанк встановив правила округ-
лення загальної суми покупки, згідно з 
якими сума від 1 до 4 копійок округля-
ється у бік зменшення, а сума від 5 до 
9 копійок – у бік збільшення.

«Реалізація цієї ініціативи не при-
зведе до подорожчання товарів і по-
слуг. Введення правил округлення не 
вплине на інфляцію ні безпосередньо, 
ні опосередковано, оскільки йдеться 
про правила округлення всіх товарів у 
чеку, а не про ціни на окремі товари», – 
зазначив Смолій.

без решти

і і

у
зазначив Смолій.

ти проїзду на міжміських маршрутах, розмір 
виплат збільшується на 20%. Для осіб з інва-
лідністю І та ІІ груп, а також дітей з інвалідністю, 
які навчаються у вищих навчальних закладах, 
установах загальної середньої та професійної 
освіти, розмір виплати подвоюється.

Зазначається, що розмір таких виплат не 
враховується при розрахунку загального до-
ходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.

expres.ua

Пільговий проїзд 
фінансуватимуть з 
місцевих бюджетів

Чек-лист можна завантажити 
на сайті Головного сервісного 
центру МВС
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Людина, яка перестала займатись фізичними вправами, часто чахне тому, що сила її органів 
послаблюється внаслідок відмови від руху. Авіценна

Любов Салій

домашня аптека

новаціїнебезпека

фітоаптека

ДОВІДКА
Туляремія – інфекційна хвороба, 
що характеризується ураженням 
крові, нервової системи та інших 
органів (верхніх дихальних 
шляхів, очей, нирок). 
Джерелом інфекції у природі є 
до 30 видів тварин. Найбільше 

значення для людей мають мишовидні 
гризуни, в яких збудник тривалий час 
зберігається у нирках. Виділяючись 
назовні з сечею, забруднює усе навколо.
Також захворіти можна, вживаючи сиру 
воду з невідомих водойм, споживаючи 
забруднену їжу (немиті яблука, овочі 
тощо), при вдиханні збудника з пилом 
(під час сільгоспробіт з обмолочування 
інфікованого зерна, заготівлі сіна тощо). 
Рідше хвороба виникає після укусів 
комах-кровососів.
Початок недуги гострий: підвищується 
температура тіла, турбують головний 
біль, загальне нездужання, зниження 
апетиту. У місці проникнення збудника 
в організм завжди збільшується 
лімфатичний вузол. Уберегтися 
від хвороби допомагали щеплення 
протитуляремійною вакциною. Однак 
через ї ї відсутність в Україні з середини 
2000-х років у населення різко знизився 
імунітет до цієї інфекції.

АРТРИТ: НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ З ЛІКУВАННЯМ!

з особистого архіву

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

599   299 грн   

+160%

Збільшує 
з такого

до 
такого

Позбутися недуги 
допоможуть 
авторські фіточаї 

відомого сумського 
фітотерапевта Любові 
Салій 

 У наш час біль у суглобах став 
таким поширеним явищем, що ба-
гато хто вже й не звертає уваги на 
ранні ознаки хвороби. За перших 
симптомів люди воліють жменями 
пити болетамівні й протизапальні 
нестероїдні препарати, також ви-
користовують усілякі мазі, розти-
рання, прогрівання й масаж. Проте 
самолікування небезпечне тим, що 
болю тимчасово справді можна по-
збутися, хоча саму хворобу це не 
лікує. Але якщо лікування розпо-
чати вчасно, то її цілком можна по-
збутися.

У нашому фітоцентрі своїм па-
цієнтам я призначаю авторські 
очисний та протизапальний (проти 
артриту) збори трав, які мають ге-
патопротекторну, сечогінну, проти-
паразитарну, детоксикаційну, про-
тизапальну, хондропротекторну, 
імуномодулювальну дію завдяки 
майже двом десяткам лікарських 
рослин, що входять до їх складу. Це, 
зокрема, корінь оману, живокосту, 
листки бобівника трилистого, трава 
парила, хвоща та інші. Вдале поєд-

У період міжсезоння 
дорослі й діти часто 
хворіють. Пропонуємо 
вам кілька перевірених 
рецептів, які використо-
вували ще наші бабусі. 

Евкаліпт.  Тричі на день 
пити по 20-30 крапель спир-

тової настоянки евкаліп-
та (продається в аптеці) з 
1/4 скл. кип’яченої води або 
закапувати піпеткою по дві 
краплі на запалені гланди. 

Трійчатка. Змішати по 
2 ч. ложки аптечної настоян-
ки «Ротокан», рицинової олії 

змогу назавжди звільнити його від 
артриту.

При артриті важливо також пра-
вильно харчуватися. Слід обмежити 
споживання солі, звести до мініму-
му всілякі солодощі, замінивши їх 
медом, вилучити з харчового раціо-
ну свинину, щодня випивати 1,5-2 л 
води, причому доброї якості, а та-
кож пити узвари з сухофруктів.

Треба подбати, щоби в організм 
надходило достатньо ненасичених 
жирних кислот (омега-3). Вони міс-
тяться в жирних сортах морської 
риби та насінні льону. 

До комплексного лікування арт-
ритів я також рекомендую своїм 
пацієнтам відвар вівса та настоянку 
або відвар вовчого тіла болотного 
(рос. сабельник болотный). Ця рос-
лина поширена в нашому регіоні, 
до речі, ми самі її заготовляємо. Ліки 
з коріння вовчого тіла знімають за-
палення в суглобах, нормалізують 
обмінні процеси у клітинах, діють 
як знеболювальне.

Міністерство охорони здоров’я 
України скасувало морально 

застарілі форми первинної 
облікової документації. 

Відповідний указ набув чинності 13 бе-
резня, йдеться на сайті МОЗ.

Згідно з ним, скасовуються останні талони 
в медичних закладах – талон амбулаторного 
пацієнта, талон на прийом до лікаря та талон 
для реєстрації заключних (уточнених) діаг-
нозів.

Також скасовуються контрольна карта 
диспансерного нагляду, книга запису викли-
ків лікарів додому, медична картка студента і 
медична карта дитини для вступу в школу та 
дитячий садок. Її форма є недійсною, від бать-
ків не мають права її вимагати. Діти мають 
пройти тільки звичайні медичні огляди у сво-
го лікаря та отримати стандартну довідку.

«Протягом десятиріч лікарі, медсестри та 
працівники реєстратури заповнювали вручну 
стоси паперів. Вони не мали практичної по-
треби, але забирали купу сил лікарів, години 
очікування пацієнтів та гектари лісу. Ми пере-
ходимо на нову філософію збору статистики: 
мають заповнювати тільки потрібну інфор-
мацію, в зручному форматі та місці», – вважає 
в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. 

Турійський район

Після трирічної перерви на 
Волині зареєстровано випадок 

захворювання на туляремію. 
Хворого виявили в Турійському районі, 

повідомляє прес-служба Волинського лабо-
раторного центру. Чоловік інфікувався, пра-
цюючи у власному господарстві.

Територія Волині є ензоотичною з туляре-
мії, починаючи з 50-х років минулого століття. 
Відтоді в області налічують 79 ензоотичних 
пунктів у 13 районах. Після 30-річного за-
тишшя захворювання серед людей знову по-
чали виявлятися з 2002 року. Майже щорічно 
реєстрували туляремію. Востаннє хворого на 
цю недугу було виявлено у 2015 році в Турій-
ську.

вання, який складався з очисного 
та протизапального фіточаїв, на-
стоянки вовчого тіла, правильного 
харчування із введенням у раціон 
продуктів, що містять кальцій і 
омега-3-кислоту, а також натураль-
ні хондропротектори, хвороба по-
чала відступати, й жінка нарешті 
звільнилася від потреби користу-
ватися ціпком.

Із гострим болем і вираженим 
набряком колінного суглоба при-
йшов до нас на прийом 63-річний 
чоловік. Лікарняні процедури дали 

нання складових цих зборів дає чу-
дові результати в лікуванні артриту, 
а також остеохондрозу.

Завдяки нашому фіточаю проти 
подагри хворі з подагричним ар-
тритом позбуваються надокучли-
вого болю в суглобах, можуть при-
вести до норми показники сечової 
кислоти та поліпшити сольовий об-
мін в організмі.

Наприклад, 58-річній жінці біль 
у колінах і кульшових суглобах 
зав давав таких страждань під час 
ходіння, що на прийом до нашого 
центру вона прийшла спираючись 
на ціпок. Якою ж була її радість, та й 
наша також, коли після курсу ліку-

У ШКОЛУ ТА ДИТСАДОК – 
БЕЗ МЕДИЧНОЇ КАРТКИ

НА ВОЛИНІ – ТУЛЯРЕМІЯ

Водночас МОЗ починає перехід на циві-
лізовану модель викликів лікарів додому та 
використання класифікації ICPC-2 у щоденній 
практиці лікарів. Супрун пояснила, що відте-
пер припинив існувати «Журнал реєстрації 
амбулаторних хворих». Він стає «Журналом 
реєстрації амбулаторних пацієнтів». У новому 
журналі реєструють звернення всіх пацієнтів 
в амбулаторії та вдома. Для кожного звер-
нення кодують причину звернення пацієнта, 
код діагнозу та дії лікаря за кодами ІСРС-2. З 
розгортанням електронної системи охорони 
здоров’я всі записи в журналі формувати-
муться автоматично з записів амбулаторної 
карти.

health-m
edicine.info

stern.de

terra.com
.br

ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ 
ЛІКУВАННЯ ГОРЛА

та розчину люголю. На вка-
зівний палець намотати бинт, 
змочити в розчині й змастити 
горло з обох боків. Готувати 
суміш перед застосуванням. 
Допомагає швидко і стовід-
сотково. Навіть важка ангіна 
минає за 5-6 процедур. 

Відвар кмину. Насіння 
розмолоти у кавомолці, 1/2 скл. 
порошку залити 1 скл. води. 
Довести до кипіння, кип’ятити 
на малому вогні 15 хв. Вихо-
дить в’язка рідина, що нага-
дує кавову гущу з екзотичним 
пряним ароматом. Процідити 
через металеве ситечко, від-
тиснути. Влити у відвар 1/4 
скл. води, знову довести до ки-
піння, зняти з вогню й додати 
1 ст. ложку коньяку. Ліки готові. 
Пити щопівгодини по 1 ст. лож-
ці. Вже через дві години минає 
біль у горлі, а за чотири завер-
шується курс лікування. 

лише незначне полегшення. А курс 
лікування травами забезпечив доб-
рий результат. Набряк зник, рухи в 
суглобі відновилися в повному об-
сязі, болю не стало. Своєчасне лі-
кування засобами фітотерапії дало 

Отримати відповіді на запитання чи замовити авторські 
фіточаї проти артриту поштою можна за тел. у Сумах: 

(0542) 655-330 (з 12:00 до 18:00), 
095-937-50-50, 097-159-89-45 (з 9:00 до 20:00), 

або відвідавши оздоровчий центр «Дивосил» за адресою: 
м. Суми, вул. Металургів, 5.           Ліц. МОЗ №554312 від 16.06.2010 р.

Туляремію переносять гризуни

У лікарів поменшає паперової роботи

Від ангіни врятують бабусині ліки
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ПОСУД СЯЯТИМЕ, 
ЯК НОВИЙ 

Кожна господиня знає, як важко 
відмити кухонне начиння від 

жиру, особливо пригорілого. Звісно, 
у продажу є широкий вибір мийних 
засобів, однак до їх складу входить 
багато хімічних компонентів.

Ми пропонуємо доступний та ефек-
тивний рецепт домашнього «антижиру». 
Для його приготування треба мати на-
похваті харчову соду й перекис водню. 
Компоненти беруть у рівних частинах, 
змішують та наносять на пригорілу по-
верхню на 5 хв. Потім ретельно миють 
м’якою губкою. Ви будете вражені мит-
тєвими результатами універсального 
очисника. Засіб ідеально відмиває ема-
льований посуд, каструлі з неіржавної 
сталі, чистить плити й духовки, кухонні 
шафки та дверні ручки. 

Варто лише знати, що цей мийний 
засіб не можна готувати про запас, 
оскільки перекис водню швидко роз-
кладається і втрачає свої властивості. 

порада

вантажопідйомністю

косметичка 

підказка 

їжа – ліки

ГРЕЧАНИКИ З ГРИБАМИ

• 1 скл. гречаної крупи 
• 200-300 г грибів  • 1 цибулина
• 1 морквина  • 100 г житнього хліба
• часник  • зелень  • сіль  
• спеції для м’ясного фаршу

Гречку залити водою на ніч. Зранку 
відварити. Гриби обсмажити в олії з ци-
булею і морквою. З’єднати гречку й об-
смажені гриби, додати розмочений хліб, 
спеції та зелень, перемішати (можна в 
блендері). Сформувати котлети й запа-
нірувати в борошні або у сухарях. Сма-
жити в киплячій олії.

ШОКОЛАДНИЙ БРАУНІ

• 120 г борошна  • 50 мл олії
• 100-150 г цукру (якщо додавати цукати, 
банани, мед, то потрібно менше)
• 150 мл води  • 3 ст. ложки какао
• 0,5 ч. ложки розпушувача  

Борошно просіяти і вимішати з цук-
ром, розпушувачем та какао. Додати  
олію і воду. Це базовий рецепт. Далі 
можна експериментувати: цукати, горі-
хи, родзинки, вишні, в’ялена журавлина, 
грильяж, шматочки чорного шоколаду. 
Замість води можна додати фруктовий 
сік. А якщо посипати зверху арахісом – 
він апетитно підсмажиться в духовці. Ви-
пікати за 180°С 15-20 хв. Готовність пе-
ревірити дерев’яною шпажкою.

ВІВСЯНИКИ
• 1 скл. змелених пластівців
• по 1/3 ч. ложки розпушувача, соди, солі
• 1 ст. ложка меду  • 1/2 скл. води
• 3 ст. ложки олії

Окремо вимішати сухі складники та 
воду з олією. Можна додати подрібнені 
горіхи, насіння соняшника і льону, мак, 
родзинки. Замісити тісто й відставити на 
10-15 хв. Розкачувати завтовшки 3-4 мм 
та вирізати пе-
чиво. Випікати 
за 180°С 10-
15 хв у верх-
ній частині 
духов ки.

смакота

ЩО ОЗНАЧАЮТЬ НАПИСИ 
НА ПАЧКАХ ІЗ НАСІННЯМ

9 ПРОДУКТІВ 
ПРОТИ СТРЕСУ

ДОМАШНІ МАСКИ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Забезпечуємо житлом.
Стабільна робота, регулярна 

виплата авансів.
Офіційне працевлаштування.
Допомога в оформленні віз.

РОБОТА В ЧЕХІЇ
EuropaWorkintense

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

пральні, пекарні, склади.

Äåòàë³: 
+420 720 968 208

viber: +420 720 968 208
skype: Tatyana Workintense

e-mail: t.baricka@workintense.cz

РОБОТУ НАДАЄМО 
БЕЗПЛАТНО!!!

Домашніми 
масками проти 
зморшок та 

пігментних плям 
послуговувалося 
не одне покоління 
жінок. І не даремно, 
адже до складу цих 
засобів  входять лише 
натуральні компоненти. 
Найпоширеніші маски –
на основі домашніх 
курячих яєць. Вітаміни 
і мінерали, які входять 
до їх складу, прекрасно 
розгладжують зморшки, 
усувають вікові плями, 
вугрі й навіть рубці. 

Маска №1 допоможе по-
збавитися від обвислих повік, 
набряків і темних кіл під очима. 
На шкіру навколо очей нанесіть 
яєчний білок за допомогою ват-
ного диска. Коли маска висохне, 
змийте холодною водою. Засто-
совуйте раз на тиждень.

Маска №2 надасть шкірі 
ідеального тону та допоможе 
позбавитися від зморшок. Збий-
те яєчний білок у піну, додайте 
1 ч. ложку борошна. Можна ви-
користовувати вівсяне, лляне, 
пшеничне, рисове або горохове 
борошно. Для цього крупу пе-
ремелюють на кавомолці. Пре-

красний результат дає маска з 
кукурудзяним або картопляним 
крохмалем. Маску наносять на 
очищене обличчя, зону декольте 
і шию. Змивають теплою водою. Її 
рекомендовано робити щотиж-
ня. Результати помітні після пер-
шого разу.  

Маска №3 усуне темні кола 

під очима. Змішайте яєчний жов-
ток, 1 ч. ложку меду, 0,5 ч. лож-
ки оливкової чи кокосової олії. 
Вимішайте до однорідної маси, 
нанесіть на шкіру навколо очей. 
Залиште на 25-30 хв. Змийте во-
дою. 

Маска №4 ефективно позба-
вить від пігментних плям. Яєчний 
жовток змішайте з 1 ч. ложкою 
оливкової олії та 0,5 ч. ложки 
лимонного соку. Нанесіть мас-
ку на чисту шкіру обличчя, шиї, 
декольте і кистей рук на 20 хв. 
Змийте великою кількістю води. 
Потім нанесіть на вологу шкіру 
трішки кокосової олії.   

Маска №5 відмінно піджи-
вить і висвітлить шкіру обличчя, а 
також розгладить зморшки. Яєч-
ний білок збийте у піну і додайте 
1 ч. ложку натертого яблука чи 
картоплі. Гарно вимішайте і на-
несіть на шкіру на 20 хв. Змийте 
прохолодною водою, на вологу 
шкіру нанесіть трішки мигдале-
вої олійки.

aol.co.uk

Зазвичай насіння 
закордонних виробників 

наші торговельні фірми 
закуповують великими 
партіями, а тоді самі фасують 
його в упаковку менших розмірів. 
Та іноді у продажу трапляються й 
оригінальні пакетики. На них наклеюють 
етикетки з перекладом на українську 
чи російську мову інформації, яка 
стосується характеристики сорту, часу 
висівання тощо. Але літерні позначення 
без пояснень.

А вони вказують на наявність стійкос-
ті цих сортів та гібридів до якихось певних 
захворювань. Наприклад, A – стійкість до 
альтернаріозу (чорної плямистості томатів 
і сухої плямистості огірків); C – стійкість до 
кладоспоріозу (бурої плямистості томатів); 
CTV – стійкість до вірусу огіркової мозаїки; F – 
стійкість до фузаріозного зів’янення томатів і 
огірків; N – стійкість до ураження нематодою; 
P – стійкість до фітофторозу; Tm – стійкість до 

вірусу тютюнової моза-
їки; V – стійкість до вер-

тицильозного зів’янення 
то - матів та огірків. А цифра 

внизу літери вказує на номер 
раси, до якої стійкий гібрид.

Позначок може бути кілька. 
Наприк лад, якщо на пакетику із насінням на-
писано F1, TmPCFN, отже, це гетерозисний 
гібрид, стійкий до вірусу тютюнової мозаїки, 
фітофторозу, бурої плямистості листя, фузарі-
озного зів’янення й ураження нематодою.

Крім того, закордонні насінні компанії 
своє насіння протруюють. І якщо на упаковці 
є напис tiram (тірам), це означає, що насіння 
оброблене протруйниками ТМТД або роял-
фло (тірам – міжнародна назва активної ре-
човини). Частіше на всіх культурах викорис-
товується комбінація тірам + беноміл (бенлат 
або фундазол). На насінні огірка часто до цих 
двох препаратів додають металаксил (апрон, 
ридоміл).
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Вилікуватися від нервової перенапруги 
лише медичними препаратами 

практично неможливо. У цій ситуації 
зарадять продукти, які здатні покращити 
настрій і позбавити депресивного стану. 

Кислі фрукти. Внаслідок стресу зни-
жується імунітет і підвищується ризик 
підчепити якусь хворобу. Щоб цього 
не сталося, слід їсти багато вітаміну С.

Какао-боби. У них багато заліза, 
без якого людина стає слабкою і апатич-
ною. Налягати слід на гіркий чорний шоколад. 
А какао краще пити без молока. 

Фініки. Ці смаколики – найефективніший 
антидепресант. Фініки дарують спокійний 
сон, міцні нігті й розкішне волосся. Адже вони 
містять триптофан, який допомагає клітинам 
синтезувати гормон щастя. 

Кокос. Ми рідко купуємо цей незвичний 
для нас фрукт, бо ним особливо не наситиш-
ся. Але в маленькому кокосі вітамінів більше, 
ніж у кілограмі інших фруктів. Лише вітаміну В 
там шість видів. 

Паростки та зелень. У стеблах рослин є 
майже всі речовини та мікроелементи, потріб-
ні для людського організму. Амінокислоти, 

клітковина, вітаміни збадьорять і 
покращать настрій. 

Лляна олія. Омега-3 у ній навіть більше, 
як у рибі. Олія льону забирає втому, нервоз-
ність, апатичність.

Напої з імбиром. Найкорисніший, звісно, 
імбирний сік. Він приводить організм у тонус 
і позбавляє болю. 

Мак. У макові багато кальцію, йоду, заліза, 
жирів, омега-3. Чорні крупинки допомагають 
при головних болях, безсонні, розумових на-
вантаженнях. 

Авокадо. Цей заморський плід – ціла ко-
мора мікроелементів. Найбільше в авокадо 
йоду і калію, які потрібні для роботи нервової 
системи, мозку та серця.   
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До складу цих масок входять 
лише натуральні компоненти

Домашній «антижир» – без хімії

vkurse.ua
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Страх має величезну силу – він відбирає у вас свободу вибору. Зараз ви дозволяєте страху вирішувати за вас, 
а потім він знову змусить вас передумати. Не потрібно нічого робити від страху. Фільм «Море всередині»
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ВІВТОРОК 27 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, 14.20, 
15.15, 01.00 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
13.10 :РадіоДень
13.55 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.20 М/с «Гон»
16.45 Світло
17.50, 00.00 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.30, 03.25 
21.45, 03.40 Новини. 

Спорт
22.05 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
22.55 Д/с «Таємниці акул»
01.10 Розсекречена історія
02.10 Док. цикл «Смачні 

історії»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
04.30 Абзац
06.24, 07.44 Kids Time
06.25 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.45 Т/с «Мерлін»
11.25 Т/с «Друзі»
12.20 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Дешево і 

сердито
20.45 Аферисти в мережах 

16+
21.45 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.35 «Все буде смачно!»

09.30 «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 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.50 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
12.45, 18.15 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Бєдняков+1»
23.50 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
11.00, 03.10 Реальна 

містика
13.00, 04.45 Агенти 

справедливості-5 12+
15.20 Футбол. Товариський 

матч. Японія – Україна
17.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
08.00 Правда життя 09.00 
Азія класу люкс 09.50 
Таємнича Латинська 
Америка 10.40 Місця сили 
11.40 Код доступу 12.40 
Таємниці кримінального 
світу 13.40 Академік 
Корольов 14.30, 01.20 
Містична Україна 15.20, 
21.40 Полювання на 
рибу-монстра 16.10, 20.50 
Мисливці за зброєю 17.10 
Дика Шрі-Ланка 18.10, 
22.40 У пошуках інновацій 
19.00 Гучна справа 20.00 
Фантастичні історії 23.40 
Шпигунство та змови 
00.30 Паранормальний 
світ 02.10 Запрограмовані 
долі 03.00 Шосте відчуття

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»
12.40, 14.00, 15.30 «Міняю 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Сувенір з 

Одеси»
22.00 «Поверніть мені 

красу – 3»
23.25, 00.25 Х/ф 

«Нащадки»
01.55 Х/ф «Хічкок»

1+1

06.20, 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 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.05, 05.25 

«Подробиці»
00.15 Х/ф «Все 

можливо»
02.45 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.55 «Top Shop»

ІНТЕР

05.35, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 04.30, 12.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.15, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
12.15, 13.20 Х/ф «Гарлі 

Девідсон і ковбой 
Мальборо»

14.40, 22.30 Скетч-шоу 
«На трьох» 16+

15.00, 16.20 Т/с «Ніконов 
і Ко»

18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф «Колонія»
01.20 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.45 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Мураха Z»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 02.30 

Панянка-селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 00.00 100 в 1
22.30 ЛавЛавCar 2
01.00 Теорія зради
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 «Самітник із 

роду Косачів»
18.45 «Волинська 

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

(Канішевський)
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 Суперкнига
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30, 18.55, 22.00, 00.30, 

03.00 Погода
08.35 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 Захищеність. 

Повтор
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!
13.00 МузейОк
13.30 Волинський 

портрет

АВЕРС 14.00 Концерт BREVIS
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.05 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.05 Глобал 3000
23.30 На Часі 21.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.35 Завтра-сьогодні
01.10 Концерт BREVIS
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.05 Х/ф «Роксолана»

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Атлантида 2»
08.55, 02.25 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 12.55 «Помста природи»
15.25 Х/ф «Подвійний 

дракон»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

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

«Вуличне правосуддя 2»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи» Фільм «Подвійний дракон»

15:25
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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, 14.20, 
15.15, 01.00 Погода

09.40 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса»

10.35, 13.35, 16.25 
Телепродаж

11.00 Д/с «Спільноти 
тварин»

12.00 Док. цикл Смачні 
історії

13.10 :РадіоДень
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.20 М/с «Гон»
16.45 Розсекречена історія
17.50, 00.00 Інформаційна 

година
19.00 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 01.10 Війна і мир
21.30, 03.25 
21.45, 03.40 Новини. 

Спорт
22.05 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
22.55 Д/с «Таємниці акул»
01.55 ТАКАШОТАМ
02.05 Док. цикл «Смачні 

історії»
04.00 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, 15.30 «Міняю 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Сувенір з 

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

8»
04.30 «Життя без обману»

06.15, 22.35 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.00 Х/ф «За двома 
зайцями»

11.40, 12.25 Т/с «Що 
робить твоя дружина?»

12.00 «Новини»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в 

осені»
00.20 Х/ф «Хроніки 

зради»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.35 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15 Спорт
09.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.05, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.00 Х/ф «Я, 

Франкенштейн»
15.25, 16.20 Х/ф 

«Піднесення Юпітер»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Менталіст»
22.30 Свобода слова
00.50 Х/ф «Здоровань»
02.30 Х/ф «Екіпаж 

машини бойової»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Каштанчик: 

герой Центрального 
парку»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 02.30 

Панянка-селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 00.00 100 в 1
22.30 ЛавЛавCar 2
01.00 Теорія зради
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. 

Левко Лук’яненко. Йти 
за совістю»

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

Сурдопереклад

06.45, 15.30 «Все буде 
добре!»

08.35 Х/ф «Дівчата»
10.25 Х/ф «Мама 

мимоволі»
13.05 «Битва екстрасенсів 

18»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
23.35 «Один за всіх»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.50, 20.00 

«Орел і Решка. 
Перезавантаження»

13.40 «Орел і Решка. Рай 
та пекло»

18.15 «Орел і Решка»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Бєдняков+1»
22.50 Х/ф «Шостий 

Елемент»
00.40 Х/ф «Області 

темряви»
02.20 «Нічне життя»

03.00, 02.25 Зона ночі
06.34, 08.49 Kids Time
06.35 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.50 Х/ф «Помста 

пухнастих»
10.40 Х/ф «Амулет 

Земномор’я»
14.00 Х/ф «Час відьом»
16.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

кубок вогню»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.10 Х/ф «Не стукай двічі»
02.05 Небачене 

Євробачення
02.20 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, 03.20 Реальна 

містика
13.30, 15.30 Т/с 

«Соломонове рішення»
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.30 Х/ф «Морський 

бій»
02.00 Телемагазин
04.45 Агенти 

справедливості-3 16+

06.00, 02.10 Бандитська 
Одеса 08.00 Правда життя 
09.00 Азія класу люкс 
09.50 Таємнича Латинська 
Америка 10.40 Місця сили 
11.40 Код доступу 12.40 
Таємниці кримінального 
світу 13.40 Зворотній 
бік Місяця 14.30, 01.20 
Містична Україна 15.20, 
21.40 Полювання на 
рибу-монстра 16.10, 20.50 
Мисливці за зброєю 17.10 
Дика Шрі-Ланка 18.10, 
22.40 У пошуках інновацій 
19.00 Гучна справа 20.00 
Фантастичні історії 23.40 
Шпигунство та змови 
00.30 Великі тирани 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 Суперкнига
07.00 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
07.30, 18.55, 22.00, 00.30, 

03.00 Погода
07.35 На Часі. Неділя. 

Повтор
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Авто про 

добро»
16.00 Огляд світових 

подій
16.30 Сад. Город. Квітник
16.45 Я тут живу
17.00, 03.05 Знай більше!

АВЕРС 18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 У фокусі Європа
19.30 Захищеність
20.30 Глобал 3000
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.05 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.05 У фокусі Європа
23.30 На Часі 21.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.35 Завтра-сьогодні
01.00 Концерт BREVIS
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.05 Х/ф «Роксолана»

06.00 Мультфільми
08.00, 01.35 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

11.05 Х/ф 
«Універсальний агент»

12.50 Т/с «Команда»

2+2 16.25 Х/ф «Бої в 
бронежилетах»

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

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

правосуддя 2»
02.25 «Облом.UA.»

НТН

06.40 Х/ф «Кому вгору, 

кому вниз»

08.20 «Свідок. Агенти»

08.50 Х/ф «Кубанські 

козаки»

10.55 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.40 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.40, 19.30, 00.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Я – 

охоронець»

01.40 Т/с «Великі почуття»

03.10 «Випадковий 

свідок»

03.30 «Речовий доказ»

04.40 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.40 Х/ф «Чорна Рада»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Без 

особливих прикмет»

10.50 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.45 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.40, 19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с 

«Розвідники»

01.35 Т/с «Великі почуття»

03.15 «Випадковий 

свідок»

03.50 «Речовий доказ»

05.15 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Піднесення Юпітер»

15:25

theactionelite.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  Й

ЧЕТВЕР 29 березня

СЕРЕДА 28 березня
06.00 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, 14.20, 
15.15, 01.00 Погода

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 
Остіна Стівенса»

10.35, 13.35, 16.25 
Телепродаж

11.00 Д/с «Спільноти 
тварин»

11.25 Д/с «Незвичайні 
культури»

12.00 Док. цикл Смачні 
історії

13.10 :РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 М/с «Гон»
16.50 Війна і мир
17.30 ТАКАШОТАМ
17.50, 00.00 Інформаційна 

година
19.00 Док. цикл «Пліч-о-

пліч»
20.25 Складна розмова
21.45 Новини. Спорт
22.05 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
22.55 Д/с «Таємниці акул»
01.10 Світло
02.10 Док. цикл «Смачні 

історії»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
04.05 Абзац
05.54, 07.49 Kids Time
05.55 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.50 Т/с «Мерлін»
11.30 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+
22.10 Суперінтуїція
02.05 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.10 «Все буде смачно!»

09.05 «МастерШеф – 7»

13.00 «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»

23.45 «Один за всіх»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.50 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
12.45, 18.15 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Бєдняков+1»
23.50 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-5 12+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00 
Вомбат: таємне життя 
09.50 Дивовижна Індія 
10.40 Місця сили 11.40 Код 
доступу 12.40 Таємниці 
кримінального світу 13.40 
Таємниці дефіциту 14.30, 
01.20 Містична Україна 
15.20, 21.40 Полювання на 
рибу-монстра 16.10, 20.50 
Мисливці за зброєю 17.10 
Дика Шрі-Ланка 18.10, 
22.40 У пошуках інновацій 
19.00 Гучна справа 20.00 
Фантастичні історії 23.40 
Шпигунство та змови 00.30 
Паранормальний світ 
02.10 Телеформат 

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, 05.10 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.00, 15.30 «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 Х/ф «Робіть 

ваші ставки!»
01.45 Х/ф «Наїзниці та 

янголи»

06.00 Мультфільм
06.15, 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»

12.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 02.05, 05.25 
«Подробиці»

00.20 Х/ф «Кохання за 
розкладом»

02.45 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.55 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.15, 17.40, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
12.15, 13.20 Х/ф 

«Колонія»
14.35, 22.35 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Ніконов 

і Ко»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.45 Х/ф «Кривавий 

спорт»
01.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.45 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Злодій та 

його учитель»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 02.30 

Панянка-селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 00.00 100 в 1
22.30 ЛавЛавCar 2
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ06.00 Шляхами Волині
06.30 Суперкнига
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30, 18.55, 22.00, 00.30, 

03.00 Погода
08.35 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 Глобал 3000
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 

більше!
13.00 МузейОк
13.30 Волинський 

портрет

АВЕРС 14.00 Концерт BREVIS
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.05 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.05 Євромакс
23.30 На Часі 21.00 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.35 Бандерштат-2017. 

Бумбокс
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.05 Х/ф «Роксолана»

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Атлантида 2»
08.55, 12.55, 01.35 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»

2+2 10.55, 17.15 «Загублений 
світ»

15.30 Х/ф «Ікар»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

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

правосуддя 2»
02.25 «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/ф «Рунчак»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

06.50 Х/ф «Випадковий 
запис»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Ліки проти 

страху»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.40 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
14.40, 19.30, 00.40 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с 

«Розвідники»
01.35 Т/с «Великі почуття»
03.10 «Випадковий 

свідок»
03.40 «Речовий доказ»
05.05 «Легенди 

бандитського Києва»

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, 14.20, 
15.15, 01.00 Погода

09.40, 19.25 Д/с «Пригоди 
Остіна Стівенса»

10.35, 13.35, 16.25 
Телепродаж

11.00 Д/с «Незвичайні 
культури»

12.00 Док. цикл Смаки 
Культур

13.10 :РадіоДень
13.55 До справи
14.30 Радіо. День
15.20 М/с «Гон»
16.50 Твій дім
17.20 ТАКАШОТАМ
17.50, 00.00 Інформаційна 

година
19.00 #ВУКРАЇНІ
20.25 «Схеми»
21.30, 03.25 
21.45 Новини. Спорт
22.05 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
22.55 Д/с «Таємниці акул»
01.10 Інтермаріум
02.10 Док. цикл «Смачні 

історії»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 07.49 Kids Time
05.40 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.55 Т/с «Мерлін»
11.35 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

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

16+
22.10 Варьяти
02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.25, 15.30 «Все буде 

добре!»

08.15 «Все буде смачно!»

10.10 «МастерШеф – 7»

13.25 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла 5»

00.00 «Один за всіх»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.50 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
12.45, 18.15 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Бєдняков+1»
23.50 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 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або 

невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості-5 12+
16.00 Історія одного 

злочину -2 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

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

злочину»
01.50 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
08.00 Правда життя 09.00, 
17.10 Вомбат: таємне 
життя 09.50 Дивовижна 
Індія 10.40 Місця сили 
11.40 Скептик 12.40 
Таємниці кримінального 
світу 13.40 Таємниці 
дефіциту 14.30 Містична 
Україна 15.20, 21.40 
Полювання на рибу-
монстра 16.10, 20.50 
Мисливці за зброєю 
18.10, 22.40 Мегазаводи 
19.00 Фантастичні історії 
20.00 Гучна справа 23.40 
Шпигунство та змови 
00.30 Скарб.UA 

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, 15.30 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 04.30 «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 «Після тебе – 

нікого»

06.00 Мультфільм
06.20, 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 Т/с 
«Запитайте в осені»

12.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»

14.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

00.20 Х/ф «Дике 
кохання»

02.35 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.45 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталіст»
12.15, 13.20 Х/ф 

«Кривавий спорт»
14.30 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Ніконов 

і Ко»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.45 Х/ф «Бійцівський 

клуб»
02.15 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.55 Труба містера 

Сосиски 12+
04.05 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 02.30 

Панянка-селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 01.30 100 в 1
22.30 ЛавЛавCar 2
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 Шляхами Волині
06.30 Суперкнига
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30, 18.55, 22.00, 00.30, 

03.00 Погода
08.35 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00, 00.35 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 

більше!
13.00 МузейОк
13.30 Бандерштат-2017. 

Бумбокс

АВЕРС 15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.05 Т/с «За службовими 

обов’язками»
23.05 Завтра-сьогодні
23.30 На Часі 21.00 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
01.00 Бандерштат-2017. 

O.TORVALD
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.05 Х/ф «Роксолана»

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Атлантида 2»
08.55, 12.55, 02.25 

«Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

2+2 світ»
15.35 Х/ф «Перевізник 2»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

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

правосуддя 2»
01.35 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

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

09.00 Серіал «Чорна 
рада», 1 серія

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/ф «Габріеля 

Запольська. Не бути 
лялькою»

20.30 Новини. 
Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.55, 05.20 «Правда 

життя. Професії»

07.05 Х/ф «Останнє 

полювання»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Повернення 

«Святого Луки»

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, 00.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с 

«Розвідники»

01.35 Т/с «Великі почуття»

03.10 «Випадковий 

свідок»

03.30 «Речовий доказ»

ВОЛИНЯНКА – У ПРОЕКТІ 
«ПОВЕРНІТЬ МЕНІ КРАСУ»

45-річна Марія Оноприяк із села 
Іванівка Горохівського району 

стала героїнею першого випуску 
нового сезону проекту «Поверніть 
мені красу», пише «ТСН.ua». 

Після народження 
чотирьох дітей жінка роз-
товстіла, у неї з’явилися 
великі розтяжки на тілі. 
Неправильне харчу-
вання погіршило ситуа-
цію – в героїні утворився 
живіт-фартух, під яким 
з’явилися попрілості, 
виразки і ранки. Жінка 
дуже комплексує через 
свій зовнішній вигляд. 

Марія має велике 
господарство, якому самостійно дає раду. 
Чоловік поїхав на заробітки до Польщі, а 
діти вчаться у місті. Щоденна фізична пра-
ця погіршує стан здоров’я учасниці. 

Жінка пішла на проект, аби повернути 
собі красу. Адже вона боїться втратити ко-
ханого. 

телешоу

Фільм «Кривавий спорт»

23:45

europapress.es

«ЄВРОБАЧЕННЯ» МОЖЕ 
ВИГРАТИ ІЗРАЇЛЬТЯНКА  

Оголошено всі пісні країн-учасниць 
«Євробачення-2018». У букмекерів 

уже є прогнози, хто може стати 
переможцем. Перше місце пророчать 
ізраїльтянці Нетті Барзилай із піснею 
Toy. 

Кліп співачки зібрав в 
інтернеті майже мільйон пе-
реглядів. Дівчину називають 
новою секретною зброєю Із-
раїлю. Друге місце припису-
ють естонці Еліні Нечаєвій із 
піснею La Forza. На третьому 
може опинитися представ-
ник Чехії Міколас Джозеф з 
композицією Lie to Me. Представник Украї-
ни MELOVIN – на 22-й позиції. 

До десятки лідерів увійшли такі країни: 
Ізраїль, Естонія, Чехія, Болгарія, Австралія, 
Нідерланди, Швеція, Бельгія, Норвегія та 
Іспанія.

Пісенний конкурс відбудеться у столи-
ці Португалії Лісабоні. Перший півфінал – 
8 травня, другий – 10 травня, фінал конкур-
су – 12 травня.

пісенний конкурс 

Фільм «Перевізник 2»

15:35

m
egogo.net

1plus1.ua
eurovision.stb.ua
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

У ЛУЦЬКУ ДІТИ З АВДІЇВКИ 
ВЧИЛИСЯ БУТИ СОБОЮ

У АРТ-ГАЛЕРЕЇ – ВЕЛИКОДНЯ МАЙСТЕРНЯНАЗУСТРІЧ МИСТЕЦТВУ

У рамках проекту Lutsk Junior 
Theatre-2018, що його другий 

рік реалізовує режисер Наталія 
Журавльова спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом», до Луцька 
завітав театральний колектив 
«Дивограй» з Авдіївки. Упродовж 
чотирьох днів школярі зі сходу мали 
можливість познайомитися з містом 
та працювали над постановкою 
філософської казки «Бути собою». 
Перебування колективу з Авдіївки 
в Луцьку стало можливим завдяки 
фінансовій підтримці Фонду. 

– Культурний проект Lutsk Junior 
Th eatre розпочав роботу в 2017 році. Він 
спрямований на розвиток театрального 
мистецтва серед дітей та молоді. За цей 
період участь у проекті взяли колективи зі 
Львова, Рівного, Луцька та Луцького райо-
ну, – розповіла куратор проекту, керівник 
благодійної організації «Творчість заради 
життя» Наталія Журавльова. – Упродовж 
чотирьох днів ми приймали театральний 
колектив «Дивограй», який представляє 
ЗОШ №7 міста Авдіївки, що на Донеччині. 
Це новостворений колектив. Він робить 
перші кроки на театральній ниві. До нас 
вони приїхали з танцювальними номерами, 
додому їдуть із театральною постановкою, 
яку презентують на фестивалі в Авдіївці. 

Працювати над постановкою філософ-
ської казки «Бути собою» юним акторам 
допомагали педагоги Творчої студії Наталії 
Журавльової та актор обласного академіч-
ного театру ляльок Олексій Криворучко. У 
фінальний день гості зі сходу презентува-
ли свою роботу луцьким глядачам. А вже 
1 квітня філософська казка постане на сце-
ні в Авдіївці.

Керівник театрального колективу «Ди-
вограй» Лариса Савенко каже: попри те, 
що в Луцьку вперше, встигла полюбити 
місто.

Напередодні світлого свята 
Великодня в Арт-галереї Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» – 
особлива творча атмосфера. 
Учні 5-Б класу Луцького 
навчально-реабілітаційного 
центру натхненно декорують 
великодні яйця. Майстер-
класи з писанкарства для 
особливих дітей проводить член 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України 
Андрій Бондарук.

Традиції виготовлення велико-
дніх писанок сягають глибини ві-
ків. Разом з тим, Андрій Бондарук 
зауважує, що про волинську пи-
санку відомо дуже мало. Колекція 
давніх писанок, що її експонували 
у краєзнавчому музеї, під час війни 
зникла. За радянських часів писан-
карство занепало, і тільки в останні 
десятиліття воно активно відро-
джується та набуває популярності. 

– Найпоширенішими орнамен-
тами, якими розписували яйце у 
нашому краї, є ті, що символізують 
дерева. Адже Волинь – край лісів. 
Волинська писанка, порівняно з ін-
шими регіонами, простіша в кольорі 
та символах. Але ці символи є більш 
архаїчними, – розповідає писанкар.

Андрій Бондарук вправляється 
у писанкарстві понад десять років. 

– Я була вражена тим, як нас зустрічає зем-
ля Лесі Українки. Наталія Журавльова щодня 
надихала нас на якісь надзвичайні перемоги 
над собою. Кожний день ми проживали під 

певним девізом. Я завжди знала, що зустріч із 
новими людьми – це прекрасно й дивовижно. 
Наше знайомство з Луцьком лише підтверджує 
це, – захоплено розповідає вона.

Лариса Савенко зазначила, що під час 
першого прочитання казка примусила ді-
тей замислитися над філософською проб-
лемою, глибиною ідей, які вклала у твір 
львівська художниця Вікторія Ковальчук – 
авторка філософської казки «Бути собою». 

– Щодо кожного образу окремо було 
проведено бесіду. Найбільше в роботі На-
талії Журавльової мені сподобалося те, 
що вона не нав’язувала своєї думки, свого 
відчуття. Вона запитала у дітей, який об-
раз для них найближчий, прислухалася до 
кожного. Ми вчилися бути собою. Через 
казку заглиблювалися в себе, намагалися 
зрозуміти свою сутність, – ділиться вра-
женнями пані Лариса.

Учасники колективу «Дивограй» Анас-
тасія та Михайло кажуть, що найважче в 
роботі над постановкою було перевтілюва-
тися у птахів. Адже бути людиною і грати 
людину набагато легше. Попри це, школярі 
задоволені поїздкою.

– Ми працювали над етюдом про білу 
ворону – людину, що не така, як усі, виді-
ляється в суспільстві. Відчути роль і донес-
ти її суть до читача через образ птаха, оцю 
білу ворону – найскладніше, – ділиться 
Анастасія. – Важко було обіграти всі деталі, 
щоб образ був повним і цілим. Але, думаю, 
за чотири дні нам удалося зробити дуже 
багато. 

– Метою нашої поїздки було навчити-
ся чогось нового. Спробувати себе в ролі 
актора, отримати приємні емоції. І нам це 
вдалося, – додає Михайло. Луцьк – місто 
контрастів, місто, яке заворожує. Ми були 
на екскурсіях, вражень дуже багато.

По завершенню презентації театраль-
ної постановки «Дивограю» керівник 
програми Фонду «Культура і духовність» 
Дмит ро Зінько подякував колективу з Ав-
діївки за ті емоції, що їх отримали глядачі 
під час перегляду вистави. Він побажав 
юним театралам успіхів і творчих злетів та 
вручив сувеніри від Фонду.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Стільки ж навчає цього виду мисте-
цтва всіх охочих. Адже переконаний: 
потрібно цінувати традиції наших 
предків, передавати їх із покоління в 
покоління. 

– Останні роки писанка йде 

нав випередки з новими видами ве-
ликодніх яєць. З одного боку, все 
більше майстрів малюють тради-
ційні писанки, проводять майстер-
класи, видають багато відповідних 
посібників. З іншого – набувають 

популярності нетрадиційні спо-
соби декорування яєць. Звичай-
но, це добре, що людина виявляє 
творчість, проте найважливіше на 
Великдень – не забувати про тради-
ції, – переконаний пан Андрій.

Такі майстер-класи в Арт-гале-
реї уже стали традиційними. Участь 
у них можуть взяти і діти, і дорослі.

– Майстер-клас із писанкарства 
відбувається у рамках виставки сту-
дентських робіт «Ми і місто», яка на-
разі експонується в Арт-галереї. Ми 
бачимо, що діти виконують завдан-
ня та отримують задоволення від 
процесу, – зазначив керівник про-
екту Фонду «Арт-галерея» Дмитро 
Зінько. – Також у цій виставковій 
залі волинські майстри проводять 
майстер-класи з інших видів народ-
ного мистецтва – ліплення з глини, 
техніки образотворчого мистецтва 
тощо. Участь у них можуть взяти 
усі охочі, попередньо записавшись у 
працівників Арт-галереї. 

Понад годину учасники май-
стер-класу натхненно розписують 
великодні яйця. Кожен старанно 
виводить писачком контури орна-
менту, обирає колір для своєї пи-
санки. У кого не виходить – допо-
магають батьки чи майстер. В кінці 
майстер-класу на столі з’являються 
різнокольорові яйця. Квіточки, 
крапочки, листочки, сердечка... Ра-
зом з тим, є в них і дещо спільне – в 
кожну писанку вкладено найщирі-
ші дитячі емоції та почуття.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Мистецтва писанкарства навчалися вихованці НРЦ

У кожну писанку вкладено найщиріші дитячі емоції
Андрій Бондарук ділиться 
секретами декорування яєць

Дітям допомагають батьки

Школярі з Донеччини познайомилися з Луцьком

Філософська казка «Бути собою» у виконанні колективу «Дивограй»
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Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка
tilkyrazom.com.ua

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

У СОКИРИЧІВСЬКІЙ ШКОЛІ 
ДБАЮТЬ ПРО КОМФОРТ УЧНІВ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

ПІДТРИМКА ЗМАГАНЬ

ЮНІ ВОЛЕЙБОЛІСТИ СТАЛИ НА 
КРОК БЛИЖЧИМИ ДО ПЕРЕМОГИ

ЛУЦЬКІ ГАНДБОЛІСТИ ВЗЯЛИ 
УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРНІРІ

Школу села Сокиричі, 
що в Ківерцівському 

районі, побудовано в 1969 
році. Як більшість українських 
навчальних закладів, вона має 
потреби та проблеми. Батьки і 
вчителі не чекають, поки хтось 
прийде їм на допомогу. Вони 
об’єднали зусилля та разом 
працюють над покращенням 
умов навчання дітей.

Днями відбулася презентація 
відразу двох проектів, що їх реа-
лізовувала сокиричівська шкільна 
родина спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом». На умо-
вах співфінансування громади та 
Фонду придбали захисну сітку на 
вікна в спортивну залу та заміни-
ли двері в одному з класів. 

На презентацію проектів у Со-
киричівську школу завітали по-
мічник народного депутата Ірини 
Констанкевич Олександр Мель-
ничук та керівник ківерцівського 
районного осередку партії УКРОП 
Микола Вашкевич.

– Хочеться, щоб дітки навча-
лися в комфортних умовах, адже 
тут вони проводять найбільше 
часу. Школа – наша друга оселя, – 
переконана заступник директора 
з навчальної роботи Людмила Ка-

сьянчук. – Ми встановлювали 
нові вікна в спортзалі, а на сітку 
грошей забракло. Тому вирішили 
звернутися по допомогу в Фонд. 
У результаті ми облаштували вік-
на захисною сіткою, а з того, що 
лишилося, зробили сітку для гри 
у волейбол.

Ініціатором проекту зі вста-
новлення дверей стала класний 
керівник 5 класу Людмила Гмит-
ронь. Вона – депутат Прилуцької 
сільської ради. Торік з її ініціативи 
в селі Жабка встановили дитячий 

майданчик. Маючи успішний до-
свід у реалізації проектів, Людми-
ла Гмитронь вирішила викорис-
тати його в облаштуванні класної 
кімнати.  

– Мені як мамі і вчителю хо-
четься, щоб було створено всі 
умови для навчання дітей. На 
перших зборах ми з батьками об-
говорили, що для цього потрібно. 
Вони звернули увагу на те, що в 
класі не зберігається тепло. Вікна 
в нас енергозберігальні, а от две-
рі, що служать з часів будівництва 

школи, не зачинялися. Звичайно, 
що в батьків таких коштів нема. 
Ми звернулися у Фонд, написали 
проект і маємо результат. Дуже 
добре, що є люди, які цікавлять-
ся проблемами дітей і підтриму-
ють ініціативи, спрямовані на їх 
розв’язання, – каже Людмила Сте-
панівна.

Помічник народного депутата 
Олександр Мельничук зазначив, 
що в перспективі у школі села Со-
киричі реалізовуватимуть інші 
проекти, адже проблем у навчаль-

ного закладу вистачає – це старі 
дошки, відсутність спортивного 
інвентарю.

– Фонд завжди радо зустрічає 
людей, які хочуть змінювати своє 
життя на краще. Сокиричівська 
школа цікава тим, що тут навча-
ються прекрасні діти, які люблять 
спорт, – наголосив він. – На жаль, 
освіта в державі побудована так, 
що на найнеобхідніше – вихован-
ня здорової нації – коштів бракує. 
Тому батьки та педагогічний ко-
лектив звернулися по допомогу в 
Фонд. Поспілкувавшись з дітками, 
батьками, ми зрозуміли, що є по-
треба допомогти школі створити 
кращі умови для навчання.

Ірина ЮЗВА,
Ківерцівський район

Урок фізкультури в п’ятикласників Над реалізацією проектів працювали всі разом

НАЗУСТРІЧ МЕДИКАМ

У КОВЕЛЬСЬКІЙ 
ПОЛІКЛІНІЦІ 
ЗАВЕРШУЮТЬСЯ 
РЕМОНТНІ РОБОТИ

Нещодавно команда гандболістів 
Волинської обласної ДЮСШ 
повернулася з міжнародного 
турніру серед юнаків з гандболу, 
що відбувся у польському місті 
Улан-Майорат. Це традиційний 
турнір, який уже сім років має 
статус міжнародного. Загалом у 
Польщі він відбувся всімнадцяте. 

Цьогоріч змагання тривали три 
дні серед чотирьох вікових катего-
рій: хлопці 2003, 2004 р. н. та дівчата 
2005, 2006 р. н. 

Як розповів старший тренер від-
ділення гандболу ОДЮСШ Микола 
Шнит, Волинь представляли юнаки 
2003 р. н. Це єдина українська ко-
манда, яка взяла участь у турнірі. 

– Цьогоріч ігри проходили в 
чотирьох залах. Усього було 50 ко-

Друге місце в турнірній таблиці – 
результат, з яким повернулася 
до Луцька волейбольна команда 
КДЮСШ №1 після третього туру 
чемпіонату України «Дитяча ліга» 
серед юнаків 2005 року народження. 

До третього туру команда юних 
волейболістів була на третьому 
місці. У першій грі в Чернігові, де 
проходили змагання, волиняни обі-
грали господарів. Потім – команди 
з Житомира, Кіровоградщини. По-
ступилися лише лідерам з Перво-
майська, які не програли жодної 
партії. Завершальний день також 
увінчався успіхом – волиняни пе-
ремогли вінницьку команду, яка до 
того часу йшла другою. Тож по за-
кінченню туру вихованці КДЮСШ 
№1 закріпилися на другому місці 
чемпіонату України «Дитяча ліга» 
серед юнаків 2005 року народження.

Наразі команда волинян по-
вернулася додому та готується до 
четвертого туру, який відбудеться у 
Вінниці з 26 до 28 березня. Власне 
тоді й будуть визначати фіналістів 
чемпіонату. 

– Тренуємося в посиленому ре-
жимі, напрацьовуємо різні схеми 
у захисті й нападі. Налаштовуємо 
психологічно дітей, що вони сильні, 
найкращі, щоб виходили на майдан-

манд, в нашій категорії – 20. У своїй 
групі ми виграли три гри, одну про-
грали й посіли друге місце. У під-
сумковому результаті турніру наша 
команда – сьома, – розповів тренер. 
– Рівень змагань, як завжди, ви-
сокий. У Польщі хороші зали, від-
повідна інфраструктура. Останні 
поєдинки ми грали на фоні втоми, 
по дві гри на день. Якби вийшли 
на перше місце в групі, у нас були б 
усі шанси, щоб потрапити в призо-
ву трійку. Але реалії такі, що іноді 
одна гра вирішує все.

Задоволені поїздкою і самі грав-
ці. Адже кожні такі змагання – це 
неабиякий досвід, нові враження та 
знайомства.

Микола Шнит відзначив, що во-
линські спортсмени співпрацюють 
з польськими командами тривалий 
час, тож участь у таких турнірах 
стала традиційною. Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» неодноразово 
сприяв поїздці волинських гандбо-
лістів на змагання. Цього разу опла-
тив транспортні витрати спортсме-
нів. Допомогу було надано в рамках 
проекту Фонду «Підтримка команд 
з ігрових видів спорту». Адже роз-
виток спортивної сфери, в тому 
числі підтримка юних спортсменів, 
є одним із пріоритетних напрямків 
діяльності Фонду.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

чик і були впевнені у своїх можли-
востях. Адже до цього часу ми так 
високо ніколи не підіймалися. Діти 
психологічно ще не готові до таких 
ігор, – розповідає старший тренер 
відділення волейболу КДЮСШ №1 
Ігор Кравчук. 

Участь юних волинян у волей-
больному чемпіонаті стала можли-
вою завдяки фінансовій підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». 

– «Підтримка ігрових видів 
спорту» – проект Фонду, який пе-
редбачає фінансову допомогу на 
ігрові види спорту – волейбол 
(юнаки, дівчата), баскетбол (юна-

ки), гандбол (юнаки), аби ці коман-
ди могли брати участь в офіційних 
всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях, – зазначає керівник 
проекту Олексій Сорокун. – Юних 
волейболістів Фонд підтримує тре-
тій рік поспіль. Завдяки цьому вони 
мають змогу брати участь в офіцій-
них всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях. І хай не кожен із них ста-
не олімпійським чемпіоном, чемпі-
оном світу чи Європи, проте кожен 
виховає в собі дисципліну, стане 
сформованою особистістю, буде 
здоровим фізично та емоційно.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Команда готується до четвертого туру чемпіонату

Тут закінчили ремонт 
хірургічного блоку, басейну 
та відділення гідротерапії. 

13 березня 2018 року від-
булося чергове засідання гро-
мадської ради при КЗ «Ковель-
ська поліклініка» Волинської 
обласної ради». Головне пи-
тання – звіт про виконану ро-
боту та перспективний план 
розвитку закладу.

За словами в. о. головно-
го лікаря поліклініки Адама 
Маковецького, в закладі прак-
тично завершено модернізацію 
та ремонт систем опалення, 
вентиляції, ліфтів, мереж водо-
постачання. 

– Крім того, вже заверши-
ли ремонт хірургічного блоку 
денного стаціонару, модерні-
зацію термоогороджувальних 
конструкцій, ремонт басейну 
та відділення гідротерапії. 
Провели низку заходів, спря-
мованих на енергозбережен-
ня. Ці роботи було виконано 
за кошти закладу та пожертви 
меценатів. У грошовому екві-
валенті у випадку проведення 
цих робіт за рахунок облас-
ного бюджету суми затраче-
них коштів вимірювалися б 

кількома мільйонами гривень. 
У найближчій перспективі 
плануємо відновити роботу 
басейну для різних видів ма-
сажу (душ Шарко, підводний 
масаж тощо), кабінетів пси-
хологічного розвантаження, 
лікування безсоння, психоло-
гічної реабілітації, – розповів 
медик.

Збереження та подальша 
робота цього лікувального за-
кладу надзвичайно важливі 
для жителів Ковеля. За це під-
писалися більш як 10 тисяч 
ковельчан, розповів депутат 
Ковельської міської ради від 
УКРОПу Ігор Пініс.

– Усі спроби знищити ме-
дичний заклад є злочином про-
ти громади Волинської облас-
ті, – заявив депутат обласної 
ради від УКРОПу Олександр 
Омельчук. – Ми хочемо зберег-
ти та розвивати установу, адже 
заклад може стати флагманом 
оздоровчо-відновлювальної 
терапії у Волинській області не 
тільки для ковельчан, але й для 
Ковельського госпітального 
округу.

Олександра ТКАЧУК,
Ковель
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ТУРІЙСЬКА ЛІКАРНЯ 
ОТРИМАЛА СУХОЖАРОВІ 
ШАФИ ТА НОВІ МАТРАЦИ

ДЛЯ ШКОЛИ СЕЛА ВОЮТИН ПРИДБАЛИ 
НОУТБУК ТА ФУТБОЛЬНІ М’ЯЧІ

ВИБОРИ СТАРОСТ У 
ЛИТОВЕЗЬКІЙ ОТГ: 
ПЕРЕМОГЛИ 
УКРОПІВЦІ
18 березня вперше 
на Волині в 
Литовезькій об’єднаній 
територіальній громаді 
відбулися вибори старост. 
Зокрема, їх обирали у 
Заставному, в Заболотцях та 
Біличах і в Мовниках та Кречеві. 

На посаду старости Мовниківського ста-
ростинського округу (села Мовники та Кре-
чів) балотувалася Юлія Мельник (самовису-
вання).

У Заболотцівському окрузі (села Забо-
лотці та Біличі) – Олександр Цибуховський 
(УКРОП) та Анатолій Райко (самовисування).

На посаду старости Заставненського ста-
ростинського округу (село Заставне) претен-
дувала Ольга Райко (УКРОП).

Згідно із паралельним підрахунком го-
лосів виборців, який здійснює Волинська 
обласна організація політичної партії «Укра-
їнське об’єднання патріотів – УКРОП», на 
виборах старост у двох округах перемогли 
укропівці.

За кандидата на посаду старости Мовни-
ківського старостинського округу самови-
суванку Юлію Мельник проголосувало 247 
виборці, ще 28 бюлетенів було визнано не-
дійсними.

У Заболотцівському окрузі перемогу здо-
був укропівець Олександр Цибуховський. За 
нього проголосувало 483 виборці. За Анато-
лія Райка віддали 95 голосів. Ще 15 бюлетенів 
виборча комісія визнала недійсними.

У Заставненському старостинському 
окрузі перемогу здобула укропівка Ольга 
Райко. За неї віддали голоси 362 виборці, 10 
бюлетенів були недійсними.

Анна ВОЛОЩУК,
Іваничівський район

ВИБОРИОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

У Турійській районній 
лікарні медперсонал 

спільно з депутатами 
обласної та районної 
рад від УКРОПу 
обговорили потреби 
установи та майбутню 
спільну роботу. Зустріч 
відбулася 12 березня 
в приміщенні медичного 
закладу.

Під час зустрічі депутати 
облради від УКРОПу Вячеслав 
Рубльов та Олександр Омель-
чук передали матраци у хірур-
гічне відділення, а також сухо-
жарові шафи для стерилізації 
обладнання.

Попередньо лікарня отри-
мала дефібрилятор, який, за 
словами головного лікаря 
Петра Мельничука, уже допо-
міг реаніматологам врятувати 
життя двох людей. 

– Крім того, завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
купили холтер для визначення 
патологій серцево-судинної 
системи, – каже керівник за-
кладу. – Наша лікарня пра-
цює із 1968 року, медичне об-
ладнання ще радянське і його 
потрібно оновлювати.

– Ми завжди виконуємо 
обіцяне, – зазначив керівник 
фракції УКРОП в обласній 
раді, радник голови облради 
Вячеслав Рубльов. – Одно-
значно будемо допомагати 
мед закладу, хоча, на жаль, 
нам не все до снаги. Посту-
пово намагаємося сприяти у 
придбанні сучасної техніки 

т. 

на Волині у квітні розпочнеть-
ся конкурс міні-проектів вар-

тістю до 100 тис. грн, який бу-
дуть фінансувати з обласного 
бюджету.

– Ініціативний колектив, 
який працює над підготовкою 
проектів спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом», 
може взяти участь у конкурсі 
та залучити кош ти обласно-
го бюджету для розв’язання 
нагальних проб лем закладу. 
Спільними зусиллями будемо 
на прикладі Волині показу-
вати, чого можна досягати в 
Україні, та разом змінювати-
мемо нашу країну на краще, – 
підсумував укропівець.

Світлана ЧУНЬ,
Турійський район

та виконанні косметичних 
ремонтів. Усе залежить від ак-
тивності працівників. Якщо 
кожен якісно виконуватиме 
роботу і виявлятиме ініціати-
ву, тоді буде результат.

Депутат облради, керівник 
СФГ «Перлина Турії» Володи-
мир Яренчук під час зустрічі 
висловив готовність придба-
ти матраци для педіатричного 
відділення лікарні. 

– Усе, що можу, буду ро-
бити, аби допомогти, – зазна-
чив депутат. – Головне поба-
жання – не давати закривати 
установи та підприємства. 

Вячеслав Рубльов закли-
кав медичних працівників 
стимулювати районну владу 
до співпраці з облрадою, адже 

У селі Воютин Луцького району за 
сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» презентували проект для 
школи. Його реалізували на умовах 
співфінансування з громадою села.

– Коли до цієї школи ходив я, то в класі 
була лише дошка, на якій ще мій батько пи-
сав, – розповідає місцевий житель Анатолій 
Лавренюк. 

Зараз у першому класі встановлено теле-
візор, нову дошку та парти. Натхненницею 
цього проекту стала вчителька першого кла-
су воютинської школи Ярослава Сас. 

– Хотілося б, аби для наших школяриків 
було все найкраще, бо це діти нового поко-
ління. Це одні з моїх перших випускників. 
Реалізація цього проекту і те, що в першо-
му класі з’явився телевізор, який можна ви-
користати під час уроку, стало сенсацією на 
всю школу, – розповідає Ярослава Сас. 

Надалі, каже вчителька, в свою школу їй 
хотілося б отримати мультимедійну дошку. 

– Коли є таке обладнання, то дітям ціка-
во на уроках, вони набагато більше і краще 
сприймають інформацію, ніж зі слів учителя 
чи з підручника, – переконана педагог.

Директор воютинської школи Ольга Пер-
ванчук каже: те, що в їхньому навчальному 
закладі реалізовано такий проект, – великий 
плюс. 

– Велике щастя для директора – мати 
такий колектив. У нашій школі навчаються 
талановиті діти, бо їхнім вихованням опіку-
ються талановиті вчителі, – каже керівник 
закладу освіти. – Ідея щодо встановлення 
мультимедійної дошки хороша, але ще хоті-
лося б дитячий майданчик біля школи.

Крім того, для школи від Фонду Ігоря 

АКТИВНА ГРОМАДА

СПОРТСМЕНИ З МАР’ЯНІВКИ 
ОТРИМАЛИ НОВУ ФОРМУ ТА М’ЯЧІ
Голова фракції УКРОП у Волинській 
обласній раді, радник голови облради 
Вячеслав Рубльов зустрівся з жителями 
селища Мар’янівка Горохівського 
району задля спільного розв’язання 
низки важливих питань громади. 

Крім того, під час зустрічі відбула-
ся презентація проекту від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», в рамках якого 
юні спортсмени громадської організації 
«Спортивний клуб «Горохів-Юніор» отри-
мали нові спортивні костюми та футболь-
ні м’ячі. Ініціатором звернення був тренер 
футболістів Віталій Герасимчук, майстер 
спорту України міжнародного класу. 

– Діти виявляють неабиякі спортив-
ні здібності, виборюють призові місця на 
змаганнях та турнірах, є зразком для на-
слідування і водночас не мають нормальної 
спортивної форми. Залагодити проблему са-
мотужки нам не вдалося, тому й звернулися 
по підтримку до Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом», – розповів Віталій Герасимчук. 

На умовах співфінансування футболіс-
там вдалося придбати спортивні костюми 

для двох команд: «Юніор Мар’янівка» та 
«Горохів Юніор». Також під час зустрічі з 
депутатом місцеві жителі розповіли про 
проблеми школи селища Мар’янівка. 

– Дошки в навчальних класах не від-
повідають жодним вимогам, вони давно 
стерлися, дітям складно на них писати. Я 
сподіваюся, що нам також вдасться втіли-
ти спільний проект із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – зазначила директор шко-
ли Ольга Осоховська. 

Вячеслав Рубльов наголосив, що успіх 
проекту залежить від активності громади та 
її прагнення змінити своє життя на краще. 

– Проекти, які втілюються в життя, 
залежать насамперед від вас – усіх тих 
людей, які хочуть працювати і змінювати 
свою громаду. Щодо проектів, утілених у 
вашому селі, то важливо, що вони сприя-
ють розвит ку дітей. Ігор Палиця вболіває 
за популяризацію спорту, підтримує обда-
рованих спортсменів, адже майбутнє – за 
здоровою, сильною та витривалою молод-
дю, – зазначив Вячеслав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Горохівський район

«Успіх проекту залежить від активності 
громади», – Вячеслав Рубльов

Палиці «Тільки разом» придбали ноутбук та 
футбольні м’ячі. 

– Головна ідея Фонду – піклування про 
здоров’я дітей, про їхнє дозвілля і якісне на-
вчання. Вважаю, що ми змогли прекрасно 
втілити це для школи села Воютин. Упев-
нений, що з такою ініціативною громадою 
і далі будемо спільно втілювати проекти за-
для добробуту жителів села Воютин, – пере-
конаний депутат Волинської обласної ради 
від УКРОПу, радник голови облради Вяче-
слав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК, 
Луцький район

Натхненниця проекту Ярослава Сас

Турійська районна лікарня завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» зміцнює матеріальну базу

Депутати і далі сприяють медзакладу в придбанні 
сучасної техніки та проведенні ремонтів
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Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ська обласна регіональна

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

НА ЗАХИСТІ ПРАВ 

НА ВЛАСНІ ОЧІНАСЛІДКИ РЕФОРМ 

ОНКОХВОРІ 
ПРИПИНЯЮТЬ 
ЛІКУВАННЯ ЧЕРЕЗ 
ВІДСУТНІСТЬ 
ПРЕПАРАТІВ

ПАМ’ЯТЬ РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖЕРТВ РАДЯНСЬКИХ 
РЕПРЕСІЙ – ЗАРАДИ ВІДНОВЛЕННЯ 
ІСТОРИЧНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

В українських медичних закладах 
постійно виникає проблема із 
закупівлею медикаментів за бюджетні 
гроші. Річ у тому, що за державний кошт 
медустанови можуть придбати лише 
ліки, передбачені в Національному 
переліку основних лікарських засобів. 
Проте, як стверджують медики, у цьому 
переліку відсутні будь-які сучасні 
препарати для таргентної терапії, тобто 
ті, які блокують зростання ракових 
клітин. Тому онкохворі пацієнти 
змушені переривати лікування. 

Про це повідомила народний депутат 
від УКРОПу Ірина Констанкевич у своє-
му запиті до міністра охорони здоров’я 
Уляни Супрун. 

Парламентар зауважує: проблеми ви-
никають тому, що відсутній чіткий меха-
нізм щодо здійснення регіональних заку-
півель лікарських засобів, які не увійшли 
до Нацпереліку.

– Постанова Кабміну зобов’язує заку-
повувати ліки, які є в Нацпереліку, а за-
купівлю препаратів, що туди не увійшли, 
здійснювати за рахунок невитрачених 
коштів за умови стовідсоткового забез-
печення препаратами з Нацпереліку. Але, 
як наголошують експерти та пацієнти, до 
Нацпереліку не увійшов жоден сучасний 
препарат для лікування раку. Оскільки 
немає можливості закуповувати препа-
рати таргетної терапії, пацієнти змушені 
переривати лікування, – наголосила Іри-
на Констанкевич.

Народний депутат звернулася до Мі-
ністерства охорони здоров’я з проханням 
розглянути можливість внесення змін до 
Національного переліку основних лікар-
ських засобів або напрацювати механізм, 
який дозволить медичним установам від-
повідно до свого профілю забезпечувати 
пацієнтів препаратами. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Київ

Верховна Рада має 
невідкладно ухвалити 

ключові законопроекти, 
які прискорять реформу 
децентралізації. Про це під 
час брифінгу у Верховній 
Раді заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич. Парламентаря 
підтримали сільські голови 
Ківерцівського району 
Волинської області, які 
приїхали у Верховну Раду. 

Нардеп закликала голову 
парламенту Андрія Парубія не-
гайно внести до порядку денного 
п’ять невідкладних законодав-
чих ініціатив у сфері місцевого 
самоврядування.

– Реформа децентралізації 
розпочалася понад два роки 
тому, та насправді реальних ре-
зультатів від цієї роботи досі не-
має, – зауважила представниця 
УКРОПу. 

За її словами, парламент 
зобов’язаний врегулювати поря-
док утворення, ліквідації та змі-
ни меж населених пунктів. Чіткі 

визначення відповідних проце-
дур передбачено в законопроек-
ті про засади адміністратив но-
територіального устрою Ук  раї ни.

Крім того, слід негайно роз-
блокувати процес укрупнення 
територіальних громад міст об-
ласного значення. Із цією метою 
зареєстровано проект закону 
про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад. 

– Чиновники мають лише 
тео ретичне уявлення про потре-
би людей на місцях. Треба дати 
автономію громадам, які поко-
ліннями живуть на своїй землі, – 
додала Ірина Констанкевич.

Також парламентар наголо-
сила на потребі розгляду законо-
проекту «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо удосконалення проце-

Поїздку волинян до столиці 
організувала народний депутат 

від УКРОПу Ірина Констанкевич за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Участь в екскурсії взяли голови 
та депутати місцевих рад, педагоги, 
завідувачі ФАПів і громадські активісти.

Маршрут делегацій Ківерцівського, 
Камінь-Каширського, Маневицького та Лю-
бешівського районів розпочався з Маріїн-
ського палацу. Краяни дізналися, коли саме 
його збудували, з ким із історичних постатей 
пов’язане його минуле та чи є майбутнє в іс-
торичної пам’ятки. Наступними пунктами 
екскурсії стали Маріїнський парк, оглядовий 
майданчик та пам’ятник генералу Миколі Ва-
тутіну. Делегати активно долучалися до обго-
ворення найбільш гострих та неоднозначних 
історичних фактів.

Екскурсію Верховною Радою – найбільш 
очікувану частину поїздки – залишили насам-
кінець. Волиняни дізналися про архітектурні 
особливості будівлі, історію парламентариз-
му в Україні. Особливу увагу привернула кар-
тина Олексія Кулакова «Державотворення» – 
полотно, на якому зображені ключові постаті 
державотворення України. 

Під час екскурсії делегати також отрима-
ли можливість поспостерігати за роботою на-
родних обранців у залі сесійних засідань.

Народний депутат Ірина Констанкевич 
зазначила, що екскурсії до Верховної Ради 
відбуваються вже не вперше і стали гарною 
традицією.

– Такі поїздки надзвичайно важливі. Тре-
ба зробити ще багато кроків назустріч людям, 
аби подолати ту величезну прірву, що проляг-

ла поміж виборцями та їхніми обранцями, – 
переконана Ірина Мирославівна.

Відвідини парламенту та спостереження 
за роботою депутатів залишили по собі купу 
вражень. 

– На жаль, законотворці досить часто 
розмито уявляють реальне життя простих 
українців, людей з віддалених куточків, де по-
декуди немає ні доріг, ні ФАПів, ні шкіл. Такі 
поїздки сприяють зближенню представників 
центральної та місцевої влади, – зазначила 
журавичівська сільська голова Алла Гонтар.   

Для більшості волинських гостей це було 
перше знайомство з Верховною Радою. Зок-

рема й для педагога-організатора ЗОШ І-ІІ 
ступенів села Дольськ Любешівського району 
Зої Гончарук.

– Раніше я й подумати не могла, що опи-
нюся у стінах Верховної Ради. Надзвичайно 
вдячна за цю поїздку. Ірина Констанкевич 
зуміла встановити дуже тісний зв’язок з 
людьми, їй вірять, у неї шукають поради та 
підтримки. Завдяки її роботі парламентарі 
перестали здаватися нам такими недосяжни-
ми, далекими від проблем людей, –зауважила 
Зоя Гончарук. 

Катерина ОСТАПЕНКО, 
Київ

дури добровільного об’єднання 
територіальних громад». До-
кумент передбачає об’єднання 
територіальних громад у межах 
перспективного плану. Водночас 
ініціатива усуває недоречнос-
ті щодо зміни меж районів при 
об’єднанні. До числа невідклад-
них документів також увійшли 
пропозиції Президента до зако-
ну «Про службу в органах місце-
вого самоврядування» та проект 
закону «Про внесення змін до за-
кону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності». 

– Загалом парламент має 
ухвалити 17 законопроектів, які 
продовжать реформу децентра-
лізації. Однак окреслені ініціати-
ви мають розглянути невідклад-
но. Це стосується життя багатьох 
мільйонів людей, – наголосила 
Ірина Констанкевич.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Верховна Рада зробила крок 
до відновлення історичної 
справедливості, ухваливши 
законопроект щодо 
вдосконалення процедури 
реабілітації жертв репресій 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років. 
Про це заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

– Спокута і відповідальність 
перед пам’яттю тих, кого закато-
вано, замордовано в тюрмах, у 
Сибіру, на Соловках, у ГУЛАГу, 
спонукала представників різних 
фракцій голосувати за законо-
проект Юрія Шухевича. Це по-
над рік роботи і великий шмат 
його здоров’я, сил. Велику спра-
ву зроблено, тисячі українських 

родин матимуть змогу реабіліту-
вати близьких. Зокрема, і наша 
родина нарешті зможе відновити 
справедливість стосовно діда Ан-
тона Констанкевича, розстріля-
ного в Чортківській тюрмі. Сьо-
годні дуже важливо пам’ятати 
тих людей, які зробили реальним 
наше життя в незалежній Укра-
їні. Без цього наше суспільство 
не могло б почуватися повноцін-
ним, – зауважила нардеп.

Законопроект пропонує 
більш чітке визначення осіб, які 
підпадають під категорію неза-
конно засуджених і репресова-

них за часів радянської влади 
українців. Крім того, докумен-
том передбачено механізми, що 
сприятимуть розшуку в україн-
ських архівах справ незаконно 
засуджених.

– Ідеться про мільйони по-
нівечених людських доль і сот-
ні тисяч роз’єднаних родин. 
Коли сьогодні ми говоримо про 
брак національної еліти, то слід 
розуміти, що всю українську 
інтелігенцію було знищено в 
тридцятих роках минулого сто-
ліття, – підкреслила Ірина Кон-
станкевич.

На її думку, держава має при-
діляти більше уваги відновлен-
ню історичної справедливості 
та вшануванню пам’яті борців 
за незалежність. Молодь має ді-
знаватися про події тих років не 
тільки від родичів, а й від педаго-
гів, із підручників та художньої 
літератури. Як приклад Ірина 
Констанкевич навела роман Ва-
силя Шкляра «Троща». Нардеп 
вважає, що такі твори мають 
бути обов’язковою складовою 
шкільної програми.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Ірина Констанкевич організувала екскурсію 
до Верховної Ради для жителів 23-го округу

Парламент має ухвалити 17 законопроектів, 
які продовжать реформу децентралізації

У Нацпереліку ліків нема 
потрібних препаратів



Нам не дано змінити те, що з нами відбувається, але ми можемо інакше реагувати на події. 
Фільм «Знову ти» www.volynnews.com
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СУБОТА 31 березня

П’ЯТНИЦЯ 30 березня
06.00, 15.20 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, 14.20, 
15.15, 16.30 Погода

09.40 Д/с «Африка. 
Небезпечна реальність»

10.35, 16.10 Телепродаж
11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
12.00 Док. цикл Смаки 

Культур
13.10 :РадіоДень
13.55 «Схеми»
14.30 Радіо. День
16.40 Фольк-music
17.50 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
20.25 Перша шпальта
21.45 Новини. Спорт
22.15 ХРЕСНА ДОРОГА ЗА 

УЧАСТЮ СВЯТІШОГО 
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В 
КОЛІЗЕЇ

01.10 Інтермаріум
02.10 Док. цикл «Смачні 

історії»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 07.49 Kids Time
05.40 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.55 Т/с «Мерлін»
11.35 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

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

16+
22.00 Хто зверху 12+
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 «Моя правда. Ектор 

Хіменес-Браво»
07.40 Х/ф «Вам і не 

снилося»
09.25 Х/ф «Пізнє каяття»
17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 23.05 «Холостяк 

– 8»
22.40 «Небачене 

Євробачення 2018»
00.15 «Холостяк – 8. Пост-

шоу»

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «Беверлі-

Хілс, 90210»
11.50 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
12.45, 18.15 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Бєдняков+1»
23.50 «КВН на БІС»
01.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

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

справедливості-5 12+
16.00 Історія одного 

злочину -2 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Добрі наміри»
23.20 Слідами
00.00, 02.20 Т/с «CSI. 

Місце злочину»
01.50 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00 
Жирафи: вартові савани 
09.50 Дивовижна Індія 
10.40 Місця сили 11.40, 
01.20 Скептик 12.40 
Таємниці кримінального 
світу 13.40 Таємниці 
дефіциту 14.30, 00.30 
Містична Україна 15.20, 
21.40 Полювання на 
рибу-монстра 16.10, 20.50 
Мисливці за зброєю 17.10 
Вомбат: таємне життя 
18.10, 22.40 Мегазаводи 
19.00 Фантастичні історії 
20.00 Гучна справа 23.40 
Великі тирани 

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, 14.00, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Т/с «Мама»

20.15 «Ліга сміху 2018»

22.20 «Ігри приколів 2018»

23.20, 00.15, 05.00 

«Розсміши коміка»

01.10 «Вечірній Київ»

06.00 Мультфільм
06.15, 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 Х/ф «Казка 
про жінку та чоловіка»

12.40 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»

14.50, 15.50, 16.45, 01.50 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Лінкольн для 

адвоката»
03.20 «Стосується 

кожного»
04.05 Док.проект «Два 

Миронова»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Інсайдер
10.50, 16.35 Т/с 

«Менталіст»
11.50, 13.20 Х/ф 

«Бійцівський клуб»
15.00, 16.20 Т/с «Ніконов 

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

12+
00.05 Х/ф «Гарлі 

Девідсон і ковбой 
Мальборо»

02.15 Т/с «Морська 
поліція. Лос-Анджелес»

03.40 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 Чотири весілля
13.00, 19.00, 02.30 

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

Полтавою
20.00, 01.00 100 в 1
21.00 Х/ф «Росомаха. 

Безсмертний»
23.15 Х/ф «Твої, мої і 

наші»
02.00 БарДак
05.40 Корисні пдказки

ТЕТ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35 

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

17.00, 19.00 Новини
09.00 Серіал «Чорна 

рада», 2 серія
13.43, 19.30 Тема дня
14.10 Фольк – music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя+»
16.20 Суспільний 

університет
17.13 «Схеми»
17.30 «Протилежний 

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

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 Суперкнига
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30, 18.55, 22.00, 00.30, 

03.00 Погода
08.35 На Часі 21.00. 

Повтор
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»
12.00, 17.00, 03.05 Знай 

більше!
13.00 МузейОк
13.30 Волинський 

портрет
14.00 Бандерштат-2017. 

АВЕРС O.TORVALD
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.05 Вголос
22.10 «Європа в 

концертах»
23.00 Євромакс
23.30 На Часі 21.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.35 Бандерштат-2017. 

ТАРТАК
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.05 Х/ф «Роксолана»

06.00 Мультфільми
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
15.30 Х/ф «Літак проти 

вулкана»

2+2 19.25 Х/ф «Морський 
піхотинець»

21.00 Х/ф «Морський 
піхотинець 2»

22.50 Прем’єра! «Змішані 
єдиноборства. UFC»

01.00 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.15 «Облом.UA.»

НТН

06.55 Х/ф «Слід в 
океані»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чорний 

принц»
10.50 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.40 «Свідок»
12.55, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
14.45, 19.30, 00.40 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с 

«Розвідники»
01.40 Т/с «Великі почуття»
03.10 «Випадковий 

свідок»
03.15 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.00 «Правда життя. 

Професії»
04.55 Х/ф «Я буду 

чекати...»

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, 13.45, 16.15, 03.50 

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

українською
10.45, 13.55, 15.55 

Телепродаж
11.05 Д/с «Незвідані 

шляхи»
12.00 Біблейська колекція. 

Художній фільм «Святе 
сімейство»

14.15 Євгена Хмари 
«Колесо живого Шоу»

15.30 Д/с «Спільноти 
тварин»

16.30 Д/с «Найбільш 
завантажений у світі»

18.10 Т/с «Окуповані»
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Служниця»
00.30 ТАКАШОТАМ
01.10 Інтермаріум
02.10 Док. цикл «Смачні 

історії»
03.00 Д/ф «Кардинал Мар-

ян Яворський»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.59, 08.19 Kids Time
07.00 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
08.20 Ревізор. Крамниці
10.20 Таємний агент
11.50 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.45 Т/с «Бібліотекарі»
17.20 М/ф «Шрек 

назавжди»
19.10 М/ф «Іван Княженко 

і Сірий вовк»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер 

та Орден Фенікса»
23.45 Х/ф «Привид 

будинку на пагорбі»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55 «Караоке на 

Майдані»
06.55 «Хата на тата»
08.55 «Все буде смачно!»
10.00, 23.35 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»
11.00 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
14.05 «Холостяк – 8»
17.05 Х/ф «Спортлото-

82»
19.00 «Світами за 

скарбами»
22.30 «Вечір з Наталею 

Гаріповою. Олександр 
Педан»

00.35 «Давай поговоримо 
про секс»

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

бригада»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00, 00.50 «Їже, я люблю 

тебе!»
23.00 Х/ф «Диявол і 

Деніел Вебстер»
01.50 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 

Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий шлях
08.55 Т/с «Добрі наміри»
13.30, 15.20 Х/ф «Погана 

сусідка»
16.00, 19.40 Т/с «Жодного 

слова про кохання»
21.00 Шоу Братів 

Шумахерів
23.00 Х/ф «Райський 

куточок»
00.50, 02.20 Х/ф 

«Таємниця в їхніх 
очах»

01.50 Телемагазин
03.50 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Скарб.UA
09.00, 18.20 У пошуках 

істини
10.50 Шпигунство та 

змови
12.30 Як будували замки
15.20 Дивовижна Індія
17.10 Азія класу люкс
21.00 Прихована правда
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Ілюзії сучасності
05.40 Бандитська Одеса

МЕГА

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

Вихідний»
09.45, 11.20 «Життя без 

обману»
12.55, 23.15 «Світське 

життя 2018»
14.00 «Ліга сміху 2018»
16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
20.15 «Українські сенсації»
00.15 «Голос країни 8»
05.05 «Розсміши коміка»

1+1

06.00 «Готуємо разом»
07.20 «Чекай мене»
08.50 Х/ф «Покровські 

ворота»
11.30 Х/ф «Баламут»
13.15 Х/ф «Три плюс два»
15.00 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
17.00, 20.30 Т/с «Що 

робить твоя дружина?»
20.00, 02.45, 05.45 

«Подробиці»
22.30 Концерт «Максим 

Галкін. Ми знову разом»
00.25 Х/ф «Гра в прятки»
02.05 Док.проект «Життя в 

кредит»
03.15 Х/ф «Казка про 

жінку та чоловіка»
04.35 Док.проект «Сергій 

Юрський. Людина не 
звідси»

05.15 «Top Shop»

ІНТЕР

05.15, 04.30 Скарб нації
05.20, 04.35 Еврика!
05.30, 04.45, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.40 Х/ф «Пограбування 

по-італійськи»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Форсаж – 6»
22.35 Х/ф «Потрійний 

форсаж: Токійський 
дрифт»

00.40 Т/с «Морська 
поліція. Лос-Анджелес»

02.05 Провокатор 16+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Шлях до 

Ельдорадо»
12.00 Х/ф «Дівчинка з 

сірниками»
13.00, 23.00, 02.30 

Панянка-селянка
14.00 Готель Галіція
18.00 Х/ф «Росомаха. 

Безсмертний»
20.00, 00.00 100 в 1
21.00 Одного разу під 

Полтавою
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00 «Школа Мері 

Попінс»
07.15 «Казки Лірника 

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

Волині»
09.45 «Мистецькі історії»
13.30 «Музичний 

проспект»
13.43, 19.30 Тема дня
14.13, 15.10, 16.00 Серіал 

«Роксолана»
17.00 Трансляція ЧУ 

з волейболу серед 
жіночих команд 
Суперліги. Фінальна 
частина. «Волинь – 
Університет – ОДЮСШ» 
(Луцьк) – «Галичанка 
-ТНЕУ – ГАДЗ» 
(Тернопіль)

19.00 Новини. 
Сурдопереклад

20.00 «Розсекречена 
історія»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Знай більше!
07.00 Мультсеріал 

«Літаючий будинок»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30, 09.30, 18.55, 21.50, 

00.20, 02.50 Погода
08.35 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 Новини «На Часі»
09.35 Вголос
09.40, 20.30 МузейОк
10.00 «2 Я – одне життя»
11.00 М/с «Авто про 

добро»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 У фокусі Європа
13.00 «Європа в 

концертах»

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

18.00 На Часі. Субота
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Говоримо 

польською
19.30 Огляд світових 

подій
20.00, 00.25 Завтра-

сьогодні
21.00 На Часі. Субота
21.30 Новини «На часі»
21.55 Х/ф «Барака»
23.30 На Часі. Субота
00.00 Новини «На Часі»
01.00 Т/с «За службовими 

обов’язками»
02.00 На Часі. Субота
02.30 Новини «На Часі»
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 «Перевізник 

2»

2+2 18.50 Х/ф «Втікачі»
20.40 Прем’єра! Х/ф 

«Морські котики проти 
зомбі»

22.15 Т/с «Зустрічна 
смуга»

00.10 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

02.15 «Облом.UA.»

НТН

06.20 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 02.45 «Речовий 

доказ»
15.05 «На другому 

десятку. Володимир 
Кличко»

15.40 «Найкращі бої 
братів Кличків»

17.10 Х/ф «Круті 90-ті»
19.00, 02.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Суєта суєт»
21.15 Х/ф «Іграшка»
23.10 Х/ф «База»
01.05 Т/с «Великі почуття»
02.30 «Випадковий 

свідок»
04.00 «Легенди 

бандитського Києва»
04.50 «Правда життя. 

Професії»

ВОЛИНЯНКА ПРЕТЕНДУЄ 
НА ТИТУЛ «МІС 
УКРАЇНСЬКА КАНАДА» 

Уродженка Нововолинська Міла 
Чернишева, яка зараз проживає в 

Торонто, пройшла до фіналу конкурсу 
краси «Міс українська Канада-2018». 
За перемогу вона змагатиметься з 16 
українками. Фінал відбудеться 18 липня 
в місті Місісаґа.

Міла Чернишева 
представлятиме провін-
цію Онтаріо. Дівчина з 
юного віку захоплюється 
співом, танцями та ак-
торською грою. До пере-
їзду в Канаду вона жила у 
Берліні, була учасницею 
групи Cherona та зніма-
лася в телевізійному шоу. 
З 2011 року Міла є со-

лісткою успішного українсько-канадського 
фолк-рок-гурту Zapovid. 

«Одна з моїх пристрастей – подорожі, – 
розповіла дівчина. – Люблю пізнавати нові 
місця, а також ділитися з іншими своїми 
українськими традиціями».

краса врятує світ

sm
otrihd.com

Фільм «Твої, мої і наші»

23:15

У НОВОВОЛИНСЬКУ 
ПОБИЛИ РЕВІЗОРА 

Ведучу проекту «Ревізор: 
Магазини» Наталю Кудряшову 

в Нововолинську вдарив директор 
магазину «Аладдін» під час знімань 
програми, пише «Новий канал».

Коли ревізор перевіряла магазин, роз-
лючений господар спробував виштовхати 
її. Команді проекту навіть довелося викли-
кати поліцію.

«Коли проводила ревізію складу, до 
нас підійшов господар, щоб познайомити-
ся. Перевірці не перешкоджав. Але щойно 
я наблизилася до прилавка, різко ударив у 
ділянку легень. Стало дуже важко дихати. 
Здавалося, що мені пошкодили ребро. Біль 
не припинявся понад тиждень».

Перевірила ревізор і місцевий ринок 
«Центральний». Однак купувати там м’ясо 
не рекомендує, адже на базарі немає хо-
лодильників. Програму знімали 7 жовтня 
минулого року. 

скандал

Фільм «Привид будинку на пагорбі»

23:45

uafi lm
.tv

revizor.novy.tv

razom
.m
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ФУТБОЛ 1

ПН 26 березня ВТ 27 березня СР 28 березня ЧТ 29 березня ПТ 30 березня СБ 31 березня НД 1 квітня
06.00, 00.35 Саудівська 
Аравія – Україна. Контрольна 
гра 07.45, 16.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.15 Шахтар – Зоря 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS 10.20 «Великий футбол» 
12.05 Тоттенгем – Реал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.55 Атлетік – 
Зоря. Ліга Європи УЄФА 16.00 
«Моя гра» Є. Селезньов 17.00 
Реал – Ювентус. 1/2 фіналу 
(2002/2003). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 18.50 
Шахтар – Чорноморець 20.40 
Реал – Вільярреал. Чемпіонат 
Іспанії 22.50 Лестер – МЮ. 
Чемпіонат Англії 02.20 Атлетік 
– Герта. Ліга Європи УЄФА 
04.05 Ліверпуль – Свонсі. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Тоттенгем – Арсенал. 
Чемпіонат Англії 07.45, 14.40 
«Моя гра» Є. Селезньов 08.15 
Ліверпуль – Севілья. Ліга Чем-
піонів УЄФА 10.00, 16.05, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Маріуполь 
– Зоря 12.10 «Великий футбол» 
13.55 Журнал Ліги Чемпіонів 
14.25 Топ-матч 15.10 LIVE. 
Японія – Україна. Контрольна 
гра 17.15 Арсенал – Челсі. 
Чемпіонат Англії 19.00 Вален-
сія – Реал. Чемпіонат Іспанії 
20.45 Шахтар – Олександрія 
22.50 Барселона – Жирона. 
Чемпіонат Іспанії 00.35 Олімпік 
– Ворскла 02.20 Гаддерсфілд 
– Челсі. Чемпіонат Англії 04.05 
Селтік – ПСЖ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 

06.00 Атлетіко – Реал. Чемпіо-
нат Іспанії 07.50 Топ-матч 08.10 
Олімпік – Маріуполь 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20, 00.35 Японія – Україна. 
Контрольна гра 12.05 Кристал 
Пелес – Арсенал. Чемпіонат 
Англії 13.55 Атлетіко – Челсі. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00 Се-
вілья – Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
17.50 «Моя гра» Є. Селезньов 
18.20 Ліверпуль – Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії 20.10 Журнал 
Ліги Чемпіонів 20.40 Порту 
– Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.50 Шахтар – Феєнорд. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 02.20 
Леванте – Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 04.05 Олександрія – 
Сталь 

06.00 МЮ – Ман Сіті. Чемпіо-
нат Англії 07.50 Топ-матч 08.10 
Ніцца – Лаціо. Ліга Європи 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Динамо – 
Партизан. Ліга Європи УЄФА 
12.05 Шахтар – Ворскла 13.50 
Свонсі – Арсенал. Чемпіонат 
Англії 16.00 Еспаньйол – 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
17.50 Журнал Ліги Чемпіонів 
18.20 Челсі – Сток Сіті. Чемпі-
онат Англії 20.10 «Моя гра» 
Є. Селезньов 20.40 Японія – 
Україна. Контрольна гра 22.50 
Евертон – Арсенал. Чемпіонат 
Англії 00.35 Маріуполь – Зоря 
02.20 Наполі – Феєнорд. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 04.05 Лас-
Пальмас – Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00 Реал – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 07.50, 03.30, 
05.35 Топ-матч 08.10 Ворскла 
– Олександрія 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 Ман 
Сіті – Ньюкасл. Чемпіонат 
Англії 12.05 Баварія – ПСЖ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.55 Реал – 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 16.30 МЮ 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
18.20 Японія – Україна. Контр-
ольна гра 20.10, 01.10 Світ 
Прем’єр-Ліги 20.40 Вотфорд 
– Челсі. Чемпіонат Англії 22.50 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 23.20 Бетіс – Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 01.40 Динамо 
– Янг Бойз. Ліга Європи УЄФА 
03.45 Вотфорд – МЮ. Чемпіо-
нат Англії 

06.00 Ліверпуль – Евертон. 
Чемпіонат Англії 07.45 Чем-
піонат Іспанії. Передмова до 
туру 08.15 Наполі – Ман Сіті. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 ПСЖ 
– Андерлехт. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.10 Севілья – Атле-
тіко. Чемпіонат Іспанії 13.55 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.25 LIVE. Кристал 
Пелас – Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 15.20, 17.55 Футбол 
Tables 16.30, 21.25, 23.40, 01.40, 
03.45 Топ-матч 16.50 LIVE. МЮ 
– Свонсі. Чемпіонат Англії 19.00 
Світ Прем’єр-Ліги 19.25 LIVE. 
Лас-Пальмас – Реал. Чемпіонат 
Іспанії 21.40 LIVE. Севілья – 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
23.50 Зірка – Олександрія 01.55 
Евертон – Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 03.55 Ворскла – Верес 

06.00 Кристал Пелас – Лівер-
пуль. Чемпіонат Англії 07.45 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Лас-
Пальмас – Реал. Чемпіонат Іспа-
нії 10.00, 16.15, 20.15 Футбол 
NEWS 10.25 «Халатний футбол» 
11.15 «Моя гра». Прем’єра 
11.45 Севілья – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 13.30, 15.55, 
16.35, 18.55 «Тур ONLINE» 13.55 
LIVE. Маріуполь – Динамо 
14.45, 17.45 Футбол Tables 16.55 
LIVE. Сталь – Олімпік 19.25 LIVE. 
Малага – Вільярреал. Чемпі-
онат Іспанії 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Арсенал – Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 00.50 
Журнал Ліги Чемпіонів 01.20 
Еспаньйол – Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 03.10 «Моя гра» 03.40 
Челсі – Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 05.30 Топ-матч 

телебачення

НЕДІЛЯ 1 квітня
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 Біблейська колекція. 

Художній фільм «Святе 
сімейство»

11.00 ПАСХАЛЬНА СЛУЖБА 
БОЖА ТА АПОСТОЛЬ-
СЬКЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ 
ДЛЯ РИМА Й ЦІЛОГО 
СВІТУ СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА З ПЛОЩІ 
СВ. ПЕТРА В РИМІ

13.35 Перший на селі
14.00, 16.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.30, 02.35 Д/ф «Спадок 

на кінчиках пальців»
16.15, 23.30, 03.55 Погода
16.30 Д/с «Найбільш за-

вантажений у світі»
18.10 Т/с «Окуповані»
19.55 Д/с «Імперія»
21.35 з Майклом Щуром
22.15, 04.05 Д/с «Весня-

ний фестиваль»
23.10 Д/с «Жива природа»
23.40 «Гордість світу»
00.30 ТАКАШОТАМ
01.10 Інтермаріум
02.10 Док. цикл «Смачні 

історії»
03.00 Д/ф «ХХ сторіччя 

Кароля Войтили»

05.15 Інсайдер
07.00 Т/с «Код Костян-

тина»
09.00 Т/с «Відділ 44»
11.50, 13.00 Х/ф 

«Пограбування по-
італійськи»

12.45 Факти
14.10 Х/ф «Потрійний 

форсаж: Токійський 
дрифт»

16.05 Х/ф «Форсаж – 6»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Форсаж – 5: 

Шалена п’ятірка»
23.10 Х/ф «Форсаж – 4»
01.15 Т/с «Морська полі-

ція. Лос-Анджелес»
02.40 Провокатор 16+

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Енчантімалс; 

Рідний дім»
11.30 Х/ф «Найкращий 

друг шпигуна»
13.00, 23.00, 02.30 

Панянка-селянка
14.00, 00.00 100 в 1
21.00 Одного разу під 

Полтавою
21.30 Х/ф «Твої, мої і 

наші»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні пдказки

07.00 «Школа Мері 
Поппінс»

07.15 «Казки Лірника Сашка»
07.30 «Як це?»
08.00 «Хочу бути»
08.30 «Хто в домі хазяїн»
09.00 «Ранок «Нової Волині»
09.45 «Мистецькі історії»
13.30 «Музичний проспект»
13.43 Тема дня
14.13 Серіал «Чорна 

рада», 1 серія
15.10 Серіал «Чорна 

рада», 2 серія
16.00 Фольк – music. Діти
17.00 Трансляція ЧУ з 

волейболу Суперліги. 
Фінальна частина. 
«Волинь – Університет 
– ОДЮСШ» (Луцьк) – 
«Орбіта – ЗНУ – ОД-
ЮСШ» (Запоріжжя)

19.00 «Протилежний 
погляд»

20.00 «Розсекречена 
історія»

05.10 «Хата на тата»
07.35 «Холостяк – 8»
08.55 «Все буде смачно!»
09.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.55 «Караоке на Май-

дані»
11.55 «Вечір з Наталею 

Гаріповою»
13.00 «Наречена для тата»
15.05 Х/ф «Спортлото-

82»
16.55, 23.35 «Я соромлюсь 

свого тіла 5»
19.00 «Битва екстрасенсів»
21.20 «Один за всіх»
22.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
10.15 М/ф «Морська 

бригада»
12.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.00 «Орел і Решка. На-

вколосвітня подорож»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Геймер»
01.40 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Скарб.UA
09.00, 18.20 У пошуках 

істини
10.50 Шпигунство та 

змови
11.40 Великі тирани
12.30 Прихована правда
15.20 Дивовижна Індія
17.10 Азія класу люкс
21.00 Як будували замки
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Гордість України
05.10 Містична Україна

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 М/ф «Маша і 
ведмідь»

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

хідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
10.40, 11.55, 12.50 «Світ 

навиворіт – 3: Танзанія, 
Ефіопія»

13.55 Т/с «Сувенір з 
Одеси»

17.40 Х/ф «Джентльме-
ни удачі»

19.30, 05.00 «ТСН-
Тиждень»

21.00 «Голос країни 8»
00.10 «Ігри приколів 2018»
01.05 Х/ф «Судове 

обвинувачення Кейсі 
Ентоні»

06.15 Х/ф «Баламут»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 Х/ф «Укол пара-
солькою»

13.50 Х/ф «Пограбу-
вання»

16.10 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

18.00 «Крутіше всіх»
20.00, 01.25 «Подробиці»
20.30 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
23.30 Х/ф «Вибір моєї 

матусі»
01.55 Док.проект «1961. 

Таємниця київського 
потопу»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.49, 07.59 Kids Time
05.50 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.00 Х/ф «Невинище-

ний шпигун»
09.45 Х/ф «Пустун»
11.40 М/ф «Шрек назавжди»
13.20 М/ф «Іван Княженко 

і Сірий вовк»
15.00 Х/ф «Гаррі Поттер 

та Орден Фенікса»
17.50 Х/ф «Гаррі По-

ттер та напівкровний 
принц»

21.00 Х/ф «Мисливці за 
відьмами»

22.45 Х/ф «Сховище»
00.45 Х/ф «Привид 

будинку на пагорбі»

06.00, 13.00 Знай більше!
07.00 Духовність
07.30, 20.00 Глобал 3000
08.00 Новини «На Часі»
08.20, 09.20, 19.00, 22.00, 

00.30, 03.00 Погода
08.25 На Часі. Субота
09.00 Новини «На Часі»
09.25 Вголос
09.30 Євромакс
10.00 Говоримо поль-

ською
10.30 Огляд світових 

подій
11.00 М/с «Авто про 

добро»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 Завтра-сьогодні

АВЕРС 14.00 Т/с «Пані покоївка»
18.00 На Часі. Неділя
18.30 Новини «На Часі». 

Спецвипуск
19.05 «Європа в концер-

тах»
20.30 МузейОк
21.00 На Часі. Неділя
21.30 Новини «На Часі». 

Спецвипуск
22.05 Х/ф «Самсара»
23.30 На Часі. Неділя
00.00 Новини «На Часі». 

Спецвипуск
00.35 Т/с «Пані покоївка»
02.00 На Часі. Неділя
02.30 Новини «На Часі». 

Спецвипуск
03.05 Т/с «Пані покоївка»
05.30 Волинський 

портрет

08.00 Бушидо
09.00 «Помста природи»
10.15 «Загублений світ»
12.15 Т/с «Безсмертний»
13.55 Х/ф «Морський 

піхотинець»
15.30 Х/ф «Морський 

піхотинець 2»

2+2 17.15 Прем’єра! Х/ф 
«Життя на межі»

19.20 25 тур ЧУ з футболу 
«Зоря»- «Шахтар»

21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.35 «Облом.UA.»

НТН

06.15 Х/ф «Подорож 

буде приємною»

07.40 Т/с «Право на по-

милування»

11.25 Х/ф «Ділові 

люди»

13.00 Х/ф «Дівчина без 

адреси»

14.40 Х/ф «Іграшка»

16.30 Х/ф «Як три муш-

кетери»

19.00 Х/ф «Сім старих і 

одна дівчина»

20.30 Х/ф «Вихід»

22.20 Х/ф «Спокута»

00.05 Х/ф «База»

02.05 «Речовий доказ»

ЛАТВІЯ ДЕПОРТУВАЛА 
РОСІЙСЬКИХ МУЗИКАНТІВ

Учасників ансамблю балалаєчників 
«Рязанская гармонь» 

заарештували під час концерту на 
сцені в латвійському Вентспілсі. 

Музиканти порушили одразу два зако-
ни: державний про заборону святкування 
комуністичних свят і міський про заборону 
балалайок, який було ухвалено 9 травня 
2017 року, пише УНІАН.

«Ми грали для російськомовної грома-
ди Вентспілса. Вітали жінок з 8 Березня. По-
ліція перервала наш виступ і повела нас зі 
сцени. Дуже прикро, адже «Яблучко» – наш 
головний хіт», – каже художній керівник 
колективу Йосип Шмульович.

Після концерту всіх учасників колек-
тиву депортували з Латвії з п’ятирічною 
забороною на в’їзд. Також митники пере-
писали номери всіх музичних інструмен-
тів, які отримають безстрокову заборону 
на ввезення.

доспівалися

Фільм «Сховище»

22:45

latim
es.com

06.50 Сьогодні
07.45, 03.40 Зірковий шлях
08.15 Т/с «Добрі наміри»
13.00 Т/с «Жодного слова 

про кохання»
17.00, 21.00 Т/с «Секрет 

майя»
19.00, 02.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.10 Т/с «Нелю-

бимий»
01.40 Телемагазин
04.00 Історія одного 

злочину-2 16+

Національна рада з 
питань телебачення 
і радіомовлення 

перенесла терміни 
остаточного переходу з 
аналогового на цифрове 
мовлення в Україні на 
травень 2019 року, 
повідомляє УНІАН.

Процес вимкнення аналогово-
го сигналу відбуватиметься, як це 
було передбачено й раніше, у три 
етапи. Перший – вимкнення анало-
гу в окремій області – заплановано 
на серпень 2018 року. Другий – ви-
мкнення аналогового сигналу на 
всій території країни, за винятком 
«UA: ПЕРШОГО», місцевих мовни-
ків, аналогових каналів на території 
проведення АТО і в деяких прикор-
донних районах, – на січень 2019-
го. Остаточне вимкнення аналого-
вого сигналу в Україні має відбутися 
у квітні-травні 2019 року.

В УКРАЇНІ ПЕРЕНЕСЛИ ВИМКНЕННЯ 
АНАЛОГОВОГО МОВЛЕННЯ

За словами відповідального 
секретаря Нацради Олександра 
Ільяшенка, причиною перенесення 
термінів стало невиконання у груд-
ні 2017 року дії з відключення ана-
логового мовлення.

«Проект плану вимкнення ана-
логу було розроблено в листопаді 

2017 року, його презентували на за-
сіданні Міжвідомчої координацій-
ної групи з питань впровадження 
в Україні цифрового телерадіомов-
лення, що створена при Адміністра-
ції Держспецзв’язку. Етапи його ви-
конання мали розпочатися у грудні 
минулого року. На початку березня 

ру діяльність оператора цифрової 
ефірної телевізійної мережі – при-
ватної компанії «Зеонбуд», що має 
монопольне становище на ринку.

Крім того, через недостатнє 
охоп лення території України сиг-
налом оператора цифрової ефір-
ної телевізійної мережі, приватної 
компанії «Зеонбуд», близько п’яти 
мільйонів українців можуть бути 
позбавлені безплатного доступу до 
національних телеканалів під час 
переходу з аналогового на цифрове 
мовлення.

22 червня 2017 року Національ-
на комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та ін-
форматизації, повідомила, що узго-
дила проект постанови Кабінету 
міністрів України про продовження 
термінів використання технології 
аналогового ефірного телебачення 
до 30 червня 2018 року.

10 серпня уряд ухвалив рішення 
про поетапне відключення аналого-
вого телевізійного мовлення з кінце-
вим терміном 30 березня 2018 року.

2018-го з’ясувалося, що жодних дій 
не виконують, і головна причина – 
план не було затверджено Кабіне-
том Міністрів України», – каже Ілья-
шенко.

Він наголосив, що Уряд має 
обов’язково затвердити план. 

Як повідомлялося, у грудні 2006 
року Україна підписала меморан-
дум «Женева-2006», який передба-
чав повний перехід від аналогового 
до цифрового телерадіомовлення 
в країні до червня 2015 року. Од-
нак у червні 2015 року Національна 
рада з питань телебачення і радіо-
мовлення ухвалила рішення про 
відстрочення переходу на цифрове 
телебачення.

У квітні 2016 року Кабінет міні-
стрів України вирішив відстрочити 
повний перехід на цифрове теле-
бачення на один рік через непрозо-

radiofam
a.am

fakty.ictv.ua
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КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

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-
му робочому стані. Доставка в межах Во-

 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.

цікаво ПРЕДМЕТИ ПОБУТУ, ЯКІ НАС СТАРЯТЬ
Старіння – процес 

природний і 
неминучий. Однак 

часто ми старіємо 
швидше, ніж передбачено 
природою. І серед 
чинників, які винні в 
дочасному старінні, хай 
як це дивно, – речі нашого 
побуту. Які саме?

Комп’ютер. Видатний британ-
ський косметолог Майкл Прей-
джер заявив, що тривале сидіння за 
комп’ютером старить і жінок, і чоло-
віків. Офісним працівникам загро-
жують ранні зморшки, «гусяча шия» 
і подвійне підборіддя. Ці проблеми 
пов’язані з нестачею рухів: постійна 
концентрація уваги на моніторі при-
зводить до виникнення зморшок 
біля перенісся, а погляд униз – до 
вкорочення м’язів шиї. Унаслідок 
цього виникають звичні проблеми 
з поставою та імунітетом, геморой, 
променезап’ястковий синдром. Тож 
корисно робити кожні 15 хвилин 
виробничу гімнастику і проводити 
більше часу на свіжому повітрі. 

Мобільний телефон. Шкоду від 
випромінювання мобільного теле-
фона досі не доведено. Однак біль-
шість медиків схиляються до того, 
щоб обмежити його використання. 
Згідно з гіпотезами, мобільний те-
лефон чинить комплексну дію на 

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 – 620 000 грн. 
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 земельну ділянку 
0,23 га. Турійський р-н, с. Соловичі, вул. Медо-
ва, 7. Поряд озеро Велимче. 066-718-33-01, 
067-334-86-65.

 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 хату в с. Буркачі. 099-635-88-75, 
096-731-68-55.

 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 виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для робо-
ти на устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 15 
змін), інженер-механік, водій категорій В, С, 
змінний слюсар-механік. Навчаємо, 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: безплат-
на консультація, повний пакет документів 
на візу: запрошення, візова анкета, стра-
ховка, та інше. Луцьк, вул. Ковельська, 1. 
099-315-22-72, Оксана Володимирівна.

ТзОВ «Газкомсервіс-Енерджі» пропонує 
послуги: продаж і сервісне обслуговуван-
ня охоронної, протипожежної, газової сиг-
налізації. 095-621-94-35, 063-524-31-81, 
gazkomservis.io.ua.

менів, а ми його змиваємо гарячою 
водою і «зчищаємо» мочалкою. По-
силене тертя позбавляє шкіру при-
родних жирів і деформує її. 

Побутова хімія. Сюди також слід 
віднести репеленти (хімічні речови-
ни, що відлякують комах), які містять 
нервово-паралітичну отруту. Очищу-
вальні засоби на основі хлору забез-
печують максимальну дезінфекцію, 
але серйозно шкодять організму 
внаслідок шкідливих випаровувань. 
Аміачна побутова хімія може спри-
чинити подразнення очей. Купуйте 
тільки ті засоби, які не містять хлору, 
триклозану, спирту, триклокарбону, 
лугів, етиленгліколю або аміаку. На 
етикетці звертайте увагу на «корис-
ні» написи: «не містить нафтопродук-
тів», «на 90% розкладається під дією 
мікроорганізмів протягом трьох 
днів», «не містить летких органічних 
сполук», «не містить розчинників». 
А ще ліпше – замініть хімічні засоби 
для чищення на оцет, перекис вод-
ню, соду, сіль, лимон, гірчицю тощо. 
А для відлякування комах поставте 
на підвіконня герань. 

Парафінові свічки. Експерти 
виявили, що гарячі парафінові свіч-
ки виділяють випари, які містять 
різні канцерогени – бензол і толуол. 
Ці речовини можуть призвести до 
розвитку раку легенів та ураження 
нервової системи. Тому доцільніше 
купувати воскові свічки. 

організм людини: збиває серцевий 
ритм, пригнічує статеву систему. Та 
найголовніше – електромагнітне 
поле мобільного телефона проникає 
глибоко в головний мозок і впливає 
несприятливо. Тому бажано не ви-
користовувати мобільник особам до 
18 років, а старшим людям скороти-
ти спілкування стільниковим до мі-
німуму. Часто людина покладається 
лише на них: пише повідомлення, 
планує свій день, користується слов-
никами та калькулятором тощо. Від 
цього страждає пам’ять, що є однією 
з перших ознак старіння. 

Будь-який шум (понад 60 деци-
белів). Швейцарські вчені з’ясували, 
що гучні звуки значно підвищують 
ризик серцево-судинних захворю-
вань. Особливе занепокоєння у вче-
них викликали сім’ї, які проживають 
по сусідству з аеропортами. Опи-
тавши майже 4,6 млн осіб, науковці 
з’ясували: ті, хто зазнає регулярних 
впливів звуків потужністю 60 деци-
белів, старіють на 30% швидше. 

Пластиковий посуд. Пластик 
під час нагрівання виділяє шкідливі 
речовини. Майже 80% «пластико-
вих токсинів» людина отримує з по-
суду, який передає отруйні сполуки 
їжі. Інші 20% – це пластикові вікна й 
інші елементи інтер’єру. Особливо 
шкідливі пластикові контейнери для 
мікрохвильових печей. Річ у тім, що 

такий посуд зазвичай виготовляють 
із полімерів полівінілхлориду (ПВХ), 
поліпропілену, поліетилену, полі-
стиролу і полікарбонату. Самі по собі 
полімери інертні та нетоксичні, од-
нак різні технологічні добавки й роз-
чинники, потрапивши в їжу, чинять 
шкідливий вплив. ПВХ з часом виді-
ляє канцероген вінілхлорид. Полі-
стирольні тарілочки, на яких у літніх 
кафе подають, наприклад, шашли-
ки, виділяють канцероген стирол. А 
користуватися посудом з меламіну 
(формальдегіду) взагалі небезпечно 
для життя, тому що його виготов-
ляють із застосуванням азбесту. На 

жаль, визначити матеріал, із якого 
зроблено посуд, вдається нечасто, 
бо не всі виробники роблять марку-
вання. Спробуйте провести нігтем по 
пляшці. Якщо з’явився білий слід – пе-
ред вами шкідливий матеріал. Тому 
ліпше купуйте мінералку в скляних 
пляшках, а як матеріал для однора-
зового посуду обирайте картон.

Мочалка. Сама по собі мочал-
ка зістарити вас не зможе. Дочасне 
погіршення стану шкіри спричиняє 
надмірна любов до гігієнічних про-
цедур. Річ у тім, що зовнішній шар 
шкіри захищає нас від бактерій, за-
бруднень та ультрафіолетових про-
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Часто ми старіємо швидше, 
ніж передбачено природою
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Коли душа бачить сни, вона – театр, актори й аудиторія. Джозеф Еддісон
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історія вчить

Сім’я Цілінських 
оселилася в 
Сереховичах у 

1921 році. Їй належали 
найродючіші землі між 
Сереховичами та Грабовим. 
Коли влада змінилася з 
польської на радянську, 
родина залишилася в селі.

– Пані Леонія з чоловіком мали 
багато дітей: синів Костянтина, 
Юрія, Віктора, Бориса та дуже врод-
ливу доньку Мусю, – розповідає 
Галина Анісімова, батьки якої жили 
неподалік від польського маєтку, 
що розташувався в урочищі Око-
лонія. – Юрій був офіцером і в 1939 
році його призвали в польську ар-
мію. Згодом він потрапив у полон до 
німців. Його дружина Марія Охман 
вчителювала у місцевій школі, в 
1939-1940 роках навіть очолювала 
педагогічний колектив.

Старожили згадують Цілін-
ських як доброзичливих людей, 
які підтримували хороші стосунки 
з селянами. Їхні діти гралися з су-
сідськими. Пані Леонія допомагала 
бідним, коли ті хворіли, і порадами, 
і ліками. 

Цілінські мали великий сад, що в 
той час могли дозволити собі лише 
багатії. У ньому достигали яблука та 
груші, порічки й смородина. І до-
нині в однієї із сереховичанок збе-
рігся кущик кизилу із саду поляків. 
Господиня варила з плодів варення 
та возила на продаж у Ковель. Що-
правда, сам господар полюбляв 
оковиту та гру в карти. Як наслідок, 
програв майно, що належало роди-

ЛЕОНІЯ ЦІЛІНСЬКА ВРЯТУВАЛА 
СЕРЕХОВИЧІ, АЛЕ ЗАГИНУЛА 
ВІД РУК ОДНОСЕЛЬЦІВ? 

Люди розповіли про це Леонії Ці-
лінській, а вона жила неподалік від 
цих «сміливців». Невідомо, як жінка 
вмовила односельців не робити 
цього. Тож обоз мирно, без інци-
дентів минув Сереховичі й вирушив 
у сусіднє село Грабове. Так полька 
врятувала і людей, з якими німці 
неодмінно розправилися б, і село, 
яке спалили б.

Та лиха доля не оминула саму 
Леонію Цілінську і її родину. Одного 
дня пізно ввечері 1943 року до ма-
єтку поляків під’їхало кілька підвод. 
Невідомі наказали родині та ще 
кільком людям, які були в будинку, 
збиратися. Їхали поштовою доро-

гою в напрямку піщаної гори, ми-
наючи кладовище. Неподалік цвин-
таря, на полі, підводи зупинилися. 
Згодом пролунали постріли.

 – Полеглих там же й захорони-
ли. З Цілінськими загинула їхня не-
вістка Марія Охман, яка все життя 
навчала українських дітей, – роз-
повідає Раїса Заяць. – Пізніше на 
прохання сина Костянтина, який за-
лишився живим, бо був далеко від 
рідного дому, Цілінських перепо-
ховав на кладовищі односельчанин 
Федір Кошелюк. Згодом Костянтин 
поставив власним коштом рідним 
пам’ятник. Після цих трагічних по-
дій у Сереховичах люди казали, що 

Цілінська загинула, хай як це пара-
доксально, від рук тих, кому допо-
магала. Син Костя після війни жив в 
Одесі. Подальша його доля невідо-
ма. Пам’ятаю, як у сімдесятих роках 
минулого століття моя мама, що 
була добре знайома з Цілінськими, 
на одне із релігійних свят отримала 
з Польщі вітальну листівку від іншо-
го сина Леонії Цілінської – Юрія.

У трагічній історії польської ро-
дини є ще чимало білих плям. Одні 
зі старожилів розповідають, що в 
тій трагедії вижили лише сини Кос-
тянтин та Юрій, бо були у від’їзді. 
Втекти від бандитів нібито вдалося 
Віктору, однак доля таки наздо-
гнала його згодом, він загинув за 
інших обставин. Деякі із серехови-
чівців вважають, що Цілінські стали 
жертвами польсько-українського 
протистояння, тобто загинули від 
рук УПА. Шансів довідатися правду 
з кожним роком стає все менше, бо 
очевидці тих подій відходять в інші 
світи, з тих чи тих причин не від-
кривши усієї правди. 

Можна переписати історію на 
догоду тим чи тим політикам, як 
це намагається дехто зробити. Але 
нікому не дано її змінити. Єдине, 
що нам до снаги зробити для зміц-
нення добросусідських стосунків 
з польським народом, – це добре 
засвоїти уроки минулого, щоб воно 
ніколи не повторилося.

decerkva.org.ua

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

На цьому кладовищі похована родина Цілінських, 
неподалік нього й розстріляли поляків

ні, спився і помер.
– Пані Леонія дещо зналася на 

медицині, тому не раз допомагала 
односельчанам, – розповідає ко-
лишня вчителька сереховичівської 
школи Раїса Заяць. – Мій батько 
Сава Корнісік у п’ятирічному віці 
впав з лавки, тож, коли його бать-
ки звернулися до Цілінської, вона 
легко встановила йому правильний 
діагноз: вивих тазостегнового су-
глоба. Щоправда, сім’я не мала гро-
шей, щоб лікувати дитину, тому тато 
так все життя й накульгував.

Неспокійними були часи після 
того, як Західну Україну приєднали 
до Радянського Союзу, тим паче, 
коли розпочалася Друга світова 
вій на. Після окупації району, окрім 
регулярних німецьких військ, пар-
тизанів та УПА, в лісах нишпорили 
озброєні банди, непідконтрольні 
жодній зі сторін, тому, на думку 
окремих краєзнавців, заможна ро-
дина поляків стала жертвою зло-
чинців, що прагнули збагатитися.

– Якось селом поповзла чутка, 
що незабаром через Сереховичі 
із Седлища в Тойкут проходитиме 
німецький обоз, – провадить Раїса 
Савівна. – Двом місцевим жителям 
із сумнівною репутацією спала на 
думку нерозумна ідея випробувати 
фашистську міць – вони вирішили 
кілька разів стрельнути по обозу 
й подивитися, що з цього вийде. 

юні талантизнай наших ДЕСЯТИРІЧНА СОФІЙКА МРІЄ 
ПОЇХАТИ НА «ГОЛОС. ДІТИ»   Тетяна БОЯРИН

Рожищенський район

«Срібні дзвіночки».
Майже рік тому, аби побачи-

ти, як її виконавську майстерність 
оцінюють інші, Софія з допомогою 
тата створила в соціальній мережі 
YouTube свій канал, який назвала 
«Крок до зірок».

Кожної нової зустрічі з гля-
дачами школярка дарує їм пісню 
у власному виконанні, а згодом 
слідкує за кількістю переглядів за-
пису, читає відгуки.

– Цікаво переглядати відгуки 
та поради, приємно, якщо комусь 
подобається, негативні коментарі 
спонукають працювати над со-
бою, – не за літами розсудливо за-
уважує четвертокласниця Рожи-
щенської ЗОШ №2 Софія Іщик.

Коли ж запитуємо, які предме-
ти шкільної програми полюбляє 
вивчати, дівчинка зізнається, що 

найважче дається мова. А от за-
няття мистецького спрямування – 
її стихія.

Аби розвивати та вдоскона-
лювати вокальні здібності, кілька 
місяців тому Софія Іщик стала від-
відувати ще й заняття у приватній 
студії вокального співу «Перлинка» 
в обласному центрі. Саме викладач 
Ольга Шабала і запропонувала Со-
фії стати конкурсанткою щоріч-
ного Міжнародного фестивалю-
конкурсу дитячої та юнацької 
творчості «Зимова фантазія», що 
відбувся 10-11 лютого в Києві у 
рамках проекту «Квітуча Україна».

Цьогоріч цей різножанровий 
фестиваль зібрав понад шість ти-
сяч учасників не лише з України, 
а й з-за кордону. Юна рожищанка 
вразила журі, особливо голову – 
заслужену артистку України Інесу 

з особистого архіву

Стати співачкою – 
найзаповітніша мрія 

десятирічної Софії Іщик. 
Аби вона не залишилася 
дитячою забаганкою, 
дівчинка наполегливо 
розвиває дарований 
Богом талант.

– Співає Софія відтоді, як на-
вчилася говорити. Грається – спі-
ває, вчить уроки – співає, навіть 
допомагає мені на кухні й теж 
співає, – розповідає бабуся Тетяна 
Анатоліївна.

Помітивши співочі здібності 
дівчинки, Софію віддали до сту-
дії сольного та вокального співу 
«Камертон» при Будинку дитячої 
творчості. Ним керує залюблена у 
пісню та креативна Ірина Матвій-
чук, яка вже понад два роки допо-
магає Софії розвивати талант.

– Ірина Петрівна не просто 
вчить нас співати, вона пояснює, 
як правильно поводитися на сце-
ні, перед глядачем, аби заволо-
діти його увагою, розкрити зміст 
твору, – розповідає Софія Іщик.

Окрім занять у студії сольного 
та вокального співу «Камертон», 
дівчинка ще навчається мистецтва 
гри на скрипці в Рожищенській 
дитячій музичній школі під керів-
ництвом Катерини Соловйової. 
Також школярка відвідує заняття 
зі спортивної гімнастики. Тобто 
розвивається не тільки творчо, а 
й фізично.

– Музика і спів – це те, що мене 
захоплює, стимулює рухатися впе-
ред, вірити у власні сили, – каже 
Софія Іщик.

Впевненості у власних творчих 
здібностях додало юній співачці і 
завойоване минулоріч друге міс-
це в районному етапі конкурсу 

Братущик – чуттєвим виконан-
ням пісні Юрія Рибчинського 
та Ігоря Шамо «Три поради». У 
своїй віковій категорії в номіна-
ції «Вокал» наша талановита юна 
землячка стала лауреатом другої 
премії.

– Я задоволена своїм висту-
пом. Це був мій дебют на великій 
сцені і, здається, все пройшло 
добре. Усвідомлюю, що потріб-
но ще багато вчитися, але фес-
тиваль додав мені натхнення, – 
розповідає Софія.

А ще школярка у захваті від 
екскурсії Києвом, адже в столиці 
побувала уперше. Поділившись 
враженнями від побаченого, Со-
фія розкриває нам ще один свій 
секрет про те, що дуже мріє по-
їхати на «Голос. Діти». Але не за-
раз, а тоді, коли здобуде гран-прі 
на одному з міжнародних фести-
валів, які часто відбуваються в 
столиці. А поки що потрібно на-
полегливо вдосконалювати свої 
вокальні здібності.

Після короткої розмови з 
нами Софія швиденько збира-
ється у спортзал на гімнастику. 
Я ж на прощання допитуюся, від 
кого успадкувала співочий та-
лант. На моє запитання відпові-
дає бабуся Тетяна Анатоліївна: – 
У церковному хорі співала мама 
Софії Оксана. 

Думається, вона з небес нині 
теж тішиться за свою кровинку.

А ми переконані, що Софії ви-
стачить наполегливості, терпцю 
та таланту, аби в майбутньому 
таки стати учасницею проекту «Го-
лос. Діти» і потрапити в команду 
улюбленої співачки Тіни Кароль. 
Поки що бажаємо Софії рости та 
не здаватися. Адже тільки напо-
легливі втілюють мрії в життя.

Софія Іщик

Іваничівський район

Двоє волинських школярів – Андрій 
і Тетяна Торчило із села Стара 
Лішня – виграли стипендію у $432 
тис. Радісною звісткою поділився в 
мережі їхній дядько Андрій Ґерус.

«Моя сестра – вчителька, її чоло-
вік – шахтар. Живуть у селі, виховують  
трьох дітей: Сашкові – два роки, Андрі-
єві – 15, Тані – 17. У старших регулярно 
якісь місця на обласних та всеукраїн-
ських олімпіадах.

Але головні новини року надійшли у 
суботу, 10 березня. Андрій і Таня брали 
участь у програмі Ukraine Global Scholars, 
де дітей вчать вигравати стипендії на 
хорошу (і тому дорогу) освіту в США. 
Таня виграла стипендію на $146 тис., 
а Андрій – на $206 тис. на школу, та ще 
$80 тис. на майбутній університет.

Разом діти виграли стипендій на 
$432 тис. Це в межах 180 років зарпла-
ти мами-вчительки і 120 років зарплати 
тата-шахтаря (якщо нічого не їсти).

Тож наступні кілька років Таня і Ан-
дрій проведуть у штаті Коннектикут, що 
за 120 км від Нью-Йорка.

Цього року в програмі UGS стипен-
дії виграли 13 дітей із 14, але ще одна 
дівчинка – в листах-очікуваннях кіль-
кох шкіл. За три роки бюджет програми 
склав $40 тис., а діти виграли стипендій 
на $6 млн», – йдеться в дописі.

ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІАД 
ЗДОБУЛИ СТИПЕНДІЇ 
НА ОСВІТУ В США

з особистого архіву
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ЖИТТЄВЕ ПРАВИЛО БАБУСІ ТОНІ – 
НІКОЛИ НЕ ЗДАВАТИСЯ  

ДІТИ ПРОТИ РОЗЛУЧНИЦІ

Головний військовий 
прокурор України 
Анатолій Матіос 

озвучив інформацію, що 
з 313 тисяч учасників 
АТО 518 осіб вчинили 
самогубства. 

Також він додав, що у 2017 році 
рівень забезпечення учасників АТО 
психологічною реабілітацією з боку 
держави склав лише 0,1% від загаль-
ної кількості. Ті, хто побував на схо-
ді, не можуть самотужки впоратися 
з нервовою напругою, яка здолала 
їхню психіку. Ще гірше, коли військо-
вий повернувся скаліченим, без рук 
чи ніг і не бачить сенсу в подальшо-
му житті.

НОГУ ВТРАТИЛА В 
ШЕСТИРІЧНОМУ ВІЦІ 

Напевно, рожищанка Антоніна 
Фердолевська як ніхто інший розуміє 
душевні страждання молодих вояків, 
які сьогодні залишилися інвалідами, 
побувавши на Донбасі. Та власним 
прикладом вона, інвалід війни, дово-
дить, що не потрібно здаватися, адже 
життя в нас одне.

Антоніна Василівна народилася в 
1938 році на хуторі Кудрин під Соко-
лом, що в Рожищенському районі, у 
багатодітній родині. Коли батька Ва-
силя Антоновича забрали на фронт, 
матір саме була при надії. Дійшов 
німець і на Волинь, наближалися бої 
до Кудрина. Той страшний день їй, 
шестирічній дівчинці, болючими спо-

  Тетяна БОЯРИН
Рожищенський район

здоровій нозі. Влаштувала дівчину 
учнем у рожищенське ательє «Впе-
ред», де директорував Левченко.

– Хороший був чоловік, скеру-
вав мене вчитися кравецької справи 
в училище аж до Львова. А в 1958 
році, коли закінчила навчання, вже й 
протез вдалося виготовити, – розпо-
відає Антоніна Фердолевська.

Так і пропрацювала кравцем 
наша співрозмовниця чотири десят-
ки літ у колишньому побуткомбінаті 
«Веселка».

– Я не пам’ятаю, як це – ходити 
власними ногами. Тож коли отрима-

ла протеза, то здавалося, що ходжу, 
як усі. Хоча, звичайно, це було не так. 
Але я не зважала. І подруг мала, і в 
кіно ходила, і город полола, – прова-
дить Антоніна Василівна. – Спочатку 
жила на квартирі, згодом батько звів 
у Рожищі хату, де ми жили з братами. 
Пізніше брати поодружувалися, по-
розходилися, а я й донині тут живу.

З’ЇЗДИЛА ТРИ 
«ЗАПОРОЖЦІ»

Аби легше було пересуватися, 
держава забезпечувала таких інвалі-
дів, як Антоніна Фердолевська, тран-

Ірина розгорнула свіжий 
номер газети й заніміла: 

на першій сторінці – 
привітання ї ї колишньому. 
Заклопотана жінка геть 
забула, що сьогодні в нього 
день народження. 

Старший син, як завше, пла-
нує привітати батька в офісі. Сере-
дульший досі сердиться, що татко їх 
покинув і пішов жити до чужої тітки. 
А донька, якій нещодавно випов-
нилося два роки, батька зовсім не 
пам’ятає. 

«Одному-єдиному, коханому, від 
дружини»... Від цих слів стискалося 
серце... Ніби й нема на світі тих, хто 
був у житті Віктора до неї. Ну що тут 
вдієш, Наталка робить усе, аби він не 
спілкувався з дітьми та Іриною. Що-
року в його день народження вони 
беруть відгул і їдуть геть із міста. А 
скромний подарунок, який син при-
носить батькові, ввічливо забирає 

Тетяна Боярин

спортними засобами. З 1972 року 
кермувала «Запорожцем» і наша 
героїня.

– Три «Запорожці» я з’їздила, 
зараз теж стою на черзі, та чи ді-
ждуся тієї машини, вже й не знаю, 
бо здоров’я не те, – зітхає Антоніна 
Василівна. – От через райсобез дали 
2 лютого інвалідного візка, то легше 
тепер пересуватися по хаті.

Заміж вийшла Антоніна Василів-
на у старшому віці. У 1977 році на-
родила синочка, який став сенсом її 
життя. Саме Олександр нині докла-
дає максимум зусиль, аби жилося 
матусі комфортно, облаштовує осе-
лю, щоб і тепло було, і затишно.

– Телевізор, газети й кіт – от і вся 
нині моя робота, – зізнається Антоні-
на Фердолевська. – Сиджу біля вік на 
і дивлюся, хто йде вулицею, згадую 
колишнє життя. А як начитаюся чи 
надивлюся про молодих вояків, 
які інвалідами залишилися, серце 
розривається. Відчуваю їхній біль 
кожною частинкою свого тіла, та ро-
зумію – вони живі, і за це потрібно 
дякувати Богу.

Жити і не здаватися. Це прин-
цип, з яким іде по життю Антоніна 
Фердолевська вже вісім десятків літ. 
І хоч життя було, за словами бабусі, 
тяжким, але вона вдячна Богові за 
кожен прожитий день. А хлопців, 
яких понівечила війна, жінка про-
сить не здаватися перед життєвими 
труднощами. Адже довкола багато 
добрих та співчутливих людей, які 
допоможуть за потреби. А Бог не дає 
людині більше випробувань, аніж 
вона може витримати.

секретарка...
...Вони познайомилися в студент-

ські роки. Хлопець постійно десь 
підпрацьовував, щоб не просити у 
батьків грошей на прожиття. Тато й 
мама Ірини мали високі посади і не 
дуже раділи, що донька зустрічаєть-
ся з таким безперспективним хлоп-
цем. Але Віктор щиро кохав дівчину, 

обіцяв, що у них буде все: власна 
квартира, автівка, достаток. І слова 
дотримав. 

Звісно, не без сприяння тестя 
створив приватну фірму, справи 
йшли непогано. Оскільки сам виріс 
у багатодітній родині, просив Ірину 
народити йому щонайменше трійко 
діток. За десять років вони викона-

гадами засяде у мозку на все життя.
– Коли у 1944 році фронт під-

ходив до Кудрина, німці відступали, 
місцеві почали втікати до лісу. Бігли 
й ми з матір’ю, братом та дядьком 
серед людей. Свистіли кулі, падали 
люди, мамин брат загинув, а мене 
дуже поранило в ногу, – згадує 
Антоніна Василівна і на очах у неї 
з’являються непрохані сльози.

Аби врятувати дочку, мати до-
правила її до луцького шпиталю.

– Там було багато дітей. Допікали 
воші. Тих, хто втратив батьків, пізні-
ше відправили у дитячий будинок. 
Мене ж з обрізаною вище від коліна 
ногою матір забрала додому. Я ж, 
дурненька, думала, що нога відрос-
те. Навіть на милицях з дітьми нама-
галася грати в ігри, аби бути такою, 
як всі, – провадить Антоніна Фердо-
левська.

Батько тяжко пораненим вер-
нувся з війни, довго лікувався. Та по-
при все, чотири роки возив донечку 
коником до школи в сусідню Янівку. 
А вісім класів закінчувала Антоніна 
вже у Соколі.

ПРОФЕСІЯ КРАВЧИНІ 
ДОЗВОЛИЛА 
ЗАРОБЛЯТИ НА ЖИТТЯ

По закінченні школи постало пи-
тання, що ж робити далі? Антоніна 
хотіла вивчитися на продавця, але 
матір відмовила. Адже розуміла, як 
тяжко буде дочці вистояти на одній 

працівницю, садівника, няню та са-
мій узятися за роботу. 

В Ірини почалася депресія. Діти 
щодня запитували, чому тато не 
приходить додому. Подруги телефо-
нували й детально розповідали, як 
Віктор піклується про нову дружину. 
Батьків уже не було на світі, вилити 
душу було нікому. Але Ірина опану-
вала себе, продала будинок і пере-
їхала в нову квартиру. Поступово на-
вчилася давати собі раду. Аліменти 
Віктор платив справно, іноді купував 
дітям одяг чи взуття. Правда, потай 
від молодої дружини. Друзі казали, 
що Наталка не може народити, от і 
ревнує чоловіка до дітей... 

У полоні спогадів Ірина не відра-
зу почула, що в двері хтось настир-
ливо дзвонить. Подивилася у вічко й 
остовпіла: там стояв Віктор! За одну 
руку тримав старшого сина, у другій 
був величезний торт. 

Відчинила, ніби вві сні. Пересту-
пивши поріг, син по-змовницьки під-
моргнув: 

– Накривай на стіл, у нас – сімей-
не свято...

ли цю програму – в просторому за-
міському особняку весело щебетали 
двоє синів і донька. 

Ірині купив сучасну іномарку, 
щоб дружина регулярно відвідувала 
косметолога, масажиста, перукаря. 
Вона постійно стежила за собою, 
модно вдягалася. Віктор брав її у 
всі закордонні поїздки, хоча ділові 
партнери щоразу були з новими па-
сіями. Ірина і досі не може збагнути, 
як у житті коханого з’явилася Натал-
ка – молода довгонога блондинка. 
Віктор завше сміявся з товаришів, 
які «клювали» на таких. І от на тобі, 
сам потрапив на гачок. 

Як завше, Ірина про цей роман 
дізналася останньою. Щось робити 
вже було пізно – суперниця зав’язала 
свої сіті в тугий вузол. За спиною дру-
жини Віктор переписав усе майно 
на себе. Як відступне запропонував 
будинок і машину. Пообіцяв щоміся-
ця виплачувати аліменти на дітей. А 
дружині порадив... звільнити хатню 

kleo.ru

Антоніна Фердолевська

Ірина і досі не може збагнути, як у 
житті коханого з’явилася Наталка
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Їхні Олімпійські ігри були видовищем розумнішим і кращим за наші цирки. Микола Чернишевський

ЛІДЕРКА БІАТЛОНІСТОК 
ЗАКІНЧУЄ КАР’ЄРУ
Київ

Зірка №1 жіночої збірної України з 
біатлону 27-річна Юлія Джима заяви-
ла про можливе завершення кар’єри. 
«Найімовірніше, це був останній для 
мене сезон. Наприкінці всіх змагань 
форми як такої не було. Після хвороби 
важко за тиждень її набрати, це взагалі 
нереально. Я бігала на такому ж рівні, як 
і на початку сезону. Звичайно, шкода, що 
цього року вийти на пік форми у мене не 
вийшло. Я так і не відчула легкості. Хво-
роба неждано прийшла, як і невчасно. 
Найголовніший старт сезону для мене 
був провальним, тому що до того часу 
я не змогла досягнути потрібні конди-
ції», – сказала Юлія Джима в інтерв’ю. 

Зазначимо, що в цьому сезоні біат-
лоністка виграла три особисті медалі на 
етапах Кубка світу і посідає 10-те місце в 
загальному заліку цих змагань. На Олім-
піаді в Пхьончхані Джима виступила не-
вдало.

«ВЕРЕС» ЗАЛИШИТЬСЯ 
«НАПІВНАРОДНИМ», 
АЛЕ РІВНЕНСЬКИМ
Рівне

Народний клуб «Верес» продовжить 
співпрацю зі своїм генеральним партне-
ром та спонсором – Львівським холод-
комбінатом, який контролює бізнесмен 
Богдан Копитко. Ситуація в керівництві 
«Вереса» була на межі розриву взаємин 
клубу з головним спонсором. Копит-
ко висловлював ідею щодо повного 
контро лю та переїзду клубу до Львова, а 
також його перейменування, можливо, 
на ФК «Галичина».

Але ризикнути повністю порвати 
зв’язки з Народним клубом львівські 
власники «Вереса» не змогли. По-перше, 
через позицію керівництва ФФУ, по-
друге, через юридичні нюанси, а по-
третє, через різні позиції бізнесменів та 
функціонерів львівського футболу. Як 
результат, «Верес» наразі залишатиметь-
ся рівненським, хоч і далі базуватиметь-
ся у Львові. Підтвердженням цього стало 
подання документів у Львівську обласну 
федерацію футболу. Це означає, що атес-
тацію на право участі в УПЛ наступного 
сезону буде проходити саме «Верес», а 
не «Галичина» або якась інша команда. 
Одночасно «Верес» також проходить 
атестацію на право участі у єврокубках.

Про примирення сторін свідчить 
і короткий офіційний коментар, який 
з’явився на сайті «Вереса». Олексій 
Хахльов і Богдан Копитко заявили про 
статус-кво у стосунках Народного клубу 
з генеральним партнером та власником. 
Біла смуга у рівнян триватиме, адже до 
кінця березня міська влада оголосить 
про початок конкурсу на реконструкцію 
стадіону «Авангард». 

ГРАБУВАЛИ, ДОКИ ГРАВ
Полтава

Злодії скористалися від’їздом фор-
варда «Ворскли» Владислава Кулача 
на матч з «Динамо» і пограбували його 
квартиру в  Полтаві. Викрали $50 тис. і 
€10 тис. Згідно із неперевіреними дани-
ми, з квартири також винесли 300 тис. 
грн. Кулач – вихованець «Шахтаря» і 
грає у «Ворсклі» в оренді з літа минуло-
го року.

ротації

біла смуга, чорна смуга...

великі гроші

Юлія Батенкова-Бауман 
народилася 20 вересня 
1983 року в Сімферополі. 
З п’яти до восьми років 
займалася гімнастикою. У 
результаті автомобільної 
катастрофи 1991 року 
отримала травму, що 
спричинила ампутацію 
правої руки. В аварії 
загинули ї ї мама та брат. 
Зараз займається лижними 
гонками та біатлоном у 
Волинському обласному 
центрі «Інваспорт». 

Спортивну кар’єру Юля 
починала з легкої атлетики 
і стала багаторазовою 
чемпіонкою України на 
бігових дистанціях 400 м і 
1500 м. З 2004 року почала 
тренуватися в зимових 
видах спорту.

ДОВІДКА біатлон

краще пізно, ніж ніколи?

волейбол

ОМРІЯНЕ ЗОЛОТО 
ЇДЕ НА ВОЛИНЬ

УКРАЇНСЬКИМ СПОРТСМЕНАМ 
ЗАБОРОНИЛИ ВИСТУПАТИ В РОСІЇ 
ЧЕРЕЗ ЧОТИРИ РОКИ ВІЙНИ

  Юрій КОНКЕВИЧ
Південна Корея

  Іван БОГДАНОВИЧ

Минулого тижня інформаційний 
простір підірвала новина про 

те, що збірна України з біатлону 
в повному складі пропустить 
завершальний етап Кубка світу 
з біатлону сезону 2017/18, який 
відбудеться в російській Тюмені. 
Водночас міністр молоді та 
спорту Ігор Жданов опублікував 
в соціальній мережі копію указу 
про заборону українським 
спортсменам виступати в турнірах 
у Росії.

Мотивація – неможливість гарантувати 
безпеку нашим спортсменам на території 
РФ – країни-агресора, що окупувала Крим і 
веде бойові дії на території Донбасу.

Раніше Мінмолодьспорт випустив указ, 
згідно з яким участь в комерційних турнірах 
у Росії і проведення навчально-тренувальних 
зборів було заборонено. У той же час, участь 
в офіційних змаганнях – чемпіонатах світу та 
Європи, різноманітних Гран-прі, етапах Куб-
ка світу і в будь-якому іншому рейтинговому 
офіційному змаганні допускалася і віталася. 
Адже все це були очки та медалі в скарбнич-
ку збірної України. Нинішній указ також не є 
остаточним вердиктом. У бесіді зі ЗМІ наступ-
ного дня після підписання указу Ігор Жданов 
зазначив: «Ми не можемо федераціям як гро-
мадським організаціям щось заборонити. Ми 

їх просимо прислухатися до нашої думки. Але 
не будемо від імені держави фінансувати такі 
поїздки. Мінмолодьспорт бере на себе знач-
ну частину витрат федерацій і спортсменів на 
найрізноманітніших турнірах. У випадку з Ро-
сією тепер тільки сам спортсмен може за свій 
рахунок поїхати на змагання. Міністерство 
такі поїздки визнавати не буде». 

На питання про головний старт чоти-
риріччя в студентському спорті – зимову 
Універсіаду-2019 у Красноярську – Жданов 
відповів категорично: «Спортсменів від Украї-
ни там точно не буде». 

Проблема в чемпіонаті світу з боксу-2019, 
який пройде в Сочі й буде ліцензійним до 
Олімпіади-2020 у Токіо...

Цікаво, що наші прославлені біатлоністки 
категорично відмовляються коментувати цю 
ситуацію «на диктофон» під приводом, що 
спорт поза політикою, а в приватних бесідах 
незмінно підкреслюють свої дружні стосунки 
з представниками команд РФ і Білорусі в дусі 
«ми всі – єдина сім’я». 

Загалом же найближчим часом у Росії про-
йде до двох десятків різних змагань – від рядо-
вих Гран-прі, етапів Кубка світу та Кубка Європи 
з різних видів спорту до чемпіонатів світу і Єв-
ропи. Якщо ж дивитися на далеку перспективу, 
то потреба в поїздках до Росії незабаром від-

biathlon.com
.ua

паде сама собою. І це «гучне» рішення Мінмо-
лодьспорту можна було б і не ухвалювати. А 
якщо й ухвалювати – то набагато раніше, щоб 
продемонструвати реальну позицію і політич-
ну волю. Адже після низки допінгових скан-
далів у світовому спорті за участю Росії, коли 
WADA (Всесвітня антидопінгова організація) 
так і не домоглася від росіян визнання власних 
помилок і покаяння за існування програми 
державної підтримки допінгу в РФ, було ухва-
лено рішення про виключення Росії зі списку 
країн, які можуть подавати заявки на прове-
дення офіційних міжнародних змагань. Це рі-
шення не має зворотної дії, тому всі змагання 
в РФ, проведення яких вже було заплановано 
міжнародними федераціями, відбудуться в за-
значений термін і в тих місцях, де було обумов-
лено спочатку. Тоді бойкот російських змагань 
був би доречнішим. Або – ще раніше, після 
анексії Криму чи катастрофи рейсу MH-17. Або 
після незаконного арешту Сенцова...

Бойкот змагань у Росії – тема гостра й аж 
ніяк неоднозначна в будь-чиєму сприйнятті – 
від чиновника вищого рангу до рядового вбо-
лівальника. Так, їздити в РФ у поточних умовах 
щонайменше непатріотично. Але забороняти 
комусь виступати в Росії саме зараз, через чо-
тири роки після початку війни, схоже на де-
шевий популізм або несвоєчасний піар.

Аматорський «Олюртранс» посперечається за медалі 
волейбольного чемпіонату України у Вищій лізі

До останнього дня 
Паралімпіади-
2018 у Південній 

Кореї волинські 
спортсменки Юлія 
Батенкова-Бауман 
та Богдана Конашук 
не могли завоювати 
медалей. 

В усіх трьох біатлонних гон-
ках у Пхьончхані наші земляч-
ки фінішували поза подіумом. 
Батенкова-Бауман найближ-
чою до медалі була у спринті 
на 6 км – четвертою. На 10-
кілометрівці вона не фінішувала, 
а в завершальній гонці на 12,5 км 
стала одинадцятою. Конашук на 
цих дистанціях була відповідно 
десятою, сьомою і п’ятою.

Невдалими були й старти 
Юлії та Богдани у лижних пере-
гонах. І тільки завершальний вид 
програми Паралімпіади приніс 
перемогу. Це була змішана еста-
фета 4 по 2,5 км, у якій Батенкова-
Бауман бігла третій етап.  

Юлія до цього завоювала у бі-
атлоні та лижних гонках 13 олім-
пійських медалей на Палалімпіа-
дах у Турині (2006 р.), Ванкувері 
(2010 р.) і Сочі (2014 р.). Але це 
були тільки срібні та бронзові на-

Юлія Джима не змогла 
відновитися після хвороби

Львів, Луцьк

Волинські волейбольні ко-
манди дружно крокують далі у 
змаганнях найвищого рангу. Ми-
нулого тижня жіноча «Волинь-
Університет» та чоловічий 
«Олюртранс» закінчили регуляр-
ні чемпіонати відповідно в Су-
перлізі та Вищій лізі й мають два 
тижні на підготовку до перших 
турів серії плей-оф. 

«Волинь-Університет» вже 
давно забезпечила участь у дру-
гому етапі Суперліги, тому в за-
вершальному турі йшлося тільки 
про порядок розміщення команд 
і календар першого туру плей-
оф. Волинянки виграли та про-
грали запорізькій «Орбіті» й дру-

А ТЕПЕР – ПЛЕЙ-ОФ! гу стадію чемпіонату розпочнуть 
із другого місця та двох очок у 
турнірній таблиці. На першому – 
лідер «Хімік» із Южного (3 очка), 
третя – тернопільська «Галичан-
ка» (1), четверта – «Орбіта» (0). 

Перший тур турніру за 1-4 
місця відбудеться в Луцьку 30 бе-
резня – 1 квітня. Другий тур – 10-
12 квітня у Южному.

Чоловічий «Олюртранс» 
завдяки набраним балам в за-
вершальному турі регулярного 
чемпіонату у Львові також «ви-
бився в люди». Наші хлопці зма-
гатимуться у матчах за 1-4 місця 
із сумським ШВСМ, «Зміївським 
енергетиком» та столичним 
«Фаворитом». Перші три матчі з 
цими суперниками «Олюртранс» 
зіграє у Сумах також 30 березня – 
1 квітня.

Facebook Ю
рія Гупала

ЮЛІЯ БАТЕНКОВА-БАУМАН 
ВИГРАЛА ЕСТАФЕТУ В ПХЬОНЧХАНІ

городи. Золото піддалося Юлії в, 
можливо, її завершальному стар-
ті у великому спорті. 

Успіх в естафеті дозволив 
Україні посісти шосте загально-
командне місце в неофіційному 

медальному заліку Паралімпіади 
в Пхьончхані. Наші завоювали по 
сім золотих та срібних медалей і 
вісім бронзових. Відзначимо, що 
за кількістю золотих медалей 
цьогорічна Паралімпіада стала 
повторенням рекорду турин-
ської, коли українці також при-
везли додому сім медалей най-
вищої проби. Виграли загальний 
залік американці, в яких 13 зо-
лотих, 15 срібних і 8 бронзових 
нагород.

Батенкова-Бауман після 
«золотого» фінішу в Пхьончхані

facebook.com
/baubat
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Розвиток сили тіла багато в чому залежить від веселих ігор. Платон

24-й тур.  «Шахтар» – 
«Маріуполь» – 3:0, 

«Динамо» – «Ворскла» – 4:0, 
«Верес» – «Зоря» – 0:1, 
«Олімпік» – «Зірка» – 0:1, 
«Олександрія» – «Карпати» – 1:1, 
«Чорноморець» – «Сталь» – 0:1.

  Юрій КОНКЕВИЧ
Київ

ХАЦКЕВИЧ 
ПОСВАРИВСЯ З 
ХАЧЕРИДІ
Київ

Наставник «Динамо» Хацкевич усу-
нув Хачериді від тренувань після демар-
шу в матчі з «Лаціо». Євген до завершення 
сезону буде тренуватися індивідуально. 
Таке рішення головний тренер «Динамо» 
Олександр Хацкевич ухвалив після того, 
як центральний захисник відмовився ви-
ходити на заміну під час матчу з «Лаціо», 
обумовивши це тим, що є правим цен-
тральним захисником, а грати йому до-
велося на місці лівого центрбека. 

Згодом Євген заперечив ці слова 
Хацкевича, натомість тренер «Динамо» 
наполіг на своїй правоті. Хай там як, але 
Хачериді, в якого улітку закінчується 
контракт із киянами, схоже, почав шука-
ти новий клуб для продовження кар’єри. 

УЄФА ПРОІГНОРУВАЛА 
ПРАПОР ДНР НА МАТЧІ 
ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ
Швейцарія

Прапор ДНР не стане причиною роз-
бірок УЄФА щодо італійської «Роми». Так у 
прес-службі організації відповіли на запит 
у справі вивішування фанатами «Роми» 
прапора ДНР на матчі 1/8 Ліги чемпіонів 
проти донецького «Шахтаря». Так вирі-
шив дисциплінарний комітет УЄФА.

Водночас УЄФА розгляне справу 
щодо сутички гравця «Шахтаря» Факун-
до Феррейри з хлопчиком, який подавав 
м’ячі біля бічної лінії поля. Аргентинець 
штовхнув  хлопця, який умисно затягував 
час наприкінці матчу й довго не віддавав 
м’яча гірникам.  

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА МАТИМЕ 
НОВОГО КЕРІВНИКА
Київ

Українська Прем’єр-ліга матиме но-
вого керівника. Його оберуть 6 квітня на 
зборах учасників УПЛ. Крім того, чинний 
президент ліги Володимир Генінсон від-
мовився балотуватися ще раз. 

Генінсона обрали керувати україн-
ським чемпіонатом у лютому 2016 року. 
Тоді його кандидатуру запропонувала 
«Зоря». Керівник УПЛ, якого оберуть у 
квітні, відповідно до статуту Прем’єр-
ліги, матиме повноваження вже на чоти-
ри роки. Наразі жоден клуб не висунув 
кандидатури на посаду керівника УПЛ. 
Водночас у ЗМІ пролунали думки стосов-
но двох іноземців, яких можуть запропо-
нувати клуби – швейцарця Томаса Грімма 
та британця Джо Палмера. Обидва вже 
мали точки дотику з нашим футболом. 
Грімм працював за контрактом під час 
підготовки збірної до Євро-2016, а Пал-
мер до літа 2016 року був директором 
«Шахтаря» зі стратегії, комерції та марке-
тингу. Висування кандидатур триватиме 
до 23 березня. 

характерники

«спортвнєполітікі»
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  Іван БОГДАНОВИЧ

Після вибуху гніву в напрямку 
Росії щодо скандалу з 

отруєнням полковника ГРУ в запасі 
Сергія Скрипаля та його доньки 
Юлії тамтешня преса вкотре 
заговорила про можливий бойкот 
чемпіонату світу 2018 року. 

Загалом, Великобританія має зуб на Ро-
сійський футбольний союз ще з грудня 2010-
го – саме тоді англійська асоціація програла 
боротьбу за право проведення мундіалю. На 
Туманному Альбіоні ще й нині шукають до-
кази підкупу голосів членів ФІФА Росією та 
Катаром.

Ситуація ж зі Скрипалем додала нову пор-
цію олії у вогонь – Футбольна асоціація запев-
нила, що не перешкоджатиме організації ЧС, 
однак, якщо вірити словам прем’єрки Терези 
Мей, королівська делегація та офіційні пред-
ставники острівної держави допускають мож-
ливість неприїзду на змагання. 

Це вагомий удар по репутації ФІФА. Звіс-
но, ніхто на цьому етапі вже не відбиратиме 
й не переноситиме турнір, проте уявімо, що 
Міністерство закордонних справ Великобри-
танії таки заборонить англійцям відвідувати 
чемпіонат...

Якщо так станеться, то Великобританія 
піде вже звичайним шляхом країн, які з тих 
чи тих причин бойкотували великі спортивні 
форуми, в цьому випадку – чемпіонат світу з 
футболу. 

Наприклад, Уругвай, чинний чемпіон 
світу, відмовився в 1934-му відвідувати Іта-
лію – чиновники мотивували рішення тим, 
що за чотири роки до того більшість провід-
них європейських команд не приїхала до них 
в гості, тому не варто й латиноамериканцям 
летіти на Апенніни. У 1938 році уругвайцям 
не сподобалося те, що керівник ФІФА Жюль 
Ріме забув про попередню домовленість чер-
гувати мундіалі між Латинською Америкою та 
Європою. Будучи впливовою на той час фут-
больною країною, Уругвай спровокував не-
приїзд до Франції збірних Аргентини, Колум-
бії, Коста-Ріки, Сальвадору, Мексики та США. 
У Буенос-Айресі з приводу бойкоту відбулися 
навіть акції протесту, які розігнала поліція. З 
політичних мотивів не прибули до Парижа 

ЯК БОЙКОТУВАЛИ 
ЧЕМПІОНАТИ СВІТУ

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

1 Шахтар 24 18 3 3 57-18 57

2 Динамо 24 15 6 3 47-20 51

3 Зоря 24 9 10 5 39-28 37

4 Ворскла 24 11 4 9 28-29 37

5 Маріуполь 24 9 6 9 30-30 33

6 Верес 24 7 11 6 26-19 32

7 Олімпік 24 8 7 9 27-27 31

8 Олександрія 24 4 13 7 20-24 25

9 Зірка 24 5 7 12 15-34 22

10 Сталь 24 5 6 13 18-33 21

11 Карпати 24 3 11 10 14-39 20

12 Чорноморець 24 3 10 11 16-37 19
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Усі п’ять турів чемпіонату 
України цього року не 
обійшлися без вибриків 

погоди. Інколи створюється 
враження, що все проти нашого 
футболу, й навіть небесні сили 
змушують функціонерів та 
власників клубів замислитися про 
те, що слід змінюватися... 

Тільки у двох із шести поєдинків 24-го 
туру команди грали на трав’яному газоні, а не 
на суміші торішньої трави, піску і снігу. Тому 
вимагати красивої та ефектної гри від наших 
клубів поки зарано. А коли виросте трава на 
стадіонах, вже й чемпіонат закінчиться... За-
лишилося зіграти насправді зовсім небагато 
матчів – усього вісім. 

Лідери чемпіонату грали у звітному турі 
після вильоту з єврокубків, були злими на 
себе й прогнозовано не помітили суперників: 
«Шахтар» – «Маріуполя» (3:0), а «Динамо» – 
«Ворскли» (4:0). Команда Фонсеки, до слова, 
цьогоріч ще не пропускала у свої ворота.

Центральним можна було вважати по-
єдинок «Вереса» із «Зорею» у Львові. Команда 
Юрія Вернидуба завдяки реалізованому пе-
нальті мінімально перемогла й повернулася 
на «своє» третє місце. 

Тим часом у другій шістці події розгорта-
ються цікавіше, адже аутсайдери першої по-
ловини чемпіонату несподівано почали наби-
рати очки й рвонули вгору. Відтак боротьба 
між «Зіркою», «Сталлю», «Карпатами» й «Чор-
номорцем» обіцяє бути захопливою. Адже 
в сучасних реаліях для більшості цих клубів 
виліт у Першу лігу може означати навіть при-
пинення існування. 

Чемпіонат бере паузу на два товарись-

В УПЛ БОРЮТЬСЯ НЕ ІЗ 
СУПЕРНИКАМИ, А З ПОЛЕМ

Фанати «Динамо» на грі з «Ворсклою» 
запитували киян, чому вони ходять на 
стадіон тільки на матчі єврокубків

Вихованець «Волині» вже 
точно піде влітку з «Динамо»

Володимир Генінсон 
втомився і йде з УПЛ

sportarena.com
upl.ua

Іспанія та Австрія. На Піренеях уже лютувала 
громадянська війна, а от Австрію встигла оку-
пувати через аншлюс нацистська Німеччина. 

Після Другої світової війни чемпіонат 1950 
року в Бразилії пропустила Індія, оскільки 
звинуватила організаторів у дискримінації та 
расовій нетерпимості. Індуси забажали грати 
босоніж і навідріз відмовилися взувати бутси. 
Компромісу не знайшли, й Індія втратила на-
разі єдину нагоду зіграти на мундіалі. Причо-
му їхня збірна й дотепер не може кваліфікува-
тися на найбільший футбольний форум світу. 

Чемпіонат 1966 року в Англії бойкотував 
цілий материк – Африка. Там обурилися не-
справедливим розподілом квот на участь 
в мундіалі. У січні 1964-го конгрес ФІФА ви-
рішив, що із шістнадцяти збірних у фіналі 
десять представлятимуть Європу, чотири 
– Латинську Америку та одна – Центральну 
Америку і Карибський басейн. Ще одне місце 
мали розігрувати одразу між Азією та Афри-
кою. Тому й увірвався терпець в Чорного кон-
тиненту, сімнадцять збірних якого заявили, 
що бойкотуватимуть змагання, доки Африка 
не отримає гарантованого бодай одного міс-
ця на чемпіонаті світу.  Це спрацювало, бо 

на відборі на мексиканський чемпіонат 1970 
року побувало Марокко. 

Напередодні чемпіонату 1974 року че-
рез політику посварилися СРСР та Чилі, й під 
час відбіркового турніру радянська збірна 
не прилетіла на матч-відповідь у Сантьяго, 
охоплений військовим переворотом Августо 
Піночета. ФІФА відмовилася перенести матч в 
іншу країну, й сильна збірна СРСР пролетіла 
повз мундіаль. 

Напередодні іспанського ЧС-1982 про 
бойкот подумували Англія та Аргентина, які за 
два місяці до початку чемпіонату поспереча-
лися за Фолклендські острови. Обидві країни 
зіграли на мундіалі, тим більше, що його поча-
ток 14 червня збігся із закінченням війни.

Отож, намагання Великобританії натисну-
ти на Росію через футбол ідуть цілком у фар-
ватері історичного досвіду ФІФА. Тим більше, 
що неприїзд родоначальників футболу до 
Раші справді завдасть серйозного удару по 
російській владі. Крім британців, закликали 
футбольні збірні не їхати й сирійські громад-
ські організації. Вони звинувачують Росію в 
загибелі тисяч мирних жителів у результаті 
бомбардувань Сирії.

В інтернеті масово почали з’являтися групи та сайти, які закликають ігнорувати 
російський чемпіонат світу з футболу і збірні, і вболівальників з усіх країн 

Бомбардири: 
Феррейра («Шахтар») – 19 голів, 
Марлос («Шахтар») – 14, 
Циганков («Динамо») – 10.

кі матчі збірної України проти Саудівської 
Аравії (23 березня) та Японії (27 березня). У 
першому квітневому турі центральним ста-
не протистояння «Зорі» та «Шахтаря», а най-
більш інтригує поїздка «Динамо» в гості до 
«Маріуполя». 
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колесо історіїсмішного

– Мамо, нам сьогодні щеплення роби-
ли.

– Ну ти, доню, сподіваюся, не плакала?
– Ні, мамо, вони мене не наздогнали!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дід Петро в свої 95 років лоханув При-
ватБанк. Узяв кредит на 40 тисяч гривень 
на 30 років, за три дні все пропив та вмер.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідуть хлопці селом. 
– Хлопці, куди вас так багато? 
– Москалів бити!!! 
– А якщо вони вас? 
– А нас за шо???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Злодій залазить у будинок, а там – па-
пуга.

– А Кеша все бачить!
Злодій накрив рушником клітку, а па-

пуга:
– А Кеша не я! Кеша – бульдог...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ти морячка, я моряк.
Ти рибачка, я рибак.
Ти на суші, я на морі,
Завагітніла ти як?!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зустрічаються двоє крокодилів:
– Ну, як полювання?
– Двох негрів з’їв, а ти?
– А я одного москаля.
– Брешеш, ану дихни...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Іспит у сільськогосподарському інсти-
туті.

Професор : 
– Чи можна робити аборт корові?
Студент з посмішкою: 
– Ну, професоре, ви, мабуть круто по-

пали!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ніяк не збагну, якщо депутат – це слуга 
народу, то яка ж у слуги може бути недо-
торканність?

№

Жартівливий гороскоп на 22 – 28 березня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
Доведеться багато 
спілкуватися в абсолютно 
різних компаніях. Можна, 
звичайно, вести розумні 

або ділові розмови, але погодьтеся, що 
набагато веселіше розповідати анекдоти. 
Тільки вибирайте свіжі, без «бороди». 

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Ващенюк 
6 травня 1964 р.
Начальник управління 
охорони здоров’я Волинської 
облдержадміністрації
Астрологи рекомендують 

стримувати імпульсивні пориви, щоб уникну-
ти проблем і в діловій сфері, і в спілкуванні з 
близькими людьми. Спробуйте перевести паці-
єнтів на пігулки з іншої аптеки. Давні конфлікти 
доведеться розрубувати дамокловим мечем.  

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Положинський 
28 травня 1972 р.
Лідер гурту «Тартак»
Дискомфорту Близнятам може 
завдати енергетика Урану. 
Ця планета невпинно буде 
підштовхувати до активності й 

змушуватиме рухатися вперед, тому з’явиться 
ризик перевтоми. Але активна робота 
допоможе просунутися ближче до мети. 

Рак (22.06 – 23.07)
Роман Романюк 
24 червня 1985 р.
Директор Волинського 
обласного центру зайнятості 
Від понеділка почніть 
перераховувати всіх своїх 
ворогів в алфавітному 

порядку. Постарайтеся нікого не забути, 
адже це важливо під час укладання 
пріоритетних списків. Не просіть, не вірте, 
не бійтеся...

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Перший заступник голови 
Волинської облспоживспілки
Схоже, вас ніде не бажають 
бачити. Ну що ж, це може 
означати лише те, що вам 

слід самому частіше напрошуватися в гості. 
Нехай мучаться, якщо самі не хочуть щиро 
вам зрадіти.

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Товстенюк 
22 вересня 1977 р.
Голова правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»
Цей тиждень додасть сил для 
активних дій. Дівам буде важ-

ливий не тільки настрій, але й упевненість. 
Можна використовувати енергетику планети 
для розкриття нових талантів і здібностей. 
Дійте сміливіше, адже такі подарунки Всесвіт 
робить не так часто, як хотілося б.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради, заступник 
голови Держлісагентства
Варто попрацювати над 
собою – ви нині можете 
виявитися недостатньо 

вперті та тверді. Про наслідки такої сум-
ної м’якотілості краще навіть і не думати. 
Згадайте, як ви ще недавно вміли гарчати і 
шкрябатися в будь-які двері...

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко 
26 жовтня 1981 р. 
Начальник облуправління лісового 
та мисливського господарства
Усі зусилля, спрямовані 
на набуття щастя, будуть 
виправданими. Астрологи 

рекомендують відкласти важливі справи 
і звично взятися за покращення власного 
настрою. Важливо утримуватися від 
імпульсивних рішень і не ворушити минуле. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник 
голови Волиньради
Популярність нарешті сама 
звалюється вам на голову. 
Зорі радять монетизувати 

намагання ваших братів здатися старшими 
й мудрішими. Якщо будуть пручатися, 
нагадайте їм не про спільне важке минуле, а 
про світле європейське майбутнє.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р. 
Народний депутат
Вам час навчитися ризикувати. 
Відчуйте нарешті адреналін 
у крові – перетворіть роботу 
на парк розваг. Вдалий час 

для проведення гучних акцій. Не варто 
відмовлятися від нагоди опинитися в центрі 
уваги.

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р. 
Народний депутат, бізнесмен
Венера, планета любові й 
грошового достатку, всі сім 
днів буде перебувати в сузір’ї 
імпульсивного Водолія. Тому 

треба буде контролювати емоції, навіть 
якщо хтось дасть по руках, які захочуть 
потягнути чуже добро. 

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Саганюк 
8 березня 1950 р.
Міський голова 
Володимира-Волинського
Забудькуватість – чудовий 
засіб для розвантаження 
вашого графіка. Хтось хоче 

негайної зустрічі, комусь потрібен ваш звіт, 
а хтось просто бажає побалакати наодинці. 
Усіх вислухайте, всім пообіцяйте і негайно 
забудьте про ці нісенітниці. 

АВСТРІЙЦІ 
ОХОРОНЯЛИ ЛУЦЬК 

РОСІЙСЬКОЮ ГАРМАТОЮ

ІВАНІВ ПАЙ

Серед масиву старих 
фотографій Луцька 

є та, де в один кадр 
потрапили австрійські 
солдати, російська 
гармата і замок. А все 
для того, щоб збити 
французький літак, 
який був на службі в 
російської армії.

На фотографії, зробленій 
навесні 1916 року на фоні 
Луцького замку в районі су-
часної вулиці Гаврилюка, ми 
бачимо звичайну польову 
гармату, встановлену на тум-
бовому станку для стрільби 
по повітряних цілях. По-
ряд – військовий у австрій-
ській формі, який стоїть біля 
артилерійського далекоміра.

Сама гармата нале-

polona.pl

  Микола ЛАВРИК 

Нарешті 
здійснилося. 
Іван Покотило 

став власником, 
одержав земельний 
пай. Ось вона, 
годувальниця, під 
ногами. Можна і 
руками помацати 
масний чорнозем, і 
пройтися по власному 
полю. 

Три гектари ріллі, ще й 
левада з копанкою. Думка-
ми аж попід хмарами літає 
Іван: «Вирощу врожай, про-
дам, поставлю гамазеї, хлів 
добротний, ще й на водоймі 
гусей заведу. Хазяїном стану 
на всю губу. Годі у фуфайці 
ходити: куплю пальто шкіря-
не, шапку норкову. І тюльки 
вдосталь наїмся».

Сонечко пряжить тепло, 
по-весняному. І від цього в 
Івана ще радісніше на душі. 
Взяв у повітці лопату, купле-
ну в застійні часи, і так наліг 
на неї (земля ж своя), що за 
кілька хвилин вона облама-
лася. Не витримало залізо 
пориву до заможного життя.

Пошкріб Іван потилицю 
та й побрів до колишнього 
завгоспа Степана Маштабри-
ки. Завідувач господарства 
свого часу прихопив кілька 
списаних тракторів, комбай-
нів. Вроджена підприємли-
вість допомогла, а ще біль-
ше – посада. І на земельку 

Австрійська гармата на 
фоні Луцького замку

жить до продукції Санкт-
Петербурзького Путилівсько-
го заводу, конструкції 1902 
року та є трофеєм австрій-
ської армії. Але від якого 
повітряного супротивника 
вона мала захищати Луцьк, 
що був окупований австро-
угорською армією з вересня 
1915-го до червня 1916 року?

Річ у тім, що над містом 
пролягали маршрути регу-
лярних польотів російських 
аеропланів Ньюпор-IV з аеро-
дрому в Рівному. Аероплани 
спеціалізувалися переважно 
на повітряній розвідці та аеро-
фотозніманнях, проте інколи 
скидали й бомби. Тож саме для 
них призначалася гармата.

Бойова робота цих літач-
ків тривала до літа 1916 року, 
хоча на той момент аероплан 
Ньюпор-IV вважався застарі-
лим і був малоозброєним. Чи 
застосовували австрійці гар-
мату, невідомо.

стіна! І знову Іван на порозі в 
Маштабрики.

– Мені б комбайна, хоч на 
день.

– Не можу, голубчику, – 
розвів той руками. – У самого 
невправка.

Метнувсь Іван сюди, мет-
нувся туди – всі господарі 
свій хліб молотять. А тут дощі 
ринули, та такі, мов із реше-
та. Одне слово, осипалась у 
одноосібника нива золотим 
зерном. Аж тут і Степан Силь-
вестрович на порозі:

– Боржок за тобою, Іване.
– Та побійтеся Бога, я ж не 

впорав хліб.
– А то вже не мій клопіт, – 

вийняв із кишені папірець, чи-
тає: – «...в разі несплати бор-
гів я, Іван Покотило, передаю 
весь земельний наділ у влас-
ність Степана Маштабрики. 
Під чим і підписуюсь».

– Не від-дам зем-м-лю! – 
щосили заволав Іван і... про-
кинувся. Над ним, схилив-
шись, сиділа дружина.

– Ну й тіпало тебе всю 
ніч – мов у пропасниці.

– Привиділося, що фер-
мерував на власному полі.

– Скоро сон стане дійс-
ністю, – розмріялася дружи-
на. – Навесні зоремо землю, 
посіємо «доларові» культури: 
соняшник, ріпак. Урожай у 
далеке зарубіжжя відвеземо, 
а звідти «Фордів», «Тойот» 
приправимо. Особнячок біля 
ставка збудуємо. Заживемо, 
як усі ділові люди!

Іван, сопучи, взувався 
в порвані кирзові чоботи і 
вперто мовчав.

Маштабрика розстарався. 
Сусідку Марію поховав – 
прирізав до свого поля три 
гектари. Добрий клапоть 
ниви у Грицька Одуда за 
бутель самогонки виміняв, 
ще шматок відсудив у сусі-
да. Одне слово, паном пан.

Зняв Іван шапку на по-
розі, кланяється:

– Здоров’ячка вам, Сте-
пане Сильвестровичу, і ва-
шій родині. Я у справі. Під-
собіть тракторцем зорати 
земельку.

– Це можна, – привіт-
но усміхнувся господар. 
– Бери он «Білоруса» під 
грушею. Ти хлопець май-

стровитий, упораєшся.
– От спасибі, Сильве-

стровичу, добра у вас душа, – 
і підтюпцем до машини.

– Почекай, годилося б і 
про ціну домовитись.

– Заплачу, скільки ска-
жете.

– Воно то й так, – снує 
думку Степан Маштабри-
ка, – але ринок любить по-
рядок. Давай документик 
складемо, щоб усе за за-
коном.

До послуг Степанової 
машинно-тракторної стан-
ції Іван вдавався всеньке 
літо. От і врожай заколо-
сився, пшеничка стоїть, як 

cartoon.kulichki.com



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

РОЗВАГИ 23

Хто не журиться, не плаче, то той ніколи й не радіє. Тарас Шевченко

№ 11 (110)  22 березня 2018 рокуwww.volynnews.com

погляд у минуле

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Редактор – Ірина Качан
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
вул. Електроапаратна, 3, офіс 412 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, 
(063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», 
Львівська область, Яворівський район, 
с. Рясна-Руська, вул. Свободи, 5. 
Обсяг – 6 друк. арк. Наклад – 24 000 прим. 
Замовлення: 25787.

22 березня – Микола, Леонтій, 
Ілля, Тарас, Сергій, Панас, 
Олександр, Михайло, Петро, 
Олексій, Кирило, Валерій, 
Наталія, Іраклій, Дмитро
23 березня – Павло, Кіндрат, 
Віктор, Іван, Денис, Леонід, 
Марк, Анастасія, Василина, 
Галина, Ніка
24 березня – Софрон, Юхим, 
Георгій, Сабина
25 березня – Григорій, Семен, 
Іван, Володимир, Феофан
26 березня – Олександр, 
Христина, Терентій, 
Никифор
27 березня – 
Венедикт, 
Ростислав, 
Михайло, Дмитро
28 березня – 
Олександр, Денис, 
Леонід, Михайло, 
Никандр 

22 березня – Микола, Леонтій, 
Ілля Тарас Сергій Панас

іменинники тижня

Феофан
ександр, 
ій, ,,,,,,,,

о

с, 

ХУДОЖНИЦЯ НАМАЛЮВАЛА 
КОМІКСИ LOVE IS ДЛЯ КОХАНОГО 

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 15 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 22 – 28 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

Love Is – турецька 
жувальна гумка з 

вкладками про кохання, 
яка була популярна в 
Україні у 1990-х роках. 
Жуйку виробляють у 
Туреччині й досі. Вона має 
два кольори і два смаки, 
символізуючи взаємну 
любов двох фруктів одне 
до одного.

А почалося усе з коміксу, що 
його створила карикатурист-
ка Кім Гроув із Нової Зеландії у 
1960-ті роки. Малюнки виникли 
із серії любовних записок, які 
Кім малювала для свого майбут-
нього чоловіка Роберто Казалі. 
Їх було опубліковано в буклетах 
у кінці 1960-х років під псевдо-
німом Кім.

хлопчиком-брюнетом на папе-
рових серветках, підписуючи 
зверху «Любов – це...», а знизу 
було продовження фрази. Що-
дня вранці вона підкладала нову 
серветку в кабінет коханого. Так 
з’явилися комікси. Згодом вони 
стали дуже популярними. Перші 
вкладки були чорно-білими, їх 
опублікували в газеті Los Angeles 
Times, а через деякий час почали 
друкувати щотижня на останній 
сторінці газети.

Кім померла у 1997 році, але 
британський карикатурист Біл 
Еспрі й досі малює все нові і нові 
історії про хлопчика та дівчинку. 
І найсмішніше, що усього кілька 
років тому Білл дізнався, що кар-
тинки з його коміксів – на вклад-
ках у жувальній гумці Love Is.

Тоді на екрани вийшов фільм 
«Історія Любові» (Love Story) зі 
слоганом: «Любов ніколи не ска-

же тобі «пробач». Кім під впли-
вом фільму намалювала картин-
ки з рудоволосою дівчинкою і 

Щодня вранці Кім підкладала 
нову серветку зі словами про 
кохання в кабінет Роберто

kozhen.in.ua



Я не засмучений тим, що ти збрехав мені, я засмучений тим, що відтепер не можу тобі повірити. Фрідріх Ніцше
www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

POST SCRIPTUM24 www.volynnews.com№ 11 (110)  22 березня 2018 року

а ви знали? ПЕРШУ СЕКС-ЛЯЛЬКУ 
СТВОРИЛИ У ХV СТОЛІТТІ

Лялька Ліллі — героїня коміксів 
німецької газети Der Bild

Варіант зовнішності 
ляльок RealDoll

«Скляна жінка», анатомічна 
скульптура в Німецькому музеї 
гігієни в Дрездені
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–3 0C–11 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 23 БЕРЕЗНЯ

–3 0C–9 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 24 БЕРЕЗНЯ

+1 0C–8 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 25 БЕРЕЗНЯ

+3 0C–6 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 26 БЕРЕЗНЯ

+3 0C–4 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 28 БЕРЕЗНЯ

+8 0C+2 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 27 БЕРЕЗНЯ

+5 0C–5 0C

ДЕНЬНІЧ

краса врятує світ рейтингНАЙБІЛЬШ ЦІЛОВАНА ЖІНКА У СВІТІ 

РОТ У РОТ
1958 рік. Норвезький лялькар 

Асмуд Лаєрдал розширив свій бізнес 
у медичну сферу: почав виробляти 
гумові імітації ран та матеріали для 
надання першої допомоги. Він отри-
мав замовлення на розробку мане-
кена, на якому майбутні лікарі могли 
б відпрацьовувати реанімаційні дії.

Замовник – австрійський лікар 
Петер Сафар, автор курсів з серцево-
легеневої реанімації. Лаєрдал з усією 
серйозністю підходить до завдання. 
За кілька років до цього він зумів 
зробити штучне дихання дворічно-
му синові, який захлинувся під час 
купання.

Припускаючи, що студенти-
медики відмовляться проводити 
дихання рот у рот на чоловічих ма-
некенах, Лаєрдал вирішив зробити 
тренажер «жінкою». Образ він скопі-
ював з маски «Незнайомки з Сени».

Манекен назвали Resusci Anne 
(«Анна, яка ожила»). Так невідома па-

Жила в Парижі, 
після смерті стала 

легендою, за 60 років ї ї 
воскресили в Норвегії і 
вона досі рятує людські 
життя. Її ім’я невідоме.

У 1880-х роках паризький морг 
на острові Сіте був популярним 
місцем – у вітринах на чорних мар-
мурових столах там виставляли не-
впізнаних трупів. Подивитися на них 
приходили люди в пошуках зниклих 
родичів і просто перехожі. Якось на 
такому столі з’явилося тіло 16-річної 
потопельниці. Дівчину виловили з 
річки Сени неподалік від Лувру. Її 
ніхто не впізнав, пише Was.media.

МУЗА МОДЕРНІСТІВ
На тілі не знайшли слідів насиль-

ства. Можливо, дівчина вкоротила 
собі віку. Патологоанатом, вражений 
її спокійним виразом обличчя, зро-
бив посмертну маску. Тоді це було 
звичайною практикою. Гіпс зафіксу-
вав м’які риси і легку усмішку.

Зліпок виставили у вітрині моргу, 
несподівано він став дуже модним. З 
маски стали робити копії для прода-
жу. Образ «Незнайомки» тоді вважав-
ся еталоном краси. Паризька богема 
визнала його витвором мистецтва, 
зліпки вішали на стіни будинків і віт-
рини. Філософи міркували, що вираз 
обличчя дівчини може розповісти 
про життя та смерть. Художники пи-
сали портрети. А в США навіть по-
ставили балет. Альбер Камю вгледів у 
обличчі загадковість Джоконди.

Ідею створення секс-
ляльок приписують 
Гітлеру. Найімовірніше, 

це міф. Але спроби 
чоловіків зробити 
замінники жінок 
не припиняються з 
ХV століття.

1940 року нацистська Німеч-
чина окупувала Францію. До Бер-
ліна дійшли тривожні сигнали про 
спалахи венеричних захворювань 
у рядах вермахту. Райхсфюрер СС 
Гіммлер писав про завдані вулич-
ними повіями «втрати» і обов’язок 
позбавити солдатів потреби ризи-
кувати здоров’ям заради сексуаль-
ного задоволення, пише Was.media.

ПРОЕКТ «БОРГХІЛЬДА»
Саме тоді Гітлер нібито доручив 

Гіммлеру проект «Боргхільда» зі 
створення штучної жінки. У техніч-
ному завданні було описано такі 
параметри: білошкіра блакитноока 
блондинка, на зріст 176 см, легко 
вміщується до ранця, її можуть ви-
користовувати солдати й офіцер-
ський склад.

Для розробки муляжу найняли 
Франца Тшакерта. Співробітник Ні-
мецького музею гігієни в Дрездені 
вже мав досвід створення анатоміч-
но точної скульптури зі скла.

Фігуру «Боргхільди» планували 
скопіювати з тіла легкоатлетки Віль-
гельміни фон Бремен, чемпіонки 
Олімпіади 1932 року, обличчя за-
позичити в угорської актриси Кеті 
фон Нагі.

Перші гіпсові зразки були неза-
довільними: то закороткі ноги, то 
завеликі плечі. Нагі взагалі відмо-
вилася від участі в проекті. Довело-
ся зліпити стилізовану фігуру і на-
малювати шість варіантів обличчя, 

ґрунтуючись на поширених серед 
чоловіків смаках.

Першу промислову серію з 50 
ляльок відправили на випробуван-
ня до німецького гарнізону острова 
Джерсі. Результати були задовіль-
ними у всіх сенсах, і Гітлер замовив 
відразу п’ять тисяч «Боргхільд». 
Правда, солдати відмовлялися но-
сити їх з собою – боялися насмішок, 
якщо потраплять у полон. А в 1942 
році лялькову фабрику розбомби-
ли союзники.

Нині вчені називають історію 
про проект «Боргхільда» містифіка-
цією. Не збереглися інші свідоцтва 
виробництва ляльок, крім технічно-
го опису й кількох сумнівних фото-
графій.

СУПУТНИЦІ З ГАНЧІРОК
Замінити жінок ляльками нама-

галися ще в ХV столітті. У Франції, 
Голландії, Іспанії, Італії набивали 

соломою фігури з тканини або шкі-
ри. Манекени були призначені для 
сексуального тренування хлопчи-
ків, а також для моряків у тривалих 
плаваннях. Їх називали «дамами для 
подорожі».

Голландці продали шкіряних жі-
нок японцям, і ті почали власне ви-
робництво. «Голландських дружин» 
у роки війни постачали для екіпажів 
підводних човнів. Потім почали ро-
бити ляльок для людей з інвалідніс-
тю, яким складно було знайти живу 
партнерку.

Одну з перших згадок про секс-
ляльок у науковій літературі дато-
вано 1908 роком. У книзі «Статеве 
життя нашого часу» німецький сек-
солог Іван Блох пише про манекени 
в каталозі виробників «паризьких 
гумових виробів» і про окремі пред-
мети, що імітують статеві органи. 
Серед них була, наприклад, пнев-
матична трубка з олією всередині.

Перші гумові жінки сучасного 
зразка з’явилися в 1950-х роках у  
Німеччині. Як і для Барбі, їх прооб-
разом стала Ліллі – героїня коміксів  
з газети Der Bild. Сувенірна лялечка 
Ліллі у вигляді фігуристої білявки 
років двадцяти продавалася тоді 
всюди. Її часто вішали на заднє скло 
в автомобілі.

У США ляльок стали рекламува-
ти в порножурналах у 1968 році. До 
Великобританії подібні моделі за-
везли лише в 1982 році.

ЛЯЛЬКИ, ЩО 
РОЗМОВЛЯЮТЬ

Аж до кінця 1980-х років ляльки 
з гуми або вінілу були жахливої якос-
ті. Вони мали моторошну карикатур-
ну зовнішність, часто лускали або 
рвалися, могли спричиняти алергію. 
Зате коштували дешево – $50.

Потім ляльок почали робити з 
латексу, фігури стали більш схожи-

ми на людські. На голови лялькам 
одягали перуки, вставляли скляні 
очі. Моделі виробництва Франції та 
Угорщини продавали за $100-$200. 
А в середині 1990-х років на ринок 
вийшла компанія Abyss Creations, 
яку створив каліфорнієць Метт Мак-
Мален разом з дружиною і сестрою.

26-річний МакМален працював 
на фабриці, яка випускала маски 
для Хелловіна, і жартома зробив 
жіночу фігуру. Вона вийшла дуже 
реалістичною. Тоді він створив ще 
кілька і розмістив фото на своєму 
сайті. Посипалися листи від чолові-
ків з проханнями зробити «таку ж, 
але щоб з нею можна було кохати-
ся». Почався бізнес.

Своїх ляльок RealDoll МакМален 
виготовляє з силікону. У них мета-
левий каркас, суглоби на шарнірах, 
10 типів статури та 16 видів зовніш-
ності. На виготовлення кожної йде 
близько 80 годин, за тиждень це 
6-8 штук. Ляльок можна і потрібно 
мити, вони не тонуть, витримують 
високі температури й навантажен-
ня, їм можна робити пірсинг і тату-
ювання. Важать від 34 до 52 кіло-
грамів, коштують близько $6,5 тис. 
Покупці стають у чергу й чекають 
іграшку до півроку.

Людей, які більше задоволення 
отримують від спілкування з нежи-
вою партнеркою, сексологи нази-
вають техносексуалами. Найбільше 
їх живе в Японії. Японцям подоба-
ються штучні дівчата 17-25 років на 
вигляд, 155 см на зріст, з маленьки-
ми грудьми, напіввідкритим ротом 
і задумливим поглядом. У Японії 
ляльок для сексу випускають понад 
десять компаній.

Вінець творіння сучасних секс-
роботів – моделі Roxxxy. Вони наді-
лені штучним інтелектом і можуть 
зобразити полохливу незайману, 
німфоманку або поціновувачку на-
сильства.

Семеро українців 
потрапили до рейтингу 

найбагатших людей світу, 
що його щорічно складає 
американський журнал 
Forbes.

Найбагатшим українцем вже 
кілька років поспіль залишається 
власник фінансово-промислової 
групи СКМ Рінат Ахметов. Він по-
сів 334 сходинку рейтингу, його 
статки оцінюють у $5,5 млрд. 

Другу позицію серед україн-
ців займає власник залізорудної 
компанії Ferrexpo Костянтин Же-
ваго зі статками в $1,6 млрд. 

На третьому місці – власник 
аграрного холдингу МХП Юрій 
Косюк, активи якого оцінили у 
$1,5 млрд.

Четверту позицію посідає за-
сновник корпорації «Інтерпайп», 
медіа-холдингу StarLightMedia 
та інвестиційно-консалтингової 
групи EastOneGroup Віктор Пін-
чук із $1,4 млрд.

Також до списку потрапили 
екс-власники ПриватБанку Ген-
надій Боголюбов ($1,2 млрд) та 
Ігор Коломойський ($1 млрд). Че-
рез націоналізацію ПриватБанку 
їхні статки цьогоріч зменшилися. 

Останній українець у списку 
Forbes – народний депутат Ва-
дим Новинський зі статками в 
$1 млрд.

БАГАТІ 
БАГАТІЮТЬ

рижанка отримала ім’я.
Відтоді Resusci Anne стала зраз-

ком для всіх подібних манекенів, і 
кожен студент, надаючи першу до-

помогу, цілує утопленицю з Сени. 
Таких мільйони, тому «Незнайомку» 
називають найбільш цілованою дів-
чиною в світі.

Пізніше з’явилися інші манеке-
ни. Наприклад, видалення сторонніх 
предметів з дихальних шляхів від-
працьовують на «Чарлі, який вда-
вився», а український манекен для 
відпрацювання долікарської допо-
моги назвали «Тарасом».

НЕРОЗКРИТА 
ТАЄМНИЦЯ 

Посмертна слава не дає спокою 
дослідникам особистості незна-
йомки. Сучасні патологоанатоми 
стверджують, що маску знято з жи-
вої дівчини. Криміналісти доводять: 
обличчя потопельників не бувають 
такими спокійними.

Згідно з однією з версій, маску 
зняли з обличчя натурниці фран-
цузького живописця Жюля Лефевра, 
яка померла від туберкульозу в 1875 
році.

Друга стверджує, що «Незнайом-
ка» – це молода німкеня, яка народи-
ла дитину від автора зліпка.

Третя називає її угорською ак-
трисою Євою Лазло, яка втекла до 
Парижа від шантажиста, що засік її 
на зв’язку з багатим одруженим чо-
ловіком.

Згідно з четвертою версією, об-
личчя належить англійці, яка поїхала 
слідом за грошовитим нареченим до 
Парижа. Нібито за багато років її на 
масці впізнала сестра-близнюк.

realdoll.com

m
essynessychic.com

deutschefotothek.de

eastnew
s.ua

fl ickr.com

Манекен для відпрацювання навичок серцево-легеневої реанімації

Незнайомка з Сени, муляж
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