
ГАЛОПОМ ПІДНЕБЕСНОЮ, 
АБО ЯК ЛУЧАНИ 
ГОСТЮВАЛИ У КИТАЇ

Лучани Яся Рамська та Максим 
Ройко рік прожили у Китаї. 

Мандрівники охоче розповідають про 
досвід перебування в Піднебесній, 
найпоширеніші міфи про цю країну, ї ї 
жителів, культуру, мову та побут.

НАЙКРАЩІ РЕЦЕПТИ 
ВЕЛИКОДНІХ ПАСОК

Хоча ще триває піст, 
господині готуються 

до Великодня. Щоб 
спланувати витрати 

на найголовнішу 
святкову страву, 
пропонуємо рецепти 
випробуваних 
пасочок.  

ЛУЧАНКА ШИЄ 
ЛЯЛЬОК, ЩОБ РОБИТИ 
ЛЮДЕЙ ЩАСЛИВИМИ

У її руках шматочки тканини, стрічки 
та нитки перетворюються на красиві 

іграшки Тільди з добрими обличчями. 
37-річна Ірина Порва з Луцька за кілька 
місяців опанувала лялькарську справу й 
тепер робить щасливими інших. 
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Красивих слів про гру 
Віктора Циганкова 

в ці дні шкодувати не 
варто – молодий хавбек 
поки що фактично тягне 
на собі киян, які дуже 
невпевнено почали 
2018 рік. Незважаючи 
на юний вік, ім’я 
Віктора аж ніяк не нове 
для вболівальників 
«Динамо» та 
спеціалістів, адже 
вже не перший рік 
молодого атакувального 
півзахисника називають 
головним талантом 
клубної системи. 

 читайте на стор. 5  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

НАЩАДОК ШЕВЧЕНКА, 
СПАДКОЄМЕЦЬ ЯРМОЛЕНКА

У рамках робочого візиту, а передусім 
для того, аби особисто представити 
громаді нового голову Волинської 

облдержадміністрації, 23 березня Луцьк відвідав 
Президент Петро Порошенко.
Відповідно до указу, датованого 22 березня, 
генерал-полковник у відставці з київською 
пропискою Олександр Савченко змістив на посаді 

губернатора краю Володимира Гунчика. До речі, 
останній, який обіймав пост голови Волинської 
ОДА з 24 липня 2014 року, невдовзі має перейти 
на іншу посаду, як підкреслив сам, у сфері 
«державного бізнесу». Більше того, наголосив, 
що продовжуватиме працювати в команді 
Президента. 

 читайте на стор. 4

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ОЛЕКСАНДР САВЧЕНКО: 
«Я СТАНУ ДЛЯ ВАС СВОЇМ»
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ХТО ТАКИЙ НОВИЙ КАПІТАН «ДИНАМО» 
20-РІЧНИЙ ВІКТОР ЦИГАНКОВ?
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ПРЕЗИДЕНТ ОСОБИСТО ПРЕДСТАВИВ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА ВОЛИНІ
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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 Досконалість – це не тоді, коли нічого додати, а тоді, коли нічого відняти. Антуан де Сент-Екзюпері

У РОСІЇ ТА В’ЄТНАМІ – 
СТРАШНІ ПОЖЕЖІ 
25 березня в ТЦ «Зимова вишня» у Ке-
мерово сталася пожежа. Офіційно по-
відомили про загибель 64 людей, серед 
них – 41 дитина. Очевидці кажуть, що на-
справді згоріло 200-350 осіб. Загорілася 
батутна кімната, куди хтось із дітей при-
ніс запальничку. Пожежні виходи були 
заблоковані, а охоронець після отри-
мання сигналу відключив систему опо-
віщення. А 23 березня у в’єтнамському 
місті Хошимін загорівся багатоповерхо-
вий житловий комплекс. Загинуло міні-
мум 13 людей, 27 травмовано.
НА ФІЛІППІНАХ 
ТА В ЕКВАДОРІ – 
АВТОКАТАСТРОФИ 
21 березня на острові Міндоро автобус 
зірвався у прірву. 19 людей загинуло, 
25 постраждало. А в провінції Манабі 
25 березня автобус не вписався у пово-
рот і перекинувся. Щонайменше 12 лю-
дей загинуло, 25 поранено.

У ФРАНЦІЇ – ТЕРАКТ
3 березня у місті Треб 26-річний марок-
канець Редуан Лакдім влаштував стріля-
нину в супермаркеті, захопивши людей 
у заручники. Загинуло три особи, 16 по-
ранено. 45-річний лейтенант Арно Бель-
трам обміняв себе на заручників, однак 
терорист його убив. Нападника, який 
співпрацював з ісламістами, ліквідували 
поліцейські.
СВІТ – БЕЗ РОСІЙСЬКИХ 
ДИПЛОМАТІВ 
24 країни висилають російських 
дипломатів у відповідь на отруєння у 
Великобританії колишнього шпигуна 
РФ Сергія Скрипаля і його доньки. 
Йдеться про 139 дипломатів. Серед 
країн – Україна, США, Франція, Польща, 
Латвія, Литва, Австралія тощо.

У БАРСЕЛОНІ – ЗАВОРУШЕННЯ
Екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона 
арештували в Німеччині. Його підозрю-
ють у заколоті, бунті та розтраті. 24 бе-
резня мітинг у Барселоні на підтримку 
Пучдемона переріс у зіткнення з поліці-
єю. 25 каталонським політикам-утікачам 
висунуто звинувачення у зв’язку з неза-
конним референдумом про незалеж-
ність від Іспанії, 13 з них – в організації 
повстання. 
США ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНІ 
ГРІШМИ 
Конгрес США ухвалив рішення про ви-
ділення Україні $620,7 млн. Гроші спря-
мують на фінансування проектів амери-
канської підтримки ЗСУ.
УКРАЇНЕЦЬ ПОГРАБУВАВ 
100 БАНКІВ
В Іспанії затримали українського хаке-
ра, голову кіберзлочинного синдикату, 
який атакував 100 банків світу. Банда 
зав дала збитків на понад €1 млрд бан-
кам у 40 країнах, використовуючи шкід-
ливе програмне забезпечення. Прибу-
ток злочинці відмивали за допомогою 
криптовалют.
МІЖ США ТА КИТАЄМ – 
ТОРГОВЕЛЬНА ВІЙНА
Президент США Дональд Трамп 22 бе-
резня підписав меморандум щодо за-
провадження мит на імпорт товарів з 
Китаю, обсяги якого сягають $60 млрд. 
Вашингтон планує подати позов до СОТ 
щодо можливих порушень Китаєм за-
кону про захист інтелектуальної влас-
ності.
ПАПА ПОКАРАВ УКРАЇНСЬКИХ 
ЧЕНЦІВ
Папа Римський Франциск затвердив 
декрети про вилучення з чернецтва 
дев’ятьох українських ченців за екзор-
цизм без дозволу. 

ПОМЕР ЗАСНОВНИК МММ 
У Москві на 63-му році життя від сер-
цевого нападу помер засновник фінан-
сової піраміди МММ Сергій Мавроді. 
У МММ було залучено 10-15 мільйонів 
вкладників. Мавроді вдалося акумулю-
вати суму, яка дорівнювала мало не тре-
тині тодішнього бюджету Росії.

світова хроніка ВОЛИНІ ЗАГРОЖУЄ ПОВІНЬнебезпека

ПЕРШОКЛАСНИЦЯ 
ВИСТРЕЛИЛА У СЕСТРУ

ДЕПУТАТ СІВ ЗА 
КЕРМО ПІД ГРАДУСОМ 

холоне кров

поганий приклад

докерувалася

волосся дибки

нечисті на руку

ОЧІЛЬНИЦІ РДА ВИСЛОВИЛИ НЕДОВІРУ

ЧОЛОВІКА УБИЛИ 
ЗА БУРШТИН

СУДДЮ ПІДОЗРЮЮТЬ 
У КОРУПЦІЇ

У ВОЮТИНІ ПОГРАБУВАЛИ РОДИНУ ФЕРМЕРА

ВИВЕЗЛИ ЗА МІСТО І ПОГРАБУВАЛИ

не на тих напали

кримінал

У зоні ризику – 
Ратнівський, 
Любешівський, 

Камінь-Каширський та 
Маневицький райони. 

На цих територіях розміс-
тили засоби на випадок можли-
вих паводків. У ДСНС є насосні 
станції в Камінь-Каширському, 
Ратнівському та Ковельському 
районах і на території Луцька, 
де щороку воду відкачують у 
районі вулиць Львівської та Сте-
пової.

Начальник УДСНС в області 
Володимир Грушовінчук повідо-
мив, що рятувальники розчис-
тили 13 км внутрішньогоспо-

йонів від штучних перепон, які 
можуть спричинити затори під 
час проходження води. Відре-
монтували 105 зливоприймаль-
них колодязів, створили резерв 
паливно-мастильних матеріалів 
на випадок паводків – 14 т ди-
зельного палива та 13 т бензину. 
Однак голова ОДА Олександр 
Савченко вважає, що відкачу-
вання води є неефективним і на 
ці потреби ДСНС лише списує 
великі об’єми пального. А по-
рятунком будинків, незаконно 
зведених на берегах водойм, 
мають клопотатися їх власни-
ки, а не держава, переконаний 
очільник області. 

дарських меліоративних каналів 
та 7,9 км державних магістраль-
них меліоративних каналів. Та-

кож надзвичайники очистили 5,3 
км зливних водовідвідних мереж 
населених пунктів та мікрора-

Найбільша вірогідність підтоплення – 
в північних районах області

volynonline.com

Луцький район

Зухвалий розбійний напад на оселю 
директора сільгосппідприємства 
«Дружба» вчинили шестеро 
зловмисників.

Уночі 21 березня чоловіки в масках, 
підібравши ключ, проникли у будинок, ін-
формує обласна прокуратура. Попри по-
грози нападників, власниця помешкання 
Валентина Здрилюк вчинила їм активний 
опір. А після того, як її зять зробив кілька 
попереджувальних пострілів з мислив-
ського карабіна «Форт-201», зловмисники 

втекли, прихопивши лише 1500 грн, які 
лежали в доступному місці. За словами 
місцевих жителів, це вже не перший на-
пад на будинок фермерів. 

Родина відразу повідомила про вторг-
нення, завдяки чому правоохоронцям 
через дві години таки вдалося затримати 
зловмисників. Їх знайшли у сусідньому ра-
йоні в тюках із соломою.

Усі чоловіки – судимі, двоє пере-
бувають у розшуку за вчинення подіб-
них злочинів. Їм загрожує до 12 років 
ув’язнення.

Щоб позбутися речових доказів, 
утікачі підпалили автомобіль

vl.npu.gov.ua

Луцький район

Волинські поліцейські затримали 
зловмисників, які викрали чоловіка та 
вивезли за місто, де били та вимагали 
грошей.

Як повідомляє сектор комунікації поліції 
Волинської області, троє чоловіків силоміць 
затягнули 31-річного лучанина в автомо-
біль  Volkswagen LT. Жертву перевезли в село 

Городище-2 у помешкання одного зі зло-
вмисників. Потерпілому натягнули на голову 
поліетиленовий мішок, аби той не зміг зорі-
єнтуватися на місцевості. Злочинці викрали в 
чоловіка 400 грн, які він мав при собі, мобіль-
ний телефон, бейсболку та вимагали в нього 
$2 тис. При цьому змусили написати розписку 
про отримання цієї суми в борг від одного з 
нападників, аби одержати від батьків жертви 

«заборговане». Попри те, що вхід у підвал був 
забарикадований і його охороняв собака бій-
цівської породи, викраденому громадянину 
вдалося втекти.

Двох викрадачів затримали за гарячими 
слідами. Встановлено, що їм – 32 та 33 роки, 
вони раніше судимі за скоєння тяжких зло-
чинів. Місцезнаходження третього встанов-
люють. 

Володимир-Волинський

У ніч на 21 березня 
поліцейські зупинили 
авто депутата обласної 
ради від «Самопомочі» 
Олексія Панасюка. 

Обранця громади за-
пі дозрили у водінні в стані 
алкогольного сп’яніння. У 
ТМО депутат відмовився 
проходити тест на драге-
рі, інформує «БУГ». Затри-
маний сховався в туалеті дитячого відділення. 

Та все ж удалося встановити, що Панасюк 
керував автомобілем у нетверезому стані. На 
порушника було складено адмінпротокол. Доку-
мент скерували до суду.  

Нагадаємо, 3 березня Олексій Панасюк мав 
з’явитися на суд за вчинення ДТП. Однак на засі-
дання не прийшов. Суд призначив йому штраф у 
розмірі 340 грн.

Олексія Панасюка 
вже судили за 
вчинення ДТП

volodym
yr.rayon.in.ua

Іваничівський район

Депутати районної ради шляхом таємного 
голосування визнали роботу голови РДА 
незадовільною.

Як інформує «ВолиньUA», на засіданні 22 бе-
резня депутати заслухали і не затвердили звіт 
Лілії Кревської про виконання делегованих пов-
новажень. Після цього голова Іваничівської ра-
йонної ради Андрій Бадзюнь поставив на голо-
сування питання про визнання роботи голови 
Іваничівської РДА Лілії Кревської незадовільною. 
За проголосувала більшість депутатів ради.

Лілія Кревська очолила 
Іваничівську РДА 
1 грудня 2016 року

volynnew
s.com

Ковель, Рівненська область

На Рівненщині двоє 17-річних молодиків 
убили 45-річного жителя Ковеля.

Чоловік на початку березня поїхав у 
Дубровицю й не повернувся. Хлопці бачи-
лися із загиблим 9 березня в селі Нивецьк, 
повідомляє прес-служба поліції Рівнен-
щини. Сторони мали обговорити питання 
купівлі-продажу бурштину-сирцю. Розмо-
ва тривала недовго, тому що у юнаків каме-
нів не було. Вони хотіли лише забрати гро-
ші. Молоді люди двічі вдарили чоловіка по 

Ратнівський район

Шестирічна дівчинка випадково вистрелила 
з пневматичної зброї.

Як інформує прес-служба волинської поліції, 
школярка взяла пневматичний пристрій, який ле-
жав у коридорі помешкання, та з необережності 
вистрелила в голову трирічній сестрі. Потерпілу 
дитину госпіталізували. Зброю скерували на екс-
пертизу. Відомо, що під час інциденту за дітьми 
наглядав дідусь.

Наразі дитині, яку прооперували в обласній 
дитячій лікарні, стало краще, її перевели з реані-
мації до нейрохірургічного відділення.

Луцьк

Детективи НАБУ підозрюють суддю 
Луцького міськрайонного суду у 
зловживанні впливом.

Повідомлення про підозру підписав 
заступник Генпрокурора Назар Холод-
ницький, повідомили в НАБУ. Як з’ясувало 
слідство, суддя за $500 пообіцяв особі, 
стосовно якої було складено протокол про 

водіння в нетверезому стані, вплинути на 
ухвалення рішення. Останній нібито мав 
закрити справу стосовно порушника. За 
даними слідства, 15 березня суддя повідо-
мив про потребу передання обумовленої 
суми третій особі, якою виявився адвокат.

Детективи НАБУ перевіряють можливу 
причетність інших служителів Феміди до 
вчинення вказаного злочину.

голові металевою палицею, потім викрали 
близько $1тис. Після цього зловмисники 
поховали вбитого у лісопосадці поблизу 
Дубровиці, сіли в автомобіль Volkswagen 
Passat B5 і поїхали розважатися.

Через кілька днів зловмисники спалили 
вкрадену машину біля села Мочулище. На 
слід хлопців вийшла поліція. Обох неповно-
літніх затримали та помістили до ізолятора 
тим часового тримання у місті Сарни. Зловмис-
никам загрожує позбавлення волі на 15 років.
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якої вони потребують, як кисню. Маргарет Тетчер

ЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР 
З РФ РОЗІРВАНО 
Уряд України розірвав програму еко-
номічного співробітництва з Росією на 
2011-2020 роки, що передбачає усунен-
ня торговельних бар’єрів і співробітни-
цтво в енергетичному секторі. Договір 
підписано у 2011 році.

МИРОТВОРЦІ ПОВЕРНУЛИСЯ 
З КОНГО 
Додому повернулися 75 українських ми-
ротворців з 18-го окремого вертолітно-
го загону ЗСУ, які з миротворчою місією 
рік перебували в Африці.

НА ЖИТОМИРЩИНІ – 
БУРШТИНОВИЙ РЕЗОНАНС
У Житомирі та в Олевському районі 
21 березня вилучили понад три тонни 
необробленого бурштину, чорну бух-
галтерію та засоби для скуповування і 
видобутку каменю.

В ОФІСІ «НАЦКОРПУСУ» – 
ОБШУКИ 
На базі партії «Національний корпус», 
що розташована на заводі «АТЕК» у Ки-
єві, відбулися обшуки. Спецпризначенці 
поламали двері та меблі, а також забра-
ли все обладнання. Активісти пов’язують 
дії правоохоронців із тим, що вони про-
водили акції за відставку голови Мико-
лаївської ОДА Олексія Савченка. Поліція 
це спростовує.

ВЕТЕРАНАМ – МІНІСТЕРСТВО
Кабінет Міністрів розпочинає процес 
створення Міністерства у справах вете-
ранів. Установа запрацює через місяць 
і діятиме на базі Державної служби у 
справах ветеранів та учасників АТО.

НАБУ ДОТИСНУЛО WOG
Верховний суд поставив крапку в справі 
НАБУ проти WOG, підтвердивши багато-
мільйонну переплату «Укрзалізниці» за па-
ливо луцьким нафтотрейдерам. Залізниця 
переплатила компанії групи «Континіум» 
Сергія Лагура, Степана Івахіва і Петра Ди-
мінського мінімум 115 млн грн. Пред-
ставники НАБУ вимагали скасувати угоду, 
згідно з якою сторони обумовили, що 
основний обсяг палива (75,84 тис. т) буде 
поставлено по 16,85 тис. грн за т з ПДВ.

В «ОХМАТДИТІ» 
ПРИВЛАСНИЛИ ЛІКИ 
Київська місцева прокуратура №10 ого-
лосила про підозру сімом працівникам 
Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні «Охматдит» за фактами привлас-
нення ліків. Завідувачка аптечного скла-
ду привласнила медикаментів на 3 млн 
грн, медсестри – на 5 млн грн. 

ПОРОШЕНКО СПІВПРАЦЮЄ 
З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ 
СЕПАРАТИСТІВ
Президент Петро Порошенко і віце-
президент Roshen Сергій Зайцев ведуть 
бізнес з Новошахтинським нафтопере-
робним заводом, який є постачальни-
ком палива в ЛДНР, і з ТД «КАМАЗ», що 
перебуває під санкціями РНБО. Операції 
здійснюються через офшорну фірму По-
рошенка JB Park.

КОЖЕН ТРЕТІЙ УКРАЇНЕЦЬ 
ПРАЦЮЄ В ТІНІ 
З 2,5 мільйона українців, які виїхали на ро-
боту за кордон, майже 1,5 мільйона пра-
цюють нелегально. Вони не можуть роз-
раховувати на допомогу з боку держави 
та на захист правоохоронних органів.

НАРДЕП ЗАДЕКЛАРУВАВ 
БІТКОЇНИ 
Дмитро Голубов з БПП задекларував 
13128 біткоїнів на 2,1 млрд грн. У 2012 
році нардеп купив 4376 біткоїнів за 
402 тис. грн. Їх вартість зараз становить 
1,7 млрд. А через п’ять років він купив 
ще 8752 біткоїни на 325,6 млн грн. У груд-
ні нардеп купив біткоїнів на 24,5 млн грн, 
але не вніс зміни в декларацію. Його мо-
жуть оштрафувати на 1700-3400 грн.

НА ВЕЛИКДЕНЬ – ТРИ ВИХІДНІ
На великодні свята буде три вихідні – з 7 
до 9 квітня. За індивідуальними графіками 
працюватимуть представники сфери охо-
рони здоров’я та правоохоронних органів.

українська хроніка

ШКОЛЯРКИ ОПИНИЛИСЯ ПІД КОЛЕСАМИ РАЗОМ ІЗ 
ХАТОЮ ЗГОРІЛА 
ПОКІЙНИЦЯ

ПАТРУЛЬНІ ПОБИЛИСЯ З ВОДІЄМПАТРУЛЬНІ ПОБИЛИСЯ З ВОДІЄМінцидент

обережно на дорогах подвійне горе

турбота

«ЛАСКА» ОПІКУЄТЬСЯ БЕЗДОМНИМИ ТВАРИНАМИ

volynnew
s.com

Луцьк

Торік комунальне підприємство 
«Ласка» спільно з волонтерами змогло 
прилаштувати у родини 1224 тварин-
безхатьків. 

Досягати такого високого результату, роз-
повідає директор закладу Дана Новарчук, вда-
ється завдяки свідомим та чуйним лучанам. 

«Ласка» бере приклад з європейських 
країн, де комунальні підприємства відловлю-
ють та передають тварин на прилаштування 
волонтерам і громадським організаціям, у 
притулки. На жаль, у Луцьку немає притулків, 
створених громадськими організаціями, тому 
комунальне підприємство виконує їхню функ-

цію. Наше завдання – не довічно утримувати 
тварин, хоча бувають і такі випадки, а знайти 
для них дім. Навіть найдорожчий вольєр не 
замінить люблячу родину. Луцьк є містом, 
де показник прилаштування тварин у роди-
ни – один з найвищих. Торік на підприємство 
поступило 1194 тварини. Співпрацюючи з 
волонтерами, нам вдалося прилаштувати 
1224 підопічних. За формулою європейських 
організацій, 25% із них спричинили б укуси, а 
отже, «Ласка» запобігла 300 небезпечним ви-
падкам», – розповідає Дана Новарчук. 

Загалом торік було зафіксовано 156 укусів 
людей безпритульними тваринами й 198 до-
машніми.

Любомльський район

На АЗС «ОККО» в cелі Вишнів 
патрульні зупинили водія, а 
згодом побили його перед 

очима в дитини. 
Усе, що відбувалося того вечора, дружи-

на потерпілого Віктора Гуменчука зняла на 
камеру мобільного, пише «Під прицілом». 
Згодом відеоролик виклали на канал Police 
Control.

«Водій дорікнув у порушенні процедури 
оформлення адмінматеріалів, на це поліцей-
ський відповів хамством, почав плутатися в 
законах і нахабно світити в камеру», – пишуть 

автори ролика. Після цього патрульний за-
стосував спецзасоби та фізичну силу. На водія 
оформили два протоколи.

Згодом на інтернет-сторінці патрульної 
поліції з’явилося офіційне повідомлення з 
цього приводу. «Екіпаж ковельських патруль-
них зупинив WV Transporter за порушення 
правил дорожнього руху. На передньому си-
дінні біля водія сиділа малолітня дитина». За 
версією поліцейських, водій поводився агре-
сивно і чинив спротив. Мовляв, це перший 
випадок від часу запуску Патрульної поліції 
Ковеля, коли порушник завдав інспектору 
тілесних ушкоджень і може отримати за це 
кримінал.

Чоловік вимагатиме 
покарати інспекторів

Для 1224 тварин-безхатьків 
знайшли родини

volynnew
s.com

Камінь-Каширський, Луцьк

Минулого тижня внаслідок ДТП на Волині 
постраждали двоє дівчаток. 

У Камені-Каширському автомобіль збив 14-
річну школярку. Автопригода сталася ввечері 
22 березня на вулиці Шевченка. Як повідомляє 
прес-служба волинської поліції, потерпілу з 
травмами госпіталізували в реанімацію район-
ної лікарні. Водій із місця пригоди втік. Встанов-
лено, що до скоєння ДТП причетний автомобіль 
Volkswagen Golf, яким кермував 34-річний місце-
вий житель. Винуватець автопригоди пройшов 
тест на драгері. Результати засвідчили, що водій 
перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

У Луцьку розшукують очевидців ДТП, в якій 
маршрутка збила 9-річну дівчинку. Пригода стала-
ся 22 березня опівдні на проспекті Перемоги. Во-

Шацький район

Нещастя трапилося в селі 
Пулемець 21 березня пообіді.

За інформацією районного сек-
тору УДСНС, рятувальники загасили 
пожежу, проте дерев’яна будівля 
згоріла на 80%. На момент лиха в хаті 
лежала покійниця, якій у руки поста-
вили запалену свічку. Нікого з рідних 
чи сусідів біля неї не було. 

Місцевій жительці, яка померла, 
було 83 роки. Діти саме готувалися 
до поховання матері – донька поїха-
ла по довідку про смерть у сусіднє 
село, син – по труну.

дій маршрутного таксі, 47-річний лучанин, здійс-
нив наїзд на школярку. Медики зазначили, що у 
дівчинки констатували легкі тілесні ушкодження, 
її госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

Дитина потрапила під колеса 
автобуса неподалік школи

vl.npu.gov.ua
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  Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

22 березня слідчі СБУ 
затримали нардепа 
Надію Савченко просто 
в приміщені Верховної 
Ради. Перед приходом 
правоохоронців біля 
будівлі парламенту нардеп 
зустрілася з мамою, а вже 
звідти ї ї відвезли в СБУ для 
слідчих дій. 23 березня 
Шевченківський райсуд 
обрав запобіжний захід 
депутатці. Надію Савченко 
арештували на 59 днів. 
Генпрокурор Юрій Луценко 
прогнозує, що слідство 
триватиме два-три місяці. 
Якщо ї ї провину таки 
доведуть, депутатка може 
сісти за ґрати довічно.

важливе призначення ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ОЛЕКСАНДР САВЧЕНКО:

«Я СТАНУ ДЛЯ ВАС СВОЇМ»

резонанс

контроль

  Борис ХВИЦЬ

Верховна Рада 
22 березня 

позбавила Надію 
Савченко депутатської 
недоторканності, 
дозволивши заарештувати 
ї ї та притягнути 
до кримінальної 
відповідальності. Колишня 
бранка Кремля, яка була 
символом боротьби з 
Росією, перетворилася на 
ворога України.

Генпрокурор Юрій Луценко 
на засіданні парламенту проде-
монстрував відеодокази, які 
підтверджують: нардеп Надія 
Савченко та керівник центру 
звільнення полонених «Офіцер-
ський корпус» Володимир Рубан 
брали участь в організації пе-
ревезення зброї з окупованих 
територій Донбасу, а також об-

САВЧЕНКО МОЖУТЬ 
ПОСАДИТИ ДОВІЧНО

У рамках робочого 
візиту, а передусім 
для того, аби особисто 

представити громаді 
нового голову Волинської 
облдержадміністрації, 
23 березня Луцьк 
відвідав Президент Петро 
Порошенко.

Відповідно до указу, датовано-
го 22 березня, генерал-полковник 
у відставці з київською пропискою 
Олександр Савченко змістив на по-
саді губернатора краю Володими-
ра Гунчика. До речі, останній, який 
обій мав пост голови Волинської 
ОДА з 24 липня 2014 року, невдовзі 
має перейти на іншу посаду, як під-
креслив сам, у сфері «державного 
бізнесу». Більше того, наголосив, що 
продовжуватиме працювати в ко-
манді Президента. 

ВОСЬМИЙ ЗА ЛІКОМ
Про відставку Володимира 

Гунчика заговорили ще рік тому. 
Інформацію про те, що новим голо-
вою облдержадміністрації стане 
екс-заступник голови Київської ОДА 
Олександр Савченко, ще в грудні 
2017 року озвучив нардеп Ігор Гузь.

Савченко став восьмим голо-
вою Волинської ОДА та другим піс-
ля Анатолія Француза, обраним із 
немісцевих. Попередньо Волинську 
облдерж адміністрацію очолювали 
Борис Клімчук (двічі), Анатолій Фран-
цуз, Володимир Бондар, Микола Ро-
манюк, Олександр Башкаленко, Гри-
горій Пустовіт та Володимир Гунчик.

«Я буду для вас і стану для вас 
своїм, особливо для тих, хто хоче 
добитися результату. Де не вийде з 
результатом, вибачте, я дещо жорст-
куватий, але справедливий», – наго-
лосив Олександр Савченко в корот-
кому виступі після того, як Президент 
представив його присутнім у се-
сійній залі Волинської облради як 
«професійну, рішучу, патріотичну та 
дуже грамотну людину». Порошен-
ко також наголосив, що знайомий із 
Савченком близько 18 років.

Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман 

закликає народних депутатів 
повідомляти про факти 
порушення законодавства, 
неефективного 
використання ресурсів та 
інших порушень голів РДА. 

говорювали плани державного 
перевороту. Вони планували об-
стріляти будинки урядового квар-
талу, вбити керівництво держави 
й захопити будівлю парламенту. 

Сама Савченко стверджує: усе 
це було частиною її «великої гри» 
зі спецслужбами. Мовляв, таким 
чином вона їх провокувала. Але 
сенсу своїх дій нардеп пояснити 
не змогла.

зиденти.
«Я вже казала, що балотува-

тимуся. Я не та людина, яка від-
мовляється від своїх слів. Мож-
ливо, для когось це буде смішно 
і нєлєпо, але, може, хтось чекає 
цього врешті-решт», – заявила 
депутатка. 

За словами Генпрокурора, 
причетною до організації терак-
тів може бути організація «Укра-
їнський вибір», яку очолює кум 
Володимира Путіна Віктор Мед-
ведчук.

Навіть після усього, що ста-
лося, Савченко не збирається 
відмовлятися від звання Героя 
України.

«Покласти мандат і піти з по-
літики, щоб ви були щасливі, чи 
відмовитися від Зірки Героя, як 
багато хто хоче? Люди, які мене 
підтримують, кажуть: не віддавай 
Зірку, – заявила Савченко. – Це 
звання дається нелегко. Це зван-
ня дається кров’ю. Я доводила, 
що є Героєм України, у москов-
ських в’язницях».

Крім цього, Савченко зро-
била ще одну гучну заяву: вона 
збирається балотуватися в пре-

РДА ПЕРЕВІРИТЬ УРЯДОВА КОМІСІЯ
Йдеться про перевірку діяль-

ності таких посадовців на Волині 
за зверненням народного депутата 
Ігоря Гузя.

Парламентар нагадав про най-
більш кричущі факти порушень 
голів РДА, призначених за подан-
ням екс-губернатора Володимира 

Гунчика: «Двох голів РДА затри-
мали на хабарах торік. Один голо-
ва РДА видає розпорядження, що 
районна газета має погоджувати з 
ним матеріали. Іншого перед тим, 
як обійняв посаду голови РДА, за-
тримали п’яним за кермом. Ще 
один провалив тендери на за-

безпечення харчуванням дітей-
чорнобильців».

Таку позицію Ігоря Гузя під-
тримав Володимир Гройсман. За 
його словами, у багатьох регіонах 
будуть відповідні перевірки, щоб 
притягнути до відповідальності 
винних.

«Я скерував у деякі області 
комісії дуже таємно, щоб переві-
рити яість виконання цих завдань. 
Ми створюємо зараз спеціальні 
мобільні групи, які будуть переві-
ряти області щодо використання 
бюджетних ресурсів, застосування 
повноважень та вплив на всі про-
цеси в країні», – відзначив Гройс-
ман.

Серед завдань, які озвучив Пре-
зидент, перед новим головою ОДА 
постають забезпечення порядку з 
бурштином, боротьба з корупцією 
та реалізація низки амбітних про-
ектів. Ішлося про створення курор-
ту державного значення «Шацьк», 
завершення реконструкції дороги 
Устилуг-Луцьк-Рівне, облаштуван-
ня міжнародного пункту пропуску 
«Адамчуки-Збереже», впровадження 
в межах області сучасних технологій 
у галузі поводження з відходами 
та будівництво заводу з переробки 
твердих побутових відходів. «Упев-
нений, що із цими завданнями новий 
голова Волинської ОДА Олександр 

Ілліч Савченко впорається. Бажаю 
йому на цій ниві плідних результа-
тів», – зазначив гарант.

«Це сильна й рішуча людина. І 
зав дання полягають у тому, щоб вла-
да активно та ефективно працювала 
над покращенням добробуту людей, 
над наведенням порядку в області, 
над виконанням президентських 
програм. А це – починаючи від будів-
ництва доріг і завершуючи сільською 
медициною, проведенням процесу 
децентралізації задля ефективного 
використання коштів, організація 
більш ефективної роботи обласної, 
міських рад. Це сильна особистість, 
яка має унікальні здібності та високу 

школу, це людина, яка неодноразово 
дивилася в очі смерті, нічого не бо-
їться і готова на рішучі кроки задля 
протидії злочинності, координації 
силових органів, розвитку економі-
ки, наведення порядку на митниці, 
у податковій, захисту унікального 
інвестиційного потенціалу області, 
збереження лісів, наведення поряд-
ку із бурштином. Безумовно, він має 
об’єднатися з громадою та забезпе-
чити подальший розвиток перлини 
України – Волинської області», – за-
значив Петро Порошенко в інтерв’ю 
телеканалу «Аверс».

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ 
МЕСЕДЖІ

Окрім призначення на посаду 
голови ОДА, Петро Порошенко під 
час перебування в Луцьку порушив 
низку актуальних для держави тем. 
Передусім Президент пояснив, чому 
рівень життя українців протягом 
кількох останніх років катастрофіч-
но впав. Причинами цього він на-
звав зменшення на 3,6% ВВП через 
анексію Криму, втрату 80% нафто-
газоносних покладів Чорного моря, 
10% портової інфраструктури, 25% 
промислового потенціалу, 35% това-
рообігу, який Україна вела з Росією, а 
також $5 млрд, розміщених у банках 
на окупованій території.

Водночас Президент зазначив, 
що вже цьогоріч мінімальна зар-
платня в країні зросте до 4 тис. грн, 
натомість середня становитиме 
10 тис. грн. Аби такі показники ста-
ли реальними, Петро Порошенко 
пообіцяв зменшити податкове на-
вантаження на підприємців, а також 
позбавити силовиків можливості 
тиснути на представників бізнесу 
шляхом створення Національного 
бюро фінансової безпеки.

Пригадав він і про запроваджен-
ня безвізового режиму та укладення 
угоди з ірландським авіаперевізни-
ком Ryanair. За словами Президента, 
незабаром українці зможуть літати з 
Києва чи Львова до країн ЄС всього 
за €10-40.

А селянам Петро Порошенко 
гарантував доступ до якісної меди-
цини, що стане можливим завдяки 
впровадженню чергового проекту.

ПЕРШІ КРОКИ
26 березня Олександр Савченко 

провів першу оперативну нараду як 
голова Волинської ОДА. Першочер-
гово він призначив трьох радників, 
які, очевидно, згодом стануть його 
заступниками. Це екс-заступник ди-
ректора з питань економічної без-
пеки «Житомирводоканалу» Олек-
сандр Закузенний, Петро Столяр, 
який працював у «Нафтогазі», «Укр-
нафті» й «Укртранснафті», та колиш-
ній заступник мера Фастова Валерій 
Криворог.

І хоча Володимир Гунчик заува-
жив, що нині має завдання допомог-
ти Олександру Савченку освоїтися 
на посаді, аби люди з його коман-
ди продовжили плідно працювати 
з новим керівництвом, на першій 
же оперативці новопризначений 
губернатор різко розкритикував 
беззмістовні, на його думку, звіти 
чиновників облдержадміністрації. 
Савченко закликав говорити про ре-
альні проблеми Волині та пообіцяв, 
що відвідуватиме всі комісії облради 
й без попереджень інспектуватиме 
райони.

ПРЕЗИДЕНТ ОСОБИСТО ПРЕДСТАВИВ НОВОГО ГУБЕРНАТОРА ВОЛИНІ

Савченко Олександр Ілліч народився 5 серпня 
1957 р. у с. Нижні Верещаки Кіровоградської 
області. Одружений, має доньку.

У 1979 р. закінчив Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського машинобудування, 
здобувши кваліфікацію інженера-механіка. А в 
1994 р. – Українську академію внутрішніх справ за 
спеціальністю «Правознавство».

У 1979 р. працював механіком РМЦ 
Красноярського виробничого об’єднання 
«Залізобетон». У 1979-1981 рр. служив в 
армії. У 1981-1984 рр. працював інженером 
автогосподарства ГОЗО УВС Києва. У 1984-
2005 рр. проходив службу в органах внутрішніх 
справ України. 2005–2007 рр. – директор 

департаменту Державної служби охорони МВС 
України. 2007-2010 рр. – заступник глави МВС – 
керівник міліції громадської безпеки. 2012-2014 
рр. – помічник-консультант народного депутата 
Віктора Развадовського. 2014-2016 рр. – директор 
департаменту економічної безпеки та управління 
ризиками компанії «Нафтогаз України». У 2014 р. 
обраний головою Наглядової ради НАК «Нафтогаз 
України». У 2017 р. був призначений першим 
заступником голови Київської ОДА, а 22 березня 
2018 р. – головою Волинської ОДА.

Генерал-полковник у відставці, має другий ранг 
держслужбовця, кандидат юридичних наук. 
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, 
має почесне звання «Заслужений юрист України».

Новопризначений 
очільник області запевнив, 
що готовий перебувати на 
роботі цілодобово
М

икола М
артиню

к

Надія Савченко

ua.krym
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ПИЛОМАТЕРІАЛ ПИЛОМАТЕРІАЛ 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯПІД ЗАМОВЛЕННЯ

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

чорне золото ВОЛИНСЬКІ ШАХТИ ШТУЧНО 
ДОВОДЯТЬ ДО ЗАКРИТТЯ

Вісім ділянок міської 
комунальної землі 
загальною площею 

близько 7 га з 2012 до 2016 
року було виділено через 
управління капітального 
будівництва міської ради 
під житлову забудову.

Виділяли ділянки без протестів і 
закликів до продажу землі з аукціо-
ну, незважаючи на те, хто став під-
рядником. А голосували за виділен-
ня земельних ділянок і ті ж депутати, 
які нині так палко виступають за про-
даж землі суто через аукціон. Проте 
тоді не влаштовували блокування 
сесій, бійок та скандалів – поки ухва-
лювали «правильні» рішення для 
«правильних» людей.

ПИТАННЯ, ЯКЕ 
РОЗДІЛИЛО ВСЕ НА 
«ДО» І «ПІСЛЯ»

28 лютого в Луцькій міськраді 
було спекотно: вже звичні словесні 
перепалки переросли у штовханину 
з матюками та рукоприкладством. 

Одним з питань було відведення 
земельної ділянки в районі вулиць 
Рівненської та Вороніхіна для будів-
ництва багатоповерхівки на місці 
занедбаних теплиць. Але частина 
обранців громади заявила, що це 
«дерибан» та «крадіжка», мовляв, 
треба землю продати з аукціону. 
Коли більшість депутатів не підтри-
мала пропозицію зняти питання з 
порядку денного, їхні колеги вдали-
ся до блокування трибуни. Згодом 
це переросло у бійку.

Хоча очевидно, що привід для 
цього був більш ніж формальний. 
Підприємство, якому виділяли зем-
лю, викупило на аукціоні нерухо-
мість, розташовану на цій ділянці. 
Крім того, як з’ясувалося, ситуація 
з виділенням землі в оренду не уні-
кальна, адже протягом 2010-2016 
років луцькі депутати роздали без 
протестів і не через торги більш як 
100 га комерційних земель.

Серед згаданих ділянок части-
ну було виділено й під будівництво 
багатоповерхівок. Свого часу діяла 
проста схема: землю виділяли управ-
лінню капітального будівництва, яке 
укладало договір підряду із забудов-
ником і надавало землю в суборен-
ду. Після здачі будинків в експлуа-
тацію оформляли право власності 
на нерухомість і передавали землю 
власникам. І багатьох з тих, хто сьо-
годні кричить про «крадіжку», ситуа-
ція влаштовувала, більше того, вони 
ці рішення підтримували, незважаю-

чи на те, що не завжди все було так 
просто із забудовниками. Причому, 
слід зауважити, землю виділяли без 
проведення аукціону. Чомусь тих, 
хто нині так активно виступає за 
продаж землі через аукціон, тоді ця 
ситуація цілком влаштовувала: депу-
тати активно голосували за те, щоб 
віддавати землю забудовникам.

ВЕТЕРАНИ 
МІСТОБУДУВАННЯ

У списку підрядників, які отрима-
ли землю, є ті, хто вже не перший рік 
будує житло. Це колеги-конкуренти – 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» та 
ПрАТ «Луцький домобудівельний 
комбінат».

У березні 2012 року депутати 
виділили УКБ земельну ділянку на 
вулиці Набережній, 8 (0,5 га), де 
нині розташований 140-квартирний 
будинок. Згодом підрядником став 
«Луцьксантехмонтаж», очільник яко-
го Віктор Чорнуха на той момент був 
членом міськвиконкому. 

Наступного року 0,6 га депутати 
виділили ЛДБК на вулиці Федоро-
ва (0,6 га). До слова, це будівництво 
брало участь у державній програмі 
«Доступне житло», і частина лучан, 
які потребували покращення житло-
вих умов, змогли скористатися нею.

Згодом через УКБ пройшли ді-
лянки, передані іншим забудовни-
кам. І лише у 2016 році «Луцьксан-
техмонтаж» отримав ділянку на 
вулиці Арцеулова, 3б (0,5 га). Можна 
припустити, що в цій ситуації чималу 
роль зіграла репутація забудовника, 
який вже давно знаний на ринку. 
Також він обіцяв близько 10% площ 
передати на квартирну чергу місту, 
відтак чимало депутатів цей проект 
рішення підтримали.

Свого часу розігрувалися в се-
сійній залі і цікавіші сценарії, та до 
бійок вони не призводили.

ЩО СПІЛЬНОГО МІЖ 
СКАНДАЛЬНИМ 
БУДІВНИЦТВОМ 
У СТАРОМУ МІСТІ 
ТА ВУЛИЦЕЮ 
РІВНЕНСЬКОЮ? 

2012 рік. У червні луцькі депута-
ти ухвалюють рішення про надання в 
оренду УКБ ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового квар-
талу на вулиці Рівненській. Площа 
ділянки – 2,36 га. Підрядником стає 
ПП «Грандекс». Нині цей житловий 
квартал досі будують. Тоді за про-

ДІЛЯНКА НА 
ЧОРНОВОЛА 
ДЛЯ ДЕПУТАТА-
МІЛЬЙОНЕРА

2015 рік. Червень. На носі – вибо-
ри до міської ради. Депутати голосу-
ють за надання УКБ земельної ділян-
ки під будівництво багатоповерхівки 
на вулиці Чорновола. Тут зводитиме 
багатоквартирний будинок мільйо-
нер Андрій Покровський, який того 
ж таки 2015 року став депутатом 
Луцької міськради. Виділяли земель-
ну ділянку площею 0,7 га з благими 
намірами: у тексті рішення йдеться 
про укладання інвестиційної угоди, 
згідно з якою 8% житлової площі має 
бути передано Луцькій міськраді для 
забезпечення житлом бійців АТО.

У 2016 році іншій забудові підпри-
ємця, ЖК «Казкова оселя», зменшили 
розмір пайової участі: з 356474 грн до 
20547 грн. І лише після цього депутат 
Андрій Покровський виступив з іні-
ціативою збільшити розмір пайової 
участі для забудовників і за рахунок 
цього, зокрема, наповнювати фінан-
сування програми придбання житла 
учасникам на умовах 50х50.

ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ?
Цікавий нюанс: тоді за виді-

лення землі без аукціону залюбки 
голосували ті, хто нині так голосно 
обурюється з приводу таких дій. За 
передання ділянки на Арцеулова 
голосували депутат Микола Яручик 
та частково фракція «Свобода», а 
виділення ділянки на Чорновола зі 
всієї «Свободи» підтримав тільки він. 
За ділянки на Липинського і Конякі-
на голосують «експерт» та «борець 
проти дерибану» Сергій Григоренко 
і половина свободівців.

Ця ж фракція підтримує виді-
лення землі в 40-Ж-2 кварталі, де, 
крім «Свободи», за виділення го-
лосують Павло Дальничук, Сергій 
Григоренко, Микола Яручик. Також 
Григоренко та «Свобода» голосують 
за передачу ділянок під забудову на 
вулицях Федорова та Рівненській.

***
Протягом 2012-2016 років через 

УКБ пройшло чимало ділянок, збу-
довано нові помешкання. От тільки 
питання забезпечення пільговим 
житлом лучан, які цього потребують, 
так і залишилося незалагодженим. І 
лише у 2017 році на квартирну чер-
гу в місті отримали у 13 разів більше 
площ, ніж за весь період з 2010 до 
2016 року.

Нововолинськ, Іваничівський район

Міністр енергетики та вугільної 
промисловості Ігор Насалик 

не зацікавлений у розвитку 
волинських шахт. Таку заяву 
в ефірі телеканалу ZIK зробив 
народний депутат Ігор Гузь. 

За його словами, у держави нема систем-
ної політики підтримки та розвитку волин-
ських копалень. Натомість триває закупівля 
вугілля за кордоном, зокрема в Росії, яка по-
стачає нам і паливо з окупованого Донбасу. 

«В Україні єдина шахта, яка будується, – це 
шахта №10 «Нововолинська». За даними екс-
пертів, її поклади – 30-35 мільйонів тонн газо-
носного вугілля. Що має робити держава, яка 
воює із Російською Федерацією? Як на мене, 
розвивати власні копальні! В 10-ту шахту вже 
вклали до двох мільярдів гривень. Залиша-
ється 600-800 мільйонів, щоби запустити її і 
розпочати видобувати українське вугілля», – 
пояснив Ігор Гузь.

На думку нардепа, сьогодні не можна до-
пустити різкого закриття інших трьох волин-
ських шахт. Інакше гірники втратять робочі 

місця та змушені будуть їхати на заробітки до 
Польщі.

«Є ще три робочі шахти у Нововолинську. 
Справді, це вже давні копальні, хоча на «Бу-
жанці» є перспективи збільшення видобутку, 
якщо буде нове устаткування. Але якщо Наса-
лик штучно доводить до закриття шахт через 
борги із зарплати, відсутність нового облад-
нання, ми втрачаємо людей. Навіть якщо шах-

ту №10 добудують, де потім знайти гірників? У 
нас масово люди їдуть до Польщі», – конста-
тує Ігор Гузь.

Депутат робить висновок, що владі ви-
гідніше утримувати шахтарів в ОРДЛО, ПАР, 
США, ніж українських гірників. «Де логіка? На-
салик – це економічний шкідник, який зароб-
ляє на цих «договорняках», який діє так, щоб 
на Волині шахт не було», – вважає нардеп.
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Уряд відмовляється розвивати волинські копальні
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голосували 36 із 40 депутатів, у тому 
числі й Сергій Григоренко, який за-
являє про крадіжку землі, що нібито 
відбулася 28 лютого. 

Власниками ПП «Грандекс» вка-
зані Ірина Корольчук та Володимир 
Чижук. Останній є засновником кіль-
кох підприємств, одне з яких – ТзОВ 
«Луцькміськбуд» – свого часу збира-
лося забудувати дві земельні ділян-
ки в Старому місті: на вулицях Драго-
манова, 15 та Кафедральній, 13. 

Першу ділянку досі не забудува-
ли, а згодом підприємству не про-
довжили термін договору оренди. 
А щодо статусу Кафедральної, 13 
вже кілька років ламають списи 
краєзнавці, депутати, чиновники і 
підприємці. До слова, саме в контек-
сті обговорення цієї ділянки часто 
з’являється ще одне прізвище люди-
ни, пов’язаної з «Луцькміськбудом». 
Це Тихін Павлюк, колишній депутат 
міськради.

ТРІШКИ ЗЕМЛІ – 
ФІРМІ З ЦІКАВИМ 
МАЙБУТНІМ

У вересні 2013 року депутати 
ухвалюють ще одне земельне рішен-
ня. Вони дали згоду УКБ передати 
в суборенду ТОВ «Волиньбудінду-
стрія» для будівництва багатоквар-
тирного житлового будинку у 40-Ж-2 
мікрорайоні. Голоси за цей проект 
рішення віддали 28 з 32 депутатів. У 
тому числі Сергій Григоренко, Павло 
Данильчук та Микола Яручик. 

Зауважимо, саме «Волиньбудін-
дустрія» фігурувала згодом ще в од-
ній скандальній забудові – на вулиці 
Огієнка. Саме там замість навчально-
го корпусу з гуртожитком Луцького 
гуманітарного університету постав 
ЖК «Центральний».

НЕЗАДЕКЛАРОВАНА 
ФІРМА ДРУЖИНИ 
ПРОКУРОРА?

Липень 2014 року. Депутати ухва-
люють рішення щодо двох земель-
них ділянок через УКБ на вулицях 
Липинського, 7 (1,8 га) та Конякіна, 
7а (0,46 га). Підрядником на обох ді-
лянках згодом стає ТОВ ВКФ «Євро-
буд». Директором згаданої компанії є 
Леонтій Іванішин – колишній бізнес-
партнер Миколи Голєва з часів діяль-
ності «Заводу будівельних конструк-
цій». До слова, саме Голєвих Леонтій 
Іванішин звинувачував у плачевному 
стані ЗБК та порушенні справи про 
банкрутство. Власником компанії 
«Євробуд» вказана Гузь Мар’яна Ле-
онтіївна, у дівоцтві Іванішина, себто 
донька Леонтія Іванішина.

Виявляється, Мар’яна Гузь – дру-
жина старшого слідчого з особливо 
важливих справ Генпрокуратури Ві-
талія Олександровича Гузя, який ро-
дом з Нововолинська. Цікаво, що у 
Леонтія Іванішина є бізнес-партнер з 
Нововолинська Олександр Петрович 
Гузь (тим, що свати стали партнерами 
з бізнесу, нині нікого не здивуєш). 

У декларації Віталія Гузя вказа-
но, що його дружина працює у ПП 
«Захід», де отримує заробітну плату. 
Власником ПП «Захід» є Мирослава 
Ярославівна Іванішина, зареєстрова-
на в селі Липини (де зареєстрована і 
власниця ТОВ «Євробуд» Мар’яна 
Гузь). 

Однак цікаво, що у декларації 
прокурора ані за 2015-й, ані за 2016 
рік не вказано, що дружина є бенефі-
ціарним власником будь-якого під-
приємства. Але повернімося до голо-
сувань за питання виділення землі. 
За виділення згаданих ділянок свого 
часу голосував і Сергій Григоренко.

volynnew
s.com

Свого часу в Луцькраді 
розігрували вельми сумнівні 
сценарії, та до бійок не доходило



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

СОЦІУМ6 www.volynnews.com№ 12 (111)  29 березня 2018 року

Прагніть бути не просто успішною людиною, а цінною. Альберт Ейнштейн

новації

закон освіта

пільги

КОМУ ВИГІДНА МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ

ПАСПОРТИ – ЛИШЕ У ФОРМІ ID-КАРТКИ

УЧАСНИКАМ АТО 
І ЇХНІМ ДІТЯМ – 
БЕЗПЛАТНА ОСВІТА 

КУРС «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» – ДЛЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ-ГУМАНІТАРІЇВ

ПІЛЬГОВИКАМ 
ОПЛАЧУВАТИМУТЬ 
30 ПОЇЗДОК НА 
МІСЯЦЬ  

Луцьк

Лучани-пільговики їздитимуть у 
тролейбусах та маршрутках за 

рахунок міського бюджету.

Щомісяця на це їм даватимуть по 
кілька сотень гривень, повідомляє «Во-
линь24». Як розповіла заступниця на-
чальника департаменту соціального за-
хисту Волинської облдержадміністрації 
Людмила Сірбіненко, кошти надавати-
муть з місцевих бюджетів, а виплачува-
тимуть щомісяця.

Нагадаємо, Кабмін запровадив мо-
нетизацію пільг на проїзд усіма видами 
транспорту загального користування 
на міських, приміських та міжміських 
маршрутах. Тобто відтепер пільговики 
платитимуть за проїзд у громадському 
транспорті, однак гроші на це їм давати-
муть з бюджету.

«Буде надано суму, яка дорівнює се-
редній вартості 30 поїздок. Її вже неза-
баром визначать в облдержадміністра-
ції», – каже Людмила Сірбіненко.

Посадовиця додає: згідно з постано-
вою уряду, для інвалідів І-ІІ груп та дітей 
з інвалідністю розмір виплат може по-
двоюватися. Якщо особи мають право 
на пільги з оплати проїзду на міжмісь-
ких маршрутах, то виплати також зрос-
тають удвічі. 

Людмила Сірбіненко запевняє, що 
постанова про монетизацію пільг на 
проїзд не передбачає зменшення кіль-
кості пільгових категорій. 

НА ПОРОЗІ – 
ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ  

Кабмін затвердив чисельність 
громадян України, які 

підлягають призову на строкову 
військову службу в квітні-травні 
2018 року.

До війська підуть 15190 осіб, повідом-
ляє Gazeta.ua. 8990 осіб служитимуть у 
Збройних силах України, 4000 – в Націо-
нальній гвардії, 1200 – в Державній при-
кордонній службі і ще 1000 – в Держав-
ній спеціальній службі транспорту.

На проведення весняного призо-
ву Кабмін виділив 54,94 млн грн. З них 
32,5 млн – на проведення призову до 
ЗСУ, 14,4 млн – у Національну гвардію, 
4,3 млн – до Держприкордонслужби та 
3,6 млн – до Держспецтрансслужби.

На одного призовника витрачати-
муть 3617 грн. З них 3,5 тис. грн – для ви-
плати грошової допомоги громадянам 
України, яких призивають на строкову 
військову службу; 93,13 грн – для під-
готовки та проведення призову на стро-
кову військову службу.

Термін служби в армії становить 
18 місяців. Для призовників з вищою 
освітою – 12 місяців.

Юнаків, призваних в армію у 
2018 році, не будуть допускати на лінію 
фронту в зоні АТО. Це прописано у вій-
ськовій доктрині України.

громадський транспорт

кроком руш

ОБЛАСНІ ЦЕНТРИ 
ОБ’ЄДНАЮТЬ 
ЯКІСНИМИ 
ДОРОГАМИ 

Кабмін затвердив Державну 
цільову економічну програму 

розвитку автодоріг загального 
користування державного значення 
на 2018-2022 роки.

Як передає «Економічна правда», 
загальний обсяг фінансування програ-
ми становить 298,349 млрд грн. Із них 
178 млрд грн – за рахунок Державного 
дорожнього фонду, 113,8 млрд грн – за 
рахунок інших джерел. Уряд планує 
об’єднати хорошими автошляхами всі 
обласні центри країни.

Глава «Укравтодору» Славомір Новак 
заявив: «За п’ять років ми плануємо по-
ступово відійти від поточних середніх ре-
монтів і здійснювати капітальний ремонт, 
реконструкцію та нове будівництво». 

За словами Новака, до кінця 2022 
року в Україні може бути відремонтова-
на половина загальної мережі доріг дер-
жавного значення – близько 20 тис. км.

обіцянки-цяцянки

гаманець

ПАПЕРОВІ ГРОШІ ЗАМІНЯТЬ МОНЕТАМИ

Протягом 2018 року 
Кабмін напрацює 
зміни, потрібні для 

введення монетизації 
субсидій на житлово-
комунальні послуги для 
домогосподарств.

Їх будуть нараховувати з 
1 січня 2019 року. Уряд ініціював 
створення єдиного реєстру отри-
мувачів субсидій. Він дозволить 
зробити механізм отримання до-
помоги прозорим та контролю-
вати ефективність виплат з держ-
бюджету, повідомляє «Бізнес».

У Міністерстві соцполітики 
наголосили, що єдиний держав-
ний реєстр отримувачів житло-
вих субсидій в Україні створять 
уперше. Доступ до нього мати-
муть Мінсоцполітики та місцеві 
органи соціального захисту насе-
лення для призначення субсидій.

Реєстрація субсидіантів до-
зволить ефективно контролюва-
ти гроші, виділені з держбюджету 
на допомогу населенню в оплаті 

комунальних послуг, та підвищи-
ти адресність допомоги й ефек-
тивність програми.

Тим часом експерти попе-
реджають, що розмір субсидій 
буде знижуватися. І є щонаймен-
ше три причини цього. Перша – 
зростання «паперових доходів», 
що безпосередньо пов’язано зі 

збільшен-
ням міні-
мальної зарплати 
до 3723 грн. Якщо 
нинішній механізм нарахуван-
ня субсидій, за якого на новий 
опалювальний сезон при роз-
рахунку розміру субсидії вра-
ховують доходи за I і II квартали 

поточного року, збережеться, то 
через зростання мінімальної за-
робітної плати з 1 січня 2018 року 
зменшаться субсидії на опалю-
вальний сезон 2018-2019 років – 
тобто з жовтня 2018 року.

Друга причина пов’язана з 
урізанням соціальних норм, згід-
но з якими розраховують субси-
дії. В Україні норми традиційно 
знижують з 1 травня. Цілком 
імовірно, що це буде зроблено і 
в травні 2018 року, вважає еконо-

міст Андрій Мартинюк. 
Третя причина – мо-

нетизація пільг. За сло-
вами аналітика Сергія 
Шевчука, вона призве-

де до зростання до-
ходів на папері. Хоча 

реальні доходи бага-
тьох фактично залишаться 

на тому ж рівні, а в декого 
навіть зменшаться. Адже грома-
дянам доведеться оплачувати 
послуги, які раніше для них були 
безплатними.

Кабмін ухвалив постанову про заборону 
оформляти паспорт громадянина 

України з використанням бланка у формі 
книжки.

Відповідне рішення уряд затвердив 
21 березня. Згідно зі змінами, Кабмін виклю-
чив положення, яке передбачає, що до за-
вершення роботи із забезпечення в повному 
обсязі територіальних підрозділів Державної 
міграційної служби матеріально-технічними 
ресурсами, потрібними для оформлення й 
видачі паспорта громадянина України у фор-
мі ID-картки, паспорт громадянина України 
можна оформляти з використанням бланка 
паспорта у формі книжечки, оскільки всі від-
діли ДМС забезпечені паспортними бланками 
у формі ID-картки.

За даними Міністерства внутрішніх справ, 
яке розробило проект постанови, на 13 люто-
го 2018 року оформлено 1 542 538 паспортів 
громадян України з безконтактним електро-

н-
ні-

зарплати 
грн. Якщо

міст Анд
Т

не
ва
Ш

тьох ф

нним носієм у формі ID-картки.
Постанова Кабміну передбачає, що при-

йняття документів для оформлення паспорта 
громадянина України, який не містить безкон-
тактного електронного носія, припиняється з 
1 листопада 2016 року. При цьому паспорт без 
електронного носія, оформлений і виданий до 
1 листопада 2016 року, дійсний протягом тер-
міну, на який його видали.

Нацбанк планує 
поступово замінити 
банкноти номіналами 1, 2, 
5 і 10 гривень монетами 
відповідних номіналів.

На сайті НБУ йдеться, що 
українці зможуть розрахо-
вуватися одночасно і нови-
ми монетами, і банкнотами 
відповідних номіналів, поки 

монети природно й посту-
пово не замінять банк ноти 
в обігу. Нацбанк нагадав, 
що оновлення номіналь-
ного ряду національної 
валюти є плановим і поча-
лося з банкноти номіналом 
100 гривень зразка 2014 
року, запровадженої в обіг 
9 березня 2015 року.
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Міністерство освіти та науки 
ухвалило рішення про 

впровадження експериментальної 
дисципліни «Природничі науки». Цей 
курс знищує фізику, хімію, біологію, 
екологію, астрономію та географію як 
окремі предмети та об’єднує їх в одне 
ціле. Ідеї такого курсу вже рік, але 
тепер усе вирішено на офіційному рівні.

Петро Порошенко підписав закон «Про 
внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки 
учасників бойових дій, осіб з інвалідністю 
внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти».

Як повідомляє прес-служба Президента, за-
кон набуває чинності з 1 січня 2019 року.

Державну цільову підтримку надають у 
вигляді повної або часткової оплати навчан-
ня за рахунок коштів державного і місцевих 
бюджетів; пільгових довгострокових кредитів 
для здобуття освіти; соціальної стипендії; без-
оплатного забезпечення підручниками; без-
оплатного доступу до інтернету, систем баз 
даних у державних і комунальних навчальних 
закладах; безоплатного проживання в гурто-
житку; інших заходів, затверджених Кабінетом 
Міністрів України.

По-новому з 1 вересня наступного ро-
ку навчатимуться учні 10-11 класів, пере-
дає «24 канал».

У МОН переконані, що шкільна на-
вчальна програма для старших класів не-
досконала, а майбутні студенти переван-
тажені непотрібними їм знаннями. 

Особливо страждають гуманітарії, які 
не планують складати ЗНО з тих шести 
предметів, що будуть об’єднані в один. 
Саме для полегшення їхнього життя курс 
«Природничі науки» і створено. Всіх інших 
експеримент не стосуватиметься, вони 
зможуть вивчати фізику, хімію, біологію, 
екологію, астрономію та географію. 

Як саме можна буде обрати новий 
курс або відмовитися від нього, поки не-
відомо. Навчальні програми також ще не 
готові.

kurs.if.ua

pay.vn.ua

24tv.ua

Гроші на проїзд 
виплачуватимуть 
щомісяця

Уряд ініціював створення єдиного 
реєстру отримувачів субсидій

Невдовзі старшокласники 
навчатимуться по-новому

Паспортів-книжок більше не видаватимуть

Призовників на фронт 
не відправлятимуть
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Здоров’я – такий  же  унікум,  як  картина  Рафаеля.  Знищити  його  легко, відновити неможливо. 
Іван Бородін

на замітку 

компетентно

СІМЕЙНИЙ ЛІКАР ЗА КОНТРАКТОМ: 
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПАЦІЄНТАМ

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

Лікування за контрактом – 
нова форма взаємостосунків 
медиків та пацієнтів, яка 

чекає на нас вже цього року. Про 
реформу медицини й чого від неї 
очікувати, розповідають медики 
Луцького центру первинної 
медико-санітарної допомоги.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ОПЕРАТИВНОГО ОБМІНУ 
ІНФОРМАЦІЄЮ

Яку форму матимуть партнерські стосунки 
лікаря та пацієнта, які переваги від підписання 
декларації матиме кожна зі сторін та навіщо 
це лучанам, роз’яснює заступник головного 
лікаря з медичного обслуговування населення 
Тетяна Трач. 

За словами медика, технічно заклад 
вже готовий до нововведень – оснащений 
комп’ютерами та доступом до інтернету. Прак-
тично в кожній амбулаторії є принтери, щоб 
роздрукувати паперову форму декларації.

«МОЗ декларує, що підписна кампанія має 
розпочатися з 1 квітня. Йдеться про те, що буде 
доступна технічна підтримка. Наразі створено 
сервіс eHealth, куди надсилають всю інформа-
цію про лікаря і заклад. Потім буде технічна 
можливість під’єднати через медичну інфор-
маційну систему персональні дані пацієнтів 
та заповнити декларації. Ми зараз вивчаємо, 
яким має бути цей міст, щоб був зручним, прак-
тичним і легким у використанні і для працівни-
ків, і для пацієнтів. Адже записатися на прийом 
до лікаря, з яким укладено декларацію, паці-
єнт зможе самостійно через інтернет. Кожен 
заклад сам визначатиме, з якою медичною ін-
формаційною системою (МІС) працюватиме», – 
розповідає лікар.

До слова, в системі eHealth луцькі медики 
зареєструвалися ще з кінця 2017 року.

ЛІКАР І ПАЦІЄНТ: У КОЖНОГО 
СВОЇ ОБОВ’ЯЗКИ

Спочатку пацієнти можуть відчути певний 
дискомфорт, розповідають медики. Адже про-
цес потребуватиме часу, бо ж укладати угоди 
будуть під час прийому лікаря.

«Це буде трохи важко втілювати в реаль-
ність, адже щодня на прийом до лікаря прихо-
дить понад 20 пацієнтів. На заповнення однієї 
декларації йде приблизно 15 хвилин. Проте ми 
шукаємо шляхи, щоб максимально оптимізувати 
процес. Думаю, нам вдасться пройти цей шлях в 
найкоротші терміни. Укладаючи договір, пацієнт 
не ощасливлює лікаря, а забезпечує себе можли-
вістю отримати допомогу, бути під спостережен-
ням. У кожному договорі є права та обов’язки 
сторін. Лікаря – надати консультативну допо-
могу, провести профілактичну роботу, а пацієн-
та – дотримуватися порад лікаря, приходити на 
профілактичні огляди. Адже хворобі легше запо-
бігти, ніж її лікувати», – каже Тетяна Трач.

кайте їх за півгодини до сну.
Уникайте кофеїну (протя-

гом шести годин перед сном), 
алкоголю (протягом чотирьох 
годин перед сном) та великої 
кількості їжі після 18 години. 
Дотримуйтеся здорового хар-

КОНТРАКТНА МЕДИЦИНА – 
РОБОТА НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ 
НЕДУГ

Медики обіцяють, що нововведення змі-
нять підхід пацієнта до свого здоров’я та від-
відування медзакладу.

«Часто пацієнти не розуміють, що робота 
сімейного лікаря планова. Звісно, ми органі-
зовуємо й ургентну службу для надання невід-
кладної допомоги: коли високий тиск, темпе-
ратура, гострий біль тощо. Але обстежитися, 
проконсультуватися чи порадитися варто за-
вчасно, а піклуватися про здоров’я – система-
тично.

Від цієї контрактної форми співпраці я бачу 
плюс для пацієнта: контакт із лікарем, якому 
довіряєш, з яким приємно спілкуватися, до чиїх 
порад готовий дослухатися. Відповідно, люди-
на обирає зручну для себе дату, коли прийти 
на прийом, може отримати консультацію теле-
фоном, звернутися в разі гострої потреби чи 
просто по пораду.

Наразі лікар приймає всіх, хто звертається. 
І часто буває так, що людина була то в одного 
медика, то в іншого, тут прийшла до третього 
й губиться взаємозв’язок лікаря з пацієнтом. 
Адже значно ефективніше можна призначати 
лікування, якщо один лікар веде цього пацієн-
та. Так можна краще прослідкувати реакцію на 
те чи те лікування, швидше оцінити результа-
ти», – наголошує медик.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ 
ЗБІЛЬШИТЬСЯ

Зручно буде й лікареві, оскільки він буде 
зосереджений на певній кількості пацієнтів й 
не розпорошуватиметься. Адже це не просто 
механічна робота: дав буханець хліба з-за при-
лавка й отримав натомість гроші. Тут кожна 
людина, кожен випадок і кожна ситуація – уні-
кальні, потребують особливого підходу. А під 
час першого візиту ця унікальність не завжди 
присутня.

Якщо пацієнт не хоче укладати декларацію 
з лікарем, то йому нададуть невідкладну допо-
могу (знизять тиск, знімуть гострий біль тощо) 
і все. Підбирати лікування, визначати причини 
виникнення хвороби та контролювати хід ліку-

вання лікар не зобов’язаний. Або ж, приміром, 
є рана, кровотечу зупинили, зашили, а для по-
дальшого спостереження пацієнт має визна-
читися з лікарем, це відповідальність самого 
пацієнта.

НАДІЙНИЙ СІМЕЙНИЙ ЛІКАР 
УСУНЕ САМОЛІКУВАННЯ 

Учасником процесу реформування меди-
цини є і сімейний лікар Ростислав Дудік, який 
ділиться своїм баченням новацій.

«Часто люди вдаються до самолікування. 
Подивляться рекламу на телебаченні чи в ін-
тернеті, або ж ідуть в аптеку та питають порад у 
фармацевта, мовляв, дайте те чи те, бо сусідка 
пила, казала, дуже добрі ліки. А взяти можуть 
і антибіотик, і ліки, які не поєднуються. Потім 
до них виникає звикання. І замість того, щоб 
вилікувати людину простішими засобами, до-
водиться давати дуже сильні. Сподіваюся, що 
нова система стимулюватиме людей іти по 
поради до фахівців і ми відійдемо від самолі-
кування. Кажуть, що вже не буде викликів до-
дому, суто за окремими рішеннями самого лі-
каря, але кожен матиме номер телефону свого 
лікаря й зможе зателефонувати за потреби.

Кожен пацієнт буде спостерігатися лише в 
одного лікаря. Люди оберуть того, кому дові-
ряють, і будуть під постійним наглядом. Лікар 
знатиме про всі болячки пацієнта й зможе 
ефективно та оперативно реагувати на зміни в 
організмі. У цьому я бачу лише позитив», – на-
голошує Ростислав Дудік.

Першочергово – це відповідальність, і 
не тільки лікаря за конкретного пацієнта, а й 
людини перед своїм медиком. Адже, відпо-
відно до рекомендації лікаря, пацієнт буде 
зобов’язаний приходити на профілактичні 
огляди й можна буде запобігти недузі. Бо зараз 
приходять тільки хворі люди із загостреннями 
та запущеними хворобами.

Принцип, який планують запровадити, – 
робота на профілактику захворювань – діє в 
усьому світі. Бо це значно швидше і дешевше.

До слова, в Луцькому центрі первинної 
медико-санітарної допомоги нині є 80 лікарів, 
з яких лікарів загальної практики та сімейної 
медицини – 29. Статистично за медзакладом 
закріплено 52789 лучан.

ЩОБ СОН БУВ СПОКІЙНИМ

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

Ваша поведінка 
протягом дня, 

а особливо перед 
сном, впливає 
на якість нічного 
відпочинку. Медики 
радять виробити 
корисні звички, які  
допоможуть вам 
поліпшити сон.

Лягайте спати та проки-
дайтеся в один і той самий 
час. Навіть у вихідні.

Тиха, темна, заспокійлива 
атмосфера та комфортна про-
холодна температура в спаль-
ні сприятимуть сну. 

Телевізорам, комп’ютерам 
і смартфонам – не місце у 
спальні. Або принаймні вими-

ПОПЕРЕДНІЙ 
ЗАПИС ДО ЛІКАРЯ 
НЕ ВІДМІНЯТЬ

Новий наказ Міністерства охоро-
ни здоров’я, що скасовує обов’язок 
ведення медичними закладами низки 
документів, потрібно доопрацювати. 
Адже при цьому міністерство не відмі-
нило медоглядів, результати яких про-
писували в таких формах. Тож місцеві 
управління охорони здоров’я очікують 
на роз’яснення та додаткові нормативні 
документи від відомства.

Заступник керівника Луцького місь-
кого управління охорони здоров’я Віктор 
Глухманюк вважає, що дотепер направду 
багато документації вели формально. 
Тому потрібно переходити на електронні 
форми звітності. Хоча перед тим, як щось 
скасовувати, потрібно було би ввести 
щось натомість. 

За словами чиновника, медичні за-
клади Луцька готові до таких нововве-
день. Ведення медичної документації у 
будь-якому випадку буде, в подальшому 
працюватиме електронна картка паці-
єнта, запроваджуватимуть електронний 
рецепт тощо. А відміни талонів боятися 
не варто – запис відбуватиметься, адже 
ніхто не забороняє лікарням роздруко-
вувати інший бланк.

«Раніше була спеціально затвердже-
на форма талона на прийом до лікаря, 
яку і скасували. Формально це нічого не 
змінює, адже все, що потрібно вказува-
ти на такому аркуші, – це дата та година 
прийому.

Форму обирають самі медичні за-
клади, у різних містах – по-різному. 
Необов’язково, щоби це була спеціально 
затверджена звітна форма. Не знаю, як 
ми впроваджуватимемо це, можливо, у 
формі електронного чи роздрукованого 
талона», – каже Віктор Глухманюк.

ШКІДЛИВІ ШАМПУНІ 
ТА ГЕЛІ ЗАБОРОНЯТЬ

Українська влада планує заборонити 
постачання, виробництво та реалізацію 
мийних засобів, які містять понад 5% фос-
фатів, хлор чи хлорорганічні з’єднання. 

Як повідомляє «Народна правда», з 
1 січня 2019 року в Україні заборонять 
продаж гігієнічних засобів із вмістом 
поверхнево-активних речовин (ПАР).

Прогнозують, що ста-
ном на 2021 рік фосфатів у 
пральних порошках буде 
менш як 0,2%, а аніонних 

ПАР – макси-
мум 3% від маси 
мийного засобу. 
Останні найчасті-
ше трапляються 
в шампунях та ге-
лях для душу. 

актуально

поживемо-побачимо

  Ольга ШЕРШЕНЬ
Луцьк
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чування протягом дня.
Не куріть. Найліпше – по-

збавтеся цієї шкідливої звич-
ки. Або хоча б не куріть без-
посередньо перед сном.

Тренуйтеся. Фізична актив-
ність протягом дня допоможе 
вам легше заснути вночі.

Використовуйте ліжко суто 
для сну – не їжте в постелі, не 
дивіться телевізор і не пра-
цюйте.

Також не лягайте спати, 
якщо не почуваєтеся сонним. 

Маєте звичку дрімати 
вдень? Обмежте цей час 
45 хвилинами.

Якщо у вас виникли проб-
леми зі сном – зверніться до 
лікаря.

w
w

orld.com
.ua

Корисні звички 
допоможуть заснути
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СЕКРЕТИ СМАЧНОЇ ПАСКИ

НАЙКРАЩІ РЕЦЕПТИ 
ВЕЛИКОДНІХ ПАСОКХоча ще триває піст, господині 

готуються до Великодня. 
Щоб спланувати витрати на 

найголовнішу святкову страву, 
пропонуємо рецепти випробуваних 
пасочок.  

ПАСКА ТРАДИЦІЙНА
• 1 л молока • 10 яєць • 4 скл. цукру 
• 100 г дріжджів • 250 г масла 
• 250 г маргарину • борошно 
• цедра • ванілін • родзинки

На дно великої миски рівномірно вси-
пати 2 скл. цукру, на нього по черзі розбити 
10 яєць (теж рівномірно по всій мисці), покри-
шити шматочки масла та маргарину й засипа-
ти цукром, що залишився. Зверху посипати 
подрібнені дріжджі, нічого не розмішувати, 
залити теплим молоком. Зробити це потрібно 
ввечері, до ранку витримати в теплому місці. 
Зранку все добре збити міксером, всипати 4 л 
борошна (за потреби додати ще) і добре вимі-
шати, щоб дихало. У кінці вимішування дода-
ти родзинки, ванілін, цедру. Заповнити тістом 
формочки (воно має зайняти їх наполовину) і 
залишити, щоб підросло. Потім випікати.

ПАСКА ДОМАШНЯ 
• 1,5 л молока • 30 яєць
(15 цілих і 15 жовтків) • 6 скл. цукру 

Молоко закип’ятити, цівкою вливати у 
збиті з цукром яйця, постійно помішуючи. 
Трішки охолодити і в теплу масу додати 250 г 
дріжджів, покришених та вимішаних із 0,5 скл. 
цукру. Всипати 1 л просіяного борошна і замі-
сити тісто, поставити на 1 год в тепле місце. 

Потім додати ваніль, родзинки, 250 г мас-
ла та 0,5 скл. олії. Ще раз замісити й виробля-
ти пасочки. 

ПАСКА НА ЖОВТКАХ 
• 30 жовтків • 300 г дріжджів • 1 л молока
• 0,5 л цукру • 250 г масла • ванілін 
• просіяне борошно 

Місити тісто, як у попередньому рецепті. 
Борошна давати стільки, скільки візьме тіс-
то – воно має бути не туге. 

ПАСКА ШОКОЛАДНА 
• 0,5 л молока • 200 г цукру 
• 200 г дріжджів • 250 г масла 
• 100 г родзинок • 10 яєць 
• 4-5 ч. ложок розчинної кави • ванілін 

Місити тісто, як у попередньому рецепті. 
Каву слід розмішати з цукром і залити теплим 
молоком. 

ПАСКА БАБУСИНА
• 2 кг борошна • 4 скл. молока • 8 яєць
• 100 г дріжджів • 2 скл. цукру • 500 г 
масла • 6 пачок ваніліну • родзинки • сіль

Молоко закип’ятити, охолодити (воно 
має бути теплим). Додати борошно, дріжджі 
(попередньо покришені та засипані цукром), 

Усі продукти для приготування 
пасок мають бути свіжими та 
якісними. Їх потрібно заздалегідь 
дістати з холодильника, адже під 
час змішування вони мають бути 
кімнатної температури.

Для випікання пасок обирайте пресовані 
дріжджі. З ними тісто буде м’яким та насиче-
ним крихітними повітряними бульбашками. 
Зверніть увагу на те, що свіжі дріжджі легко 
кришаться та приємно пахнуть молоком.

Щоб опара добре піднялася, по-
ставте миску з нею на баняк з теплою 
(але не гарячою) водою і накрийте 
чистим рушником.

Тісто має підходити мінімум три-
чі: перший раз підходить опара, 
другий раз – замі-
шене тісто, третій 
раз – тісто, укладе-
не у форми.

Перед випікан-
ням всередину паски 
можна вставити довгу 

дерев’яну паличку – тоді тісто підніматиметь-
ся, чіпляючись за паличку, і паска вийде рів-
ною.

Щоб скоринка вийшла засмаженою і не 
жорсткою, перед випіканням змастіть верхів-
ку паски яєчним жовтком, збитим зі столовою 
ложкою води.

Перш ніж випікати паски, слід ретельно 
розігріти духовку. Її дверцята не можна від-
чиняти під час процесу: тісто може впасти й 
більше не піднятися.

Випікати паску рекомендовано у 
зволоженій духовці, для цього перед 

випіканням в нижню її частину по-
ставте склянку або миску з водою.

Приблизний час випікання 
паски: якщо маса менша за 1 кг – 

30 хв; 1 кг – 45 хв; 1,5 кг – 1 год; 
2 кг – 1,5 год.

Якщо під час випікання 
паска починає зверху при-
горати, прикрийте її сухим 
папером або фольгою, зма-

щеною олією.

збиті з цукром яйця і розтоплене масло, ва-
нілін, родзинки. Замісити тісто й відставити, 
щоб підросло. Викласти у форми та дати час, 
щоб підійшло, змастити яйцем і випікати. 

ПАСКА ЗАПАШНА
• 2,5 кг борошна • 1 л молока • 5 скл. цукру 
• 200 г дріжджів • 15 яєць • 15 жовтків
• 500 г масла • 2 ст. ложки олії 
• ванілін • кориця • родзинки

У борошно влити 0,5 л теплого молока, 
швидко вимішати дерев’яною ложкою. Коли 
опара трохи схолоне, додати розтерті з 1 скл. 
цукру дріжджі. Все вимішати й поставити в 
теп ле місце. Коли опара підросте, додати зби-
ті з цукром яйця, м’яке масло, олію, пахощі та 

ЛИМОННА ПАСКА 
Перекип’ятити 2 л молока, до теплого до-

дати 200 г дріжджів та 2-3 скл. цукру, густо 
розчинити. Розчину на 5-6 год поставити в 
тепле місце. 15 цілих яєць і 15 жовтків (білки, 
що лишилися, можна використати для приго-
тування глазурі) добре збити із 7 скл. цукру, 
додати 600 г розм’якшеного масла, потерти 
на дрібну тертку лимон разом зі шкіркою. 
100 г горілки та 100 г меду добре розмішати 
і вилити в тісто. Місити, поступово додаючи 
борошно, впродовж години, аж доки тісто не 
стане пухким і не липнутиме до рук. Коли зі-
йде, можна формувати паски.

ПАСКА СИРНА 
З РОДЗИНКАМИ

• 1 кг домашнього сиру (змолоти на 
м’ясорубці) • 10 жовтків • 100 г родзинок
• 0,5 кг цукру • 200 г масла або маргарину 
(розтопити) • 6 ст. ложок крохмалю
• 6 ст. ложок манки

Усе ретельно вимішати й викласти у форму, 
змащену жиром. Випікати у духовці або в печі. 

ПАСКА СИРНА 
«КОРОЛІВСЬКА»

• 500 г масла • 500 г цукру • 300 г вершків
• 150 г родзинок • 1 кг домашнього сиру
• 5-6 жовтків • 2 пачки ваніліну 
• шоколад для прикрашання

Сир протерти через сито, масло розтерти 
з цукром, додати жовтки та вершки з ванілі-
ном. Масу покласти у форму і поставити в хо-
лодильник. Полити розтопленим шоколадом.

родзинки. Вимішувати тісто довго. Відстави-
ти в тепле місце. А коли підросте, виробити 
пасочки та викласти у змащені маргарином 
форми. Змастити збитим яйцем. Після випічки 
прикрасити білковою помадкою.

ПАСКА УЛЮБЛЕНА
• 1 л пареного молока • 3 скл. цукру
• 10 яєць (5 цілих і 5 жовтків) 
• 1 скл. топленого масла 
• 1 скл. сметани • 1 скл. олії 
• 100 г дріжджів • 1 ч. ложка солі 
• цедра 1 лимона • просіяне борошно – 
скільки увійде (приблизно 2 кг)
• родзинки або цукати

Влити в миску 1 скл. теплого молока, роз-
чинити в ньому 1 ст. ложку цукру та дріжджі. 
Всипати борошна стільки, щоб отримати тісто, 
як на млинці. Опару накрити рушником і від-
ставити на 30-60 хвилин, доки не з’являться 
пухирці.

Відділити жовтки від білків, 5 білків поста-
вити в холодильник. Решту збити з цукром до 
піни.

Окремо вимішати сметану (кімнатної тем-
ператури), сіль, цедру, тепле молоко. Влити 
в опару та добре перемішати, додати яйця з 
цукром і ще раз вимішати.

Помішуючи, сипати потроху просіяне 
борошно. Потім влити масло та місити, доки 
тісто не липнутиме до рук. Наприкінці влити 
олію і вмісити її в тісто. Накрити рушником і 
відставити на 2-3 год. Коли підросте, виміша-
ти, щоб воно впало, і знову відставити. Тісто 
має підходити щонайменше двічі. Коли обми-
натимете вдруге, додайте промиті, підсушені 
й обкачані в борошні родзинки.

Викладати тісто в змащені жиром і поси-
пані борошном форми. Коли підросте, змас-
тити збитим яйцем і ставити в розігріту до 
180°С духовку.

ВАРТО ЗНАТИ 
 Щоб тісто швидше підійшло, борошно 

треба просіяти, а дріжджі розвести теп-
лим молоком.

 Повільне бродіння тіста з невеликою 
кількістю дріжджів дає кращий резуль-
тат, ніж швидке, тому опару варто готу-
вати звечора.

 Форми для випікання треба змастити 
жиром і обсипати меленими сухарями, 
на дно покласти провощений папір. За-
повнювати форми потрібно на третину.

 Ставити тісто в духовку треба обереж-
но, не струшуючи, щоб воно не сіло.

 Готову паску після випічки, не вийма-
ючи з форми, кладуть догори дном на 
папір і залишають до повного охоло-
дження. Тільки тоді випічка збереже 
легкість і пористість. Коли паска повніс-
тю охолоне, ї ї виймають з форми.

 Прикрашають паску помадкою. Хо-
лодну випічку заливають гарячою по-
мадкою, а гарячу – холодною.

ГЛАЗУР ЦУКРОВА
• 200 г цукру • 5 ст. ложок води 
• 1,5 ст. ложки оцту 
• 1 ст. ложка масла 

Цукор залити гарячою водою, додати 
оцет, поставити на вогонь. Варити, по-
стійно помішуючи. Якщо крапля сиропу 
тягнутиме за собою нитку, зняти з плити 
і добре збити міксером. Щойно почне бі-
літи, додати масло, швидко вимішати й 
оздобити паски. 

ГЛАЗУР НА БІЛКАХ
2 охолоджені білки збити міксером, по-
тім поступово по 2 ст. ложки додава-
ти цукор, не припиняючи збивати. Цукру 
має бути 0,5 скл. Щойно маса загусне, 
оздобити паски. 

ГЛАЗУР ШОКОЛАДНА 
• 200 г цукру • 1 ч. ложка кави 
• 0,5 ч. ложки какао • 0,5 ч. ложки 
оцту • 5 ст. ложок гарячої води 
• 1 ст. ложка масла 

Цукор вимішати з кавою, залити гаря-
чою водою, додати оцет, варити, помі-
шуючи, доки сироп не почне тягнути-
ся за ложкою. Зняти з вогню, додати 
какао і масло, добре розтерти. Теплою 
глазур’ю оздоблювати пасочки та при-
крашати кольоровим рисом або пшоном.
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Кожен крок, кожен вчинок, навіть найбільш продуманий, може виявитися неправильним. 
Хай там як, це краще, ніж стояти на місці. Фільм «Домовик»
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ВІВТОРОК 3 квітня
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, 
00.00, 03.40 Погода

09.40 Д/с «Африка. 
Небезпечна реальність»

10.35, 13.35, 16.35 
Телепродаж

11.00 Д/с «Незвичайні 
культури»

12.00 Д/ц Смаки Культур
13.10 :РадіоДень
13.55 Складна розмова
14.30 :Радіо. День
15.15, 00.55 Лайфхак 

українською
15.25 М/с «Гон»
16.55 Світло
18.00, 00.05 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Посттравматичний 

синдром
20.25 Наші гроші
21.30 Новини. Спорт
21.50 Телевізійний серіал 

«Окуповані»
22.40 Д/с 

«Найекстримальніший»
23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Рут і Ноеми»
01.10 Розсекречена історія
02.05 Д/ц «Смачні історії»
03.50 ТАКАШОТАМ

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
04.10 Абзац
06.04, 07.59 Kids Time
06.05 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
08.00 Т/с «Мерлін»
11.40 Т/с «Друзі»
12.35 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.15, 19.00 Дешево і 

сердито
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 15.35 «Все буде 

добре!»

08.25 «Все буде смачно!»

10.35 «МастерШеф – 7»

13.45 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

19.55 «Наречена для тата»

22.45 «Давай поговоримо 

про секс»

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

Хілс, 90210»
11.45 «Навколо М»
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»
23.45 Т/с «Секс у великому 

місті»
01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 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 Ток-шоу «Говорить 

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

злочину»
01.30 Телемагазин

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.00 Правда життя
09.00, 22.40 Мегазаводи
09.50 Азія класу люкс
10.40 Місця сили
11.40 Містична Україна
12.20 Полювання на НЛО
13.10 Скептик
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.10, 20.50 Мисливці за 

зброєю
17.10 Операція: людожери
18.10 Дивовижна Індія
19.00 Фантастичні історії
23.40 Великі тирани
00.30 Паранормальний світ
01.20 Підроблена істрія

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.05, 15.30 «Міняю 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Сувенір з 

Одеси»
22.00 «Поверніть мені 

красу – 3»
23.25, 00.25 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
01.30 Х/ф «Любовні 

рани»

1+1

06.00 Мультфільм
06.15, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.00 «Новини»
12.50 Т/с «Що робить твоя 

дружина?»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.00, 05.20 

«Подробиці»
00.25 Х/ф «Егоїст»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»

ІНТЕР

05.00 Т/с «Відділ 44»
05.50, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 04.45, 12.45, 15.45 

Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Т/с 

«Менталіст»
13.35 Т/с «У полі зору»
15.25, 16.20, 22.35 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
17.35, 21.25 Т/с «Пес-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.45 Х/ф «Нестримні»
01.35 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.00 Труба містера 

Сосиски 12+
04.15 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Найкращий 

друг шпигуна»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 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
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 «Чорна 

рада», 4 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 «До справи»
17.40 «Кошик творчих 

ідей»
18.00 Т/ф «Ольга Косач-

Кривинюк: Лелія для 
України»

18.30 «Волинська 
веселка»

19.20 Погода
19.55 Т/ц «Роки і долі»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 П/ф «Пасхальний 
досвід»

06.30 Глобал 3000
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 Т/с «Справа Дойла»
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.00 Т/с «Пані покоївка»
14.00 К.Малицька «Серце 

не камінь»
15.00 В гостях у Добрячка

АВЕРС 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 «Пані покоївка»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.00 У фокусі Європа
23.30 На Часі 21.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 П/ф «Пасхальний 

досвід»
01.00 К.Малицька «Серце 

не камінь»
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, 02.20 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 19.25 «102. Поліція»
11.50, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 13.50, 01.30 «Нове Шалене 
відео по-українськи»

15.30 Х/ф «Морські 
котики проти зомбі»

20.20 Т/с «Опер за 
викликом»

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

правосуддя 3» Фільм «Морські котики проти зомбі»

15:30

yadom
a.tv

06.00, 15.40 М/с «Чорний 
Джек»

06.25 ПРОФІЛАКТИКА!!! 
14.00 Перша шпальта
14.30 :Радіо. День
15.00, 21.00, 03.00 Новини
15.15, 00.55 Лайфхак 

українською
15.25 М/с «Гон»
16.10 Хто в домі хазяїн?
16.35 Телепродаж
16.55 Розсекречена історія
18.00, 00.05 Інформаційна 

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

Спорт
21.50 Телевізійний серіал 

«Окуповані»
22.40 Д/с 

«Найекстримальніший»
23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Девори»
00.00, 03.40 Погода
01.50, 03.50 ТАКАШОТАМ
02.05 Д/ц «Смачні історії»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

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

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.05, 15.30 «Міняю 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Сувенір з 

Одеси»
22.00, 04.25 «Гроші 2018»
23.15, 00.25 «Голос країни 

8»

05.30, 20.00, 02.05, 05.20 
«Подробиці»

06.15, 22.45 «Слідство 
вели... »

07.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 

з Інтером»
10.10 Х/ф «Три плюс два»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
14.20 Х/ф «Ти – мені, 

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

«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»
00.30 Х/ф «Тільки 

повернись»
02.45 «Орел і Решка. 

Шопінг»

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

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

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
13.45 Х/ф «Форсаж-4»
16.20 Х/ф «Форсаж-5: 

Шалена п’ятірка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-3»
22.30 Свобода слова
00.40 Х/ф «Сповідь 

небезпечної людини»
02.30 Небачене 

Євробачення
02.45 Х/ф «Світла 

особистість»

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

Ельдорадо»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 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
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 «Чорна 
рада», 3 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 Т/ф «Дисиденти. 

Микола Руденко. 
Формулу життя 
знайдено»

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

Сурдопереклад

05.55, 15.35 «Все буде 
добре!»

07.50 «Світами за 
скарбами»

11.15 Х/ф «Вам і не 
снилося»

13.05 «Битва екстрасенсів 
18»

17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини»

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

19.55, 22.40 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

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

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

Хілс, 90210»
11.45 «Навколо М»
12.40, 18.15 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

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

Деніел Вебстер»
00.45 Х/ф «Геймер»
02.15 «Нічне життя»

03.00, 02.35 Зона ночі
03.40 Абзац
05.34, 06.49 Kids Time
05.35 М/с «Луні Тюнз шоу»
06.50 Т/с «Бібліотекарі»
11.20 Х/ф «Пустун»
13.10 Х/ф «Історія 

лицаря»
15.50 Х/ф «Гаррі Поттер і 

напівкровний принц»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.10 Таємний агент
22.50 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.25 Х/ф «Мисливці за 

відьмами»
02.15 Небачене 

Євробачення

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, 04.50 Реальна 

містика
13.30, 15.30, 05.30 Агенти 

справедливості-5 12+
16.00 Історія одного 

злочину -2 16+
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

брехун»
01.20 Профілактика!!!

06.00 Бандитська Одеса
08.00, 00.30 Правда життя
09.00, 22.40 Мегазаводи
09.50 Азія класу люкс
10.40 Дракула та інші
11.40 Містична Україна
12.20 Прокляття Че Гевари
13.10 Скептик
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.10, 20.50 Мисливці за 

зброєю
17.10 Операція: людожери
18.10 Диво з острова 

Борнео
19.00 Фантастичні історії
23.40 Великі тирани
05.10 Дивовижна Індія

ПОНЕДІЛОК 2 квітняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Шляхами Волині
06.30 Євромакс
07.00 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
07.30 На Часі. Неділя. 

Повтор
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.30 Феєрія мандрів
09.00 Огляд світових подій
09.30 Завтра-сьогодні
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00 Т/с «Пані покоївка»
12.00, 17.00 Знай більше!
12.30 Волинський 

портрет
13.00 МузейОк
13.30 Камерний оркестр 

Рівненської філармонії

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

подій
16.30 Сад. Город. Квітник
16.45 Я тут живу
18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «Пані покоївка»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.00 Глобал 3000
23.30 На Часі 21.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Камерний оркестр 

Рівненської філармонії
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, 01.30 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

11.05 Х/ф «Літак проти 
вулкана»

12.45 Т/с «Команда»

2+2 16.30 Х/ф «Втікачі»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.20 «102. Поліція»
20.05 Т/с «Опер за 

викликом»
21.00, 22.50 Т/с «Кістки 9»
00.35 Т/с «Вуличне 

правосуддя 2»
02.20 «Облом.UA.»

НТН

07.00 Х/ф «Миленький 

ти мій...»

08.30 «Свідок. Агенти»

09.00 Х/ф «Суєта суєт»

10.45 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.40 «Життя на грані»

19.30, 00.40 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с 

«Розвідники»

03.00, 05.35 «Правда 

життя. Професії»

03.30 «Речовий доказ»

НТН

06.45 Х/ф 

«Стамбульський 

транзит»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Вихід»

10.50 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.25 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.40 «Життя на грані»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с 

«Розвідники»

02.55, 05.10 «Правда 

життя. Професії»

03.30 «Речовий доказ»

Фільм «Сповідь небезпечної людини»

00:40

kinobaza.com
.ua

ПОМЕРЛА ПЕРША 
ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
«ЄВРОБАЧЕННЯ» 

Швейцарська співачка Ліз Ассія, 
яка перемогла на першому 

в історії пісенному конкурсі 
«Євробачення», померла. Жінці було 
94 роки. 

Перший пісенний 
конкурс пройшов 1956 
року в Швейцарії. Тоді 
Ліз Ассія виконала піс-
ню Refrain. Після цьо-
го вона неодноразово 
брала участь у захо-
дах «Євробачення», 
зокрема у 2003 році в 
зверненні з Кіпру ба-
жала успіхів учасникам конкурсу перед 
фіналом, а 2008 року вона оголошувала 
про початок голосування в Белграді.

У 2011 році співачка вирішила повер-
нутися на сцену «Євробачення», однак не 
пройшла національний відбір. Вона також 
подавала заявку на участь у конкурсі в 2012 
році, але не змогла вийти у фінал відбору. 

memento mori

politeka.net
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ЧЕТВЕР 5 квітня

СЕРЕДА 4 квітня
06.00, 15.40 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, 
00.00, 03.40 Погода

09.40 Д/с «Африка. 
Небезпечна реальність»

10.35, 13.35, 16.35 
Телепродаж

11.00 Д/с «Незвичайні 
культури»

12.00 Д/ц Смаки Культур
13.10 :РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15, 00.55 Лайфхак 

українською
15.25 М/с «Гон»
16.55 Війна і мир
17.40, 03.50 ТАКАШОТАМ
18.00 Інформаційна година
19.00 Д/ц «Пліч-о-пліч»
19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
20.25 Складна розмова
21.30 Новини. Спорт
21.50 Телевізійний серіал 

«Окуповані»
22.40 Д/с 

«Найекстримальніший»
23.35 Т/с «Доньки 

Єви. Історія Марії 
Магдалини»

02.05 Д/ц «Смачні історії»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.50 Зона ночі
03.55 Абзац
05.44, 07.34 Kids Time
05.45 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.35 Т/с «Мерлін»
11.00 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
21.45 Суперінтуїція
01.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.25, 15.35 «Все буде 

добре!»

08.25 «МастерШеф – 7»

11.55 «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»

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

Хілс, 90210»
11.45 «Навколо М»
12.40, 18.15 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Бєдняков+1»
23.45 Т/с «Секс у великому 

місті»
01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 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 Ток-шоу «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, 22.40 Мегазаводи
09.50, 17.10 Операція: 

людожери
10.40 Місця сили
11.40 Містична Україна
12.20 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
13.10 Скептик
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.10, 20.50 Шалена 

подорож
18.10 Дивовижна Індія
19.00 Фантастичні історії
23.40 Великі тирани
00.30 Паранормальний світ
01.20 Брама часу

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.05, 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, 01.55 Х/ф 

«Фальшиві заручини»

06.00 Мультфільм
06.15, 22.40 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.15 «Ранок 
з Інтером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

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

20.00, 02.05, 05.25 
«Подробиці»

00.25 Х/ф «Навіщо ти 
пішов»

02.45 «Орел і Решка. 
Шопінг»

1+1 ІНТЕР

05.05, 04.55 Т/с «Відділ 
44»

05.50, 10.05 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пес-3»
12.05, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.25, 16.20, 22.35 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Нестримні-2»
01.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
02.45 Труба містера 

Сосиски 12+
04.10 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Король 

скейтборду: Найбільш 
вертикальний примат»

11.00 Т/с «Усі жінки – 
відьми»

12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 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
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ06.00 П/ф «Пасхальний 
досвід»

06.30 У фокусі Європа
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 Т/с «Справа Дойла»
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.00 Т/с «Пані покоївка»
14.00 Концерт MORJ
15.00 В гостях у Добрячка

АВЕРС 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 Глобал 3000
19.30 Відкрита рада. 

Область
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.00 Євромакс
23.30 На Часі 21.00 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 П/ф «Пасхальний 

досвід»
01.00 Концерт MORJ
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, 01.35 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 19.25 «102. Поліція»

2+2 11.50, 17.15 «Загублений 
світ»

13.50 «Помста природи»
15.25 Х/ф «Життя на 

межі»
20.20 Т/с «Опер за 

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

правосуддя 3»
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 «Чорна 
рада», 5 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 «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

07.05 Х/ф «І ти побачиш 

небо»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Корпус 

генерала Шубникова»

10.45 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.30 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.40 «Життя на грані»

19.30, 00.45 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Спрага»

03.00 «Правда життя. 

Професії»

03.45 «Речовий доказ»

05.00 «Легенди 

бандитського Києва»

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, 
00.00, 03.40 Погода

09.40 Д/с «Африка. 
Небезпечна реальність»

10.35, 16.35 Телепродаж
11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
12.00 Д/ц Смаки Культур
13.10 :РадіоДень
13.55 До справи
14.30 :Радіо. День
15.15 Лайфхак українською
15.25 М/с «Гон»
16.55 Твій дім
17.20 #ВУКРАЇНІ. 

«Карабазівка. Маленький 
український Кувейт»

18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ. «Нижня 

Апша. Румунські королі»
19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
20.25 Схеми
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Окуповані»
22.40 Д/с 

«Найекстримальніший»
23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Сари і Агар»
01.10 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
02.05 Д/ц «Смачні історії»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.00 Абзац
05.54, 07.45 Kids Time
05.55 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.50 Т/с «Мерлін»
11.10 Т/с «Друзі»
12.05 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
16.50, 19.00 Хто зверху? 

12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Варьяти
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.35 «Все буде 

добре!»

08.40 «МастерШеф – 7»

12.00 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40, 23.00 «Я 

соромлюсь свого тіла 5»

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

Хілс, 90210»
11.45 «Навколо М»
12.40, 18.15 «Орел і 

Решка»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Бєдняков+1»
23.45 Т/с «Секс у великому 

місті»
01.50 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 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
08.00 Правда життя
09.00, 22.40 Мегазаводи
09.50 Операція: людожери
10.40 Місця сили
11.40 Містична Україна
12.20 Майор «Вихор»
13.10 Скептик
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.10, 20.50 Шалена 

подорож
17.10 Крилаті мавпи 

Шангрі-Ла
18.10 Дикий Індокитай
19.00 Фантастичні історії
23.40 Великі тирани
00.30 Паранормальний світ
02.00 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.40, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.55, 14.10, 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 «Право на владу 

2018»
00.45 Х/ф «Громобій»

06.00 Мультфільм
06.15, 22.40 «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»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 05.20 «Подробиці»
00.25 Х/ф «В Париж!»
02.40 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.50 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Секретний фронт
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пес-3»
12.05, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.20, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.40 Х/ф «Нестримні-3»
01.50 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.15 Труба містера 

Сосиски 12+
04.05 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Щоденник 

слабака»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00, 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
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 П/ф «Пасхальний 

досвід»
06.30 Євромакс
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 Т/с «Справа Дойла»
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 МузейОк
12.30 Волинський 

портрет
13.00 Концерт MORJ

АВЕРС 14.00 Відкрита рада. 
Область. Повтор

16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «Пані покоївка»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.00 Завтра-сьогодні
23.30 На Часі 21.00 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 П/ф «Пасхальний 

досвід»
01.00 Концерт MORJ
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, 13.50, 02.25 

«Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 19.25 «102. Поліція»
11.50, 17.15 «Загублений 

2+2 світ»
15.35 Х/ф «Природжений 

гонщик»
20.20 Т/с «Опер за 

викликом 2»
21.20 Т/с «Кістки 10»
22.55 Т/с «Кістки 9»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя 3»
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», 6 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, 02.50, 05.00 

«Правда життя. 

Професії»

07.00 Х/ф «Яка у вас 

посмішка»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Зимова 

вишня»

10.45 «Кримінальні 

справи»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.20 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»

14.40 «Життя на грані»

19.30, 00.50 Т/с 

«Альпійський патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Спрага»

03.30 «Речовий доказ»

БАСКОВ ЗВИНУВАТИВ 
ОЗЗІ ОЗБОРНА У 
ПЛАГІАТІ 

Російський співак Микола 
Басков звинуватив у плагіаті 

британського рокера Оззі Озборна. 
На думку натурального блондина, 
засновник Black Sabbath запозичив 
ідею обкладинки його шоу і поїде з 
цим постером у прощальний тур. 

Відеозвернен-
ня артиста роз-
містило видання 
Super.ru. У ньому 
Басков звертаєть-
ся англійською до 
«дорогого Оззі» й 
пояснює, що він у 
Росії – як король, і 
їм доведеться сер-
йозно побалакати, коли Озборн приїде з 
концертом до Москви. Микола радить му-
зикантові добре поміркувати над цим.

«Я дуже розчарований, що ти викорис-
тав обкладинку мого шоу «Гра» без мого до-
зволу, – звинувачує Басков Оззі. – Я створив її 
торік. А ти скористався ідеєю мого постера». 

скандал

Фільм «Нестримні-2»

23:40

europapress.es

FACEBOOK ВТРАТИВ 
$58 МЛРД 

За тиждень акції соцмережі 
Facebook подешевшали на 

$58 млрд. Це сталося через 
масштабний витік даних користувачів. 

З 19 до 23 березня вартість акцій 
Facebook впала із $176,8 до $159,3. Заснов-
ник компанії Марк Цукерберг підтвердив 
інформацію та перепросив за витік, від 
якого постраждали 50 мільйонів користу-
вачів соцмережі, повідомляє BBC.

Те, що у 2014 році завдяки опитуванню 
через Facebook було зібрано особисті дані 
користувачів без їхнього відома, спричини-
ло обурення рекламодавців. Веб-браузери 
Mozilla і Commerzbank призупинили свою 
рекламу в соцмережі. А підприємець і ви-
нахідник Ілон Маск видалив сторінки Tesla 
та SpaceX із Facebook.

збитки

Фільм «Природжений гонщик»

15:35

m
egogo.net

eurovision.stb.ua

byas.no
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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  

ЛЮБИТИ НЕ ЗА ЩОСЬ, 
А ПРОСТО ТАК

У ЛЮБОМЛІ ЗБУДУЮТЬ СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС 
ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

21 березня – Міжнародний 
день людей із 

синдромом Дауна. Цього 
дня люди зі всього світу 
надягають різнокольорові 
шкарпетки, аби підтримати 
тих, хто має цю генетичну 
особливість, та привернути 
увагу суспільства до 
особливих людей. Котрий рік 
поспіль до акції долучається 
громадська організація 
«Даун-синдром». 

Синдром Дауна – захворюван-
ня, що виникає в результаті гене-
тичної аномалії, за якої в організмі 
людини з’являється додаткова хро-
мосома. У результаті загальна кіль-
кість хромосом стає 47, тоді як нор-
ма – 46. Назва синдрому пов’язана 
з прізвищем лікаря Джона Дауна, 
який уперше в ХІХ столітті дослі-
див його. За відкритість та щирість 
дітей із синдромом Дауна ще на-
зивають сонячними. Вони мають 
характерну зовнішність і багато 
супутніх хвороб. Проте завдяки 
любові й турботі близьких ростуть 
і розвиваються.

У бібліотеці Східноєвропей-
ського національного університету 
імені Лесі Українки зібралися соняч-
ні дітки, їхні батьки та друзі ВОГО 
«Даун-синдром», серед яких – Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», який 
підтримує організацію та її членів з 
початку діяльності. 

Голова правління ВОГО «Даун-
синдром» Олена Мельник подяку-
вала Фонду за постійну підтримку. 
Зокрема, за придбання сенсорної 
кімнати та спортивного обладнан-
ня, за підтримку проекту «Шлях 
довжиною в 10 років», заняття з 
ліплення, які проводять волонтери 
ГО «Зірка надії», а ще – за можли-
вість сонячним дітям щороку відпо-
чивати в таборі «Артек-Буковель». 

Представники Фонду, як і го-
диться, прийшли на свято з по-
дарунком. Головний менеджер у 
соціальній сфері Світлана Синюк 
вручила голові організації сертифі-
кат на п’ять тисяч гривень.

Участь у заході взяв радник 
луцького міського голови Ігор По-

ціальний дитсадок для особливих 
діток, навчально-реабілітаційний 
центр, створено інклюзивні групи в 
дитсадках та класи в школах. Проте 
наші діти, закінчивши школу, зму-
шені сидіти вдома. Потрібно ство-
рити центр, де молоді люди могли б 
отримати професійні навички. 

Цією проблемою переймається 
і мама семирічного Сашка Наталія 
Шнит. Жінка розповідає: у сусідній 
Польщі для людей зі синдромом 
Дауна створено відповідні умови 
при працевлаштуванні. Приміром, 
вони мають змогу працювати в су-
пермаркетах – перебирають фрук-
ти, овочі, або ж сортують товар. У 
нашій країні досить часто сонячні 
люди лишаються ізольованими від 
суспільства. 

Сашко – найменша дитина у 
сім’ї Шнитів. Його мама каже: най-
важче пережити звістку про те, що 
твоя дитина народилася особли-
вою. Слова лікаря глибоко вража-
ють батьків.

– Це потрібно просто пережи-
ти, прийняти дитину такою, якою 
вона є. Періодично в житті настає 
момент розпачу. В цей час ми одне 
одного підтримуємо і йдемо далі. 
Сашко – дуже щира дитина. У ньо-
го завжди гарний настрій. Він по-
стійно задоволений та відкритий. 
У сонячних дітей є одна безумовна 
риса – любити не за щось, а просто 
так, – констатує пані Олена.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

20 березня у Любомлі 
відбулося підписання 
тристоронньої угоди про 
будівництво спортивного 
комплексу між Любомльською 
міською радою, Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та 
генпідрядником. 

Загальна вартість проекту – 
5 млн грн. Його реалізовуватимуть 
на умовах співфінансування: 
4 млн – кошти Фонду та 1 млн грн 
виділять з місцевих бюджетів.

Згідно з проектом, основну час-
тину об’єкта становитиме поле для 
міні-футболу розміром 42х62 м. 
Також передбачено бігові доріжки 
з сучасним поліуретановим по-
криттям, універсальний майдан-
чик, на якому можна буде грати у 

волейбол, баскетбол, бадмінтон, та 
сектор з тренажерами.

Зазначимо, що засновник Фон-
ду Ігор Палиця підтримує розви-
ток спорту на Волині та працює 
над розбудовою спортивної інфра-
структури області. Зокрема, в чоти-
рьох районних центрах Волинської 
області – Любешові, Маневичах, 
Камені-Каширському та Ківерцях – 
збудовано ігрові спортивні комп-
лекси просто неба. До складу таких 
комплексів входять баскетбольний, 
волейбольний та міні-футбольний 
майданчики зі штучним покриттям. 
Крім цього, в Камені-Каширському 
та Маневичах на нових спортивних 
комплексах облаштували легко-
атлетичні доріжки, а на любешів-
ському стадіоні «Колос» проведено 

ремонтні роботи легкоатлетичного 
покриття. Також у 2015 році в се-
лищах Олика, Цумань та Любешів 
було збудовано спортивні май-
данчики для занять у стилі Street 
workout. Півтора року тому в Ново-
волинську було зведено сучасний 
спортивний комплекс з біговими 
легкоатлетичними доріжками, 
футбольним полем зі штучним по-
криттям та баскетбольним майдан-
чиком. Торік на міському стадіо ні 
«Колос» у Камені-Каширському 
реконструювали футбольне поле, а 
в селі Володимирівка Володимир-
Волинського району облаштували 
сучасне покриття зі штучною тра-
вою для гри у футбол.

Ірина ЮЗВА,
Любомль

Роботи з облаштування спорткомплексу 
розпочнуть, щойно зійде сніг

У ЛУЦЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СОНЯЧНИХ ЛЮДЕЙ

ліщук. Він подякував батькам, які 
виховують діток із синдромом Дау-
на, за терпеливість і незламний дух. 
Ігор Поліщук зазначив, що міська 
рада є багаторічним партнером ор-
ганізації «Даун-синдром». Перед-
бачена підтримка Луцькради й цьо-
горіч. Зокрема, на найближчу сесію 
винесено проект рішення, за яким 

у ВОГО «Даун-синдром» з’являться 
два соціальні педагоги-психологи.

Сонячні діти танцювали, де-
кламували вірші, презентували 
гостям виставу «Соловейко з од-
ним крилом», з якою нещодавно 
дебютували на Всеукраїнському 
фестивалі «Червоноград скликає 
друзів». Опісля святкового заходу 

на них чекали розваги, подарунки 
та смаколики. Дорослі ж обговорю-
вали проблеми, яких лишається ще 
чимало.

Громадська організація «Даун-
синдром» працює 13 років. Наразі 
її членами є понад 70 сімей. Олена 
Мельник каже: 

– У Луцьку функціонують спе-

Сашко – найменша дитина у сім’ї Шнитів
Ігор Поліщук підтримав благодійний 
флешмоб Lots of Socks

Сонячні діти демонстрували гостям свої таланти
Фонд підтримує ВОГО «Даун-синдром» 
з початку діяльності
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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

ФІНІШУВАВ ІІ ЧЕМПІОНАТ 
ВОЛИНІ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ДІТЕЙ

ПІДТРИМКА ЗМАГАНЬ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

У СТОЛІТНІЙ ШКОЛІ – НОВІ 
ВІКНА ТА СПОРТІНВЕНТАР

Яскраві дитячі емоції, 
гордість батьків за своїх 

дітлахів, смачні подарунки та 
безліч позитивних моментів – 
цим запам’ятається більшості 
учасників фінальний день ІІ 
чемпіонату Волині з футзалу 
серед дітей. 

Церемонія нагородження пе-
реможців та призерів відбулася 
22 березня на спортивному май-
данчику КРЦ «Адреналін Сіті». 
До проведення змагань традицій-
но долучився Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Участь у чемпіонаті взяли 30 
команд юних футболістів з Волині 
та сусідніх областей. 

Президент асоціації футзалу 
Волинської області Сергій Голо-
скоков зазначив, що фінального 
дня юні футболісти чекали довго, 
адже чемпіонат розпочався ще в 
грудні.  Участь у ньому брали діти  
чотирьох вікових категорій: 7, 9, 
11 та 13 років.

– Дуже сподіваюся, що із цих 
дітей виростуть і футбольні, і фут-
зальні зірки. Наш вид спорту дає 
поштовх до того, щоб у міжсезон-
ня, коли нема можливості грати у 
футбол на відкритих  майданчи-
ках, діти тренувалися у залах, – 

каже Сергій Голоскоков. 
Він додав, що у 2018 році на 

дітей чекає чимало цікавих подій, 
які пов’язані безпосередньо з цим 
видом спорту. Та висловив поба-
жання, щоб наступні чемпіонати 
з футзалу серед дітей збирали все 
більше й більше команд. 

Команда Маневицької ДЮСШ 
стала найкращою у віковій катего-

рії U-11. Серед десятка юних фут-
болістів – десятирічна  Оксана. 
Тренер Андрій Шевчук каже: спор-
тивна школа не має можливості 
сформувати команду дівчат. Про-
те Оксана – повноцінний гравець 
у команді хлопчаків. А ще дівчину 
вважають талісманом колективу. 

– Діти в нашому районі запи-
суються у спортивну школу, радо 

відвідують заняття, зазначає тре-
нер. – Завдяки таким чемпіонатам 
молоде покоління розвивається, 
піднімається рівень нашого фут-
болу.

– Такі заходи дають дітям мож-
ливість реалізовувати свій потен-
ціал. Упевнений, що багато з вас 
мріють досягнути висот у футбо-
лі. Не припиняйте тренуватися 

та працювати над собою. Завдяки 
великим старанням, неймовірній 
праці й дисципліні вам це вдасть-
ся, – звернувся до юних футболіс-
тів під час нагородження керівник 
програми «Волинь спортивна»  
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Олексій Сорокун. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Команда Маневицької ДЮСШ додому повернулася з перемогою Участь у чемпіонаті взяли 30 команд юних футболістів

РУКА ДОПОМОГИ

ЗДОРОВА НАЦІЯ 
ФОРМУЄТЬСЯ У ШКОЛІ

Уроки фізкультури посідають 
важливе місце в навчально-
виховному процесі. Якщо 
інші дисципліни спрямовані 
на розвиток розумової 
діяльності учнів, то фізична 
культура відповідає за їхнє 
здоров’я. 

Для того щоб учні ЗОШ 
І-ІІ ступенів села Човниця, що 
на Ківерцівщині, розвивали-
ся у спортивному напрямку, 
їхні батьки та педагоги звер-
нулися у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» з відповідним 
проектом. На умовах співфі-
нансування Фонду та грома-
ди школярі отримали новий 
спортивний інвентар: теніс-
ний стіл, гімнастичні мати, 
м’ячі, обручі, шашки.

Директорка школи Ніна 
Яворська зазначає: інвентар у 
школі був, але старий та зно-
шений. Тепер діти отримали 
змогу повноцінно тренувати-
ся на уроках фізкультури.

– Ми неодноразово чули 
про проекти, що їх реалізову-
вали у нашому районі за під-
тримки Фонду. Вирішили й собі 
спробувати. Дякуємо усім, хто 
нас підтримав. Сподіваємося, 
що в майбутньому нам удасть-
ся реалізувати ще не один про-
ект, спрямований на благо ді-
тей, – ділиться директор.

Тим часом школярі вже на-
вчаються гри в теніс. Учитель 

фізкультури Орест Оришке-
вич каже: хоча тенісний стіл 
у школі був, грати на ньому 
стало практично неможливо. 
Тож попереду в школярів – ці-
каві уроки та нові спортивні 
перемоги. 

На презентацію проекту 
в школу села Човниця завіта-
ли помічник народного депу-
тата України Ірини Констан-
кевич Олександр Мельничук 
та керівник ківерцівського 
районного осередку партії 
УКРОП Микола Вашкевич, 
які не з розповідей знають 
про проблеми в районі.

– Фінансування україн-
ських освітніх закладів – най-
болючіше питання сьогоден-
ня. Попри те, що ця галузь має 
бути однією з пріоритетних в 
державі, адже здорова нація 
формується у школі. Ігор Па-
лиця та Ірина Констанкевич 
приділяють цьому питанню 
багато уваги. Є й відповід-
ні результати. Практично в 
кожному населеному пункті 
нашого району реалізовують 
проекти щодо покращення 
навчального процесу, культ-
освітньої та медичної сфер. 
Ми можемо сміливо конста-
тувати: Фонд заходить у ті 
села, які роками не бачили 
допомоги, – резюмував Ми-
кола Вашкевич. 

Ірина ЮЗВА,
Ківерцівський район

Здоров’я дітей – на першому місці

Презентація двох проектів 
відбулася у ЗОШ І-ІІ ступенів села 
Завітне Ківерцівського району. 
На умовах співфінансування 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та сільської громади 
вдалося встановити вікна в одній 
із класних кімнат, придбати 
тенісний стіл і спортивну стінку. 

Також за сприяння народного де-
путата України Ірини Констанкевич за 
кошти фонду соціально-економічного 
розвитку в навчальному закладі вста-
новили ще вісім вікон в їдальні й ко-
ридорі та придбали комп’ютер. Пре-
зентація проектів відбулася за участі 
помічника народного депутата Олек-
сандра Мельничука та керівника ківер-
цівського районного осередку партії 
УКРОП Миколи Вашкевича. 

Школа в селі Завітне, згідно з до-
кументами, функціонує з 1929 року. 
Частина приміщення, де зараз навча-
ються діти, залишилася від німецької 
колони, яка була розташована на то-
дішньому хуторі Вицентувка. Пізніше 
школу двічі добудовували. Попри со-
лідний вік закладу, класи доглянуті й 
затишні. Тут відчувається рука добро-
го господаря та небайдужість батьків. 

Директор школи Ніна Устим-
чук розповідає, що були роки, коли в 
класах навчалося по 25 дітей. Наразі 
в середньому – по 5 учнів. І батьки, і 
педагоги докладають зусиль, аби по-
кращити умови навчання дітей. А 
проб лем у школі чимало: відсутність 
внутрішніх вбиралень, спортзалу, не-
стача класів, старі комп’ютери, вікна 
та двері, потребують заміни й грубки, 
адже в школі пічне опалення.

– Грубки стоять у всіх класах. 
Їдальня й коридор не опалюються. У 
попередні роки ми усіляко утеплюва-
ли вікна, але це не допомагало. В ко-

ридорі все одно гуляв вітер. У сильні 
морози навіть підлоги не мили, бо 
вона вкривалася льодом. Коли замі-
нили вікна, стало набагато тепліше, – 
пригадує директорка. – Через зруй-
новану дорогу наші люди не мають 
змоги діставатися на роботу в місто, 
у селі теж заробітку нема. Тому ми 
вдячні усім, хто нам допомагає. 

Раді новому обладнанню і школя-
рі. Діти в один голос кажуть, що люб-
лять спорт. Попри те, що навчальний 
заклад не має спортивної зали, уроки 
фізкультури проходять у невеличкій 
кімнаті, учні показують хороші ре-
зультати на спортивних змаганнях. 

– Раніше в нас був старенький 
тенісний стіл, який не відповідав 
нормам. Діти звикали до нього, а 
на змаганнях їм було некомфорт-
но, бо там стіл був інших розмірів. 
Коли поставили сучасний стіл, діти 
на перервах стояли у черзі, аби по-
грати в теніс. Після новорічних свят 
встановили спортивну стінку, то 
увага трішки перейшла на неї, – роз-
повідає вчитель фізичної культури 
Людмила Карабан. 

Помічник нардепа Ірини Кон-
станкевич Олександр Мельничук 
відмітив: аби виховати здорову на-
цію, потрібен сучасний спортивний 
інвентар.

– У Завітному невеличка школа. 
Таких навчальних закладів тисячі в 
Україні. Вони не отримують тієї під-
тримки, яку зобов’язана надати дер-
жава. За сприяння Фонду, народного 
депутата, з допомогою батьківського 
та педагогічного колективів вдалося 
реалізувати проекти, які покра-
щать умови навчання завітненських 
школярів, – підсумував Олександр 
Мельничук. 

Ірина ЮЗВА,
Ківерцівський район

Олександр Мельничук презентував школярам м’яча

Теніс – улюблена гра учнів
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

МАРШРУТКА РАЗ НА ТИЖДЕНЬ 
І ДІРЯВИЙ ДАХ У ШКОЛІ: 
ЩО БОЛИТЬ ЖИТЕЛЯМ ЗАМЛИЧІВ

ЗА СПРИЯННЯ ФОНДУ ІГОРЯ ПАЛИЦІ 
У СЕНКЕВИЧІВСЬКІЙ ШКОЛІ – НОВІ ДОШКИ

НАЗУСТРІЧ ГРОМАДІ

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

Незадовільне автобусне 
сполучення, незавершене 

вуличне освітлення, погані 
дороги та дірявий дах – 
це найболючіші проблеми 
для жителів Замличівської 
сільської ради. Люди прийшли 
на зустріч до депутата 
обласної ради від УКРОПу, 
радника голови Волиньради 
Вячеслава Рубльова, аби 
він допоміг залагодити їхні 
проблеми та посприяв у 
втіленні ідей селян у життя.

Перше, на що нарікають жи-
телі Замличівської сільради, – це 
автобусне сполучення. Кажуть: 
до траси треба йти сім кілометрів. 
За словами людей, перевізник на 
маршруті є, проте роботу свою не 
виконує. Тож констатують: виїха-
ти з села нема як.

– Їздила маршрутка раз на 
тиждень у п’ятницю. Приїжджала 
о 7-й ранку і назад – о 12-й дня. І 
коли нарешті доїдеш нею до рай-
центру, стоїш в аптеці, то думаєш 
не про те, які ліки купити, а як 
встигнути на автобус, – нарікають 
люди. 

Вячеслав Рубльов каже: така 
ситуація у багатьох селах облас-
ті. Адже чиновники й профільне 
управління – департамент інфра-
структури і туризму – не цікав-
ляться ситуацією із перевезення-
ми після проведення тендеру. 

– Тому, аби з’ясувати, чому не 
їздить маршрутка, як вона має їз-
дити, і вплинути на перевізника, 
потрібне звернення від сільської 
ради до депутатів обласної ради. 
Бо ситуація кричуща. І вона не 
тільки у вас, а й в Іваничівському, 
Рожищенському районах, та й в 
інших, – каже депутат.

Турбує замличан і питання ре-
монту доріг. Кажуть: дорога, яка 
з‘єднує Локачі з Нововолинськом, 
давно потребує ремонту. Та й у на-
селених пунктах є шляхи, на які 
ніколи не виділяли коштів.

– На жаль, чиновникам з 
Луцька не видно, які дороги кра-
ще ремонтувати. Тому, на думку 
депутатів – тих, кого обрали во-
линяни, потрібно, аби саме гро-
мади казали, які дороги мають ре-
монтувати. Тож від депутатського 
корпусу Волиньради ми готуємо 
проект звернення до Кабінету 
Міністрів, аби розподіл коштів на 
ремонт доріг робили місцеві ор-

гани влади, – пояснює Вячеслав 
Рубльов.

Голова Замличівської сільради 
Федір Кужель турбується про ву-
личне освітлення в селах. Каже: в 
їхній сільраді, до якої, крім Замли-
чів, входять села Бермешів та За-
лужне, усі населені пункти мають 
вуличне освітлення. Щоправда, 
його до кінця не доробили – бра-
кує півтора кілометра освітлення.

– В обласній раді є конкурс 
міні-проектів до 100 тисяч гри-
вень. Тобто на умовах співфінан-
сування з сільським бюджетом 
облрада виділятиме кошти на ту 
чи ту ідею. Ви маєте шанс втілити 

у життя те, що потрібно у ваших 
селах, в тому числі й завершити 
освітлення, – каже Вячеслав Руб-
льов.

А вчителі місцевої школи нарі-
кають на технічно застарілі мето-
ди навчання дітей. Кажуть: у шко-
лі – один проектор на всіх учнів, 
комп’ютерів не вистачає, тож для 
проведення навчального процесу 
педагоги приносять власну техні-
ку з дому.

– На жаль, навчання в шко-
лах міста і сільських відрізняєть-
ся, – констатує Вячеслав Рубльов. 
– Щоб покращити та осучаснити 
навчальний процес, вам потрібно 

створити ініціативну групу, напи-
сати проект та звернутися до Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Переконаний, що у співпраці цю 
ідею буде втілено в життя.

Ще одна кричуща проблема 
для школи – аварійний спортзал. 
Дах тут тече, а підлога провалю-
ється. Депутат каже: аби відремон-
тувати приміщення, для початку 
потрібно виготовити проектно-
кошторисну документацію, лише 
після цього депутати зможуть 
передбачити кошти в бюджеті на 
розв’язання проблеми. 

Анна ВОЛОЩУК,
Локачинський район 

Урочиста презентація проекту «Сучасна 
школа – крок в майбутнє» відбулася 
за участю представників обласного і 
районного осередків УКРОПу, вчителів, 
школярів та їхніх батьків.

Керівником і найбільшим натхнен-
ником проекту стала місцева активістка, 
член партії УКРОП, мама першокласни-
ці Мирослава Шмаль. Задум ініціатив-
них батьків та вчителів навчального за-
кладу підтримали на загальношкільних 
батьківських зборах, і тепер у школі – 14 
нових сучасних дощок. 

– Школа функціонує з 1979 року, у 
ній навчаються не тільки діти із селища 
Сенкевичівка, а й із навколишніх сіл: 
Ковбань, Губин-1, Гаєнка, Діброва, Ниви 
Губинські та частково Колодежі. Загалом 
тут здобувають освіту 135 учнів. Упро-
довж 38 років шкільних дощок не замі-
нювали, – розповіла директор освітньо-
го закладу Галина Долонська.

Реалізація проекту відбулася завдя-
ки співфінансуванню батьків, учителів 
та Фонду «Тільки разом». Та найбільше 
допомогла активна позиція небайдужих 
жителів села, які щиро вболівають за 
майбутнє своїх дітей.

– Старі дошки були проколені та по-
тріскані, тому на них важко було писати 
і вчителям, і дітям, – наголошує вчитель 
четвертокласників Неля Антонюк. – Су-
часні дошки – ще й магнітні, можна при-
кріплювати до них різну наочність. Ра-
ніше використовували шпильки, які не 
надто вдало тримали освітній матеріал і 
псували дошки.

– Велика різниця, які дошки були і 
які маємо тепер. На цих краще видно й 
ліпше писати, – в один голос стверджу-

ЛУЦЬКІ ВОЛОНТЕРИ 
ПОВЕЗЛИ 
ДОПОМОГУ НА СХІД

ВОЛОНТЕРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

Волинська обласна організація Української Спілки 
ветеранів Афганістану вкотре зібрала допомогу 
для воїнів АТО, які служать на передовій.

Як розповів голова організації, депутат Волин-
ської обласної ради від фракції «УКРОП» Григорій 
Павлович, волонтери збираються відвідати передову, 
починаючи від Світлодарської дуги та закінчуючи 
Широкиним. Зокрема, каже Григорій Павлович, вої-
ни отримають усе те, що замовляли, а також продукти 
та одяг.

З його слів, у зоні АТО волонтери побували вже 
безліч разів, раніше воїни отримували продукти, теп-
лі речі, а також безпілотник. Цього разу військовим 
повезуть засоби гігієни, побутову хімію, а також ге-
нератори.

Григорій Павлович подякував усім, хто виявив 
небайдужість та допоміг зібрати потрібні речі, 
зок рема Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», ПАТ 
«Теремно Хліб», підприємцям Олегу Дмитруку та 
Олександру Мигальчуку, ТОВ «Забіяка», компанії 
«Луцьк Експрес», а також пекарні міста Любомля.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ, 
Луцьк

ють п’ятикласники Богдан та Дмитро.
– Сама навчалася у цій школі, нині моя 

донька пішла в перший клас, – розповіла 
керівник проекту Мирослава Шмаль. – А 
дошки були в жахливому стані ще коли я 
здобувала освіту. Хотілося щось хороше 
зробити для наших дітей. Багато з них 
зараз мають поганий зір. Тому важливо, 
щоб їм було добре видно навчальний ма-
теріал, та й легше дітям писати на нових 
дошках. Вдячна особисто Ігорю Палиці 
та його команді за підтримку і сприян-
ня. Сподіваюся на подальшу співпрацю 
з Фондом «Тільки разом» у реалізації 
проектів. Потрібно формувати всебічно 
розвинених особистостей із наших дітей, 
адже вони – майбутнє держави.

А нові задуми, за словами директора 
школи, уже є. Галина Долонська попроси-
ла у представників Фонду «Тільки разом» 
сприяння в облаштуванні комп’ютерного 
класу для початкової школи. 

– Підтримка в оновленні дощок є 
свідченням того, що Фонду Ігоря Палиці 
небайдужа проблема освіти і виховання 

дітей. Сподіваюся, що це лише початок 
нашої успішної співпраці, – зазначила 
керівник освітнього закладу.

Вчитель фізвиховання Валентина Ста-
сюк чекає від благодійників нових баскет-
больних і футбольних м’ячів та легкоат-
летичного мата, а вчитель музики Оксана 
Волошина-Карвацька, яка організувала 
тепле свято для гостей заходу, просить 
сприяння у придбанні сучасної апарату-
ри. Аби спонукати колектив школи до ре-
алізації подальших задумів та сприяти на-
вчанню дітей із застосуванням сучасних 
технологій, керівник фракції «УКРОП» в 
обласній раді, радник голови облради Вя-
чеслав Рубльов передав у подарунок для 
сенкевичівської школи ноутбук.

– Працюємо далі, готові сприяти в 
реалізації нових задумів. Готуйте про-
екти, що розвиватимуть дітей і підтри-
муватимуть їхнє здоров’я, – спонукає 
депутат до нових ініціатив жителів гро-
мади, – бо це наше майбутнє.

Світлана ЧУНЬ, 
Горохівський район

У школі села Сенкевичівка здобувають 
освіту майже півтори сотні учнів

Команда благодійників

Замличани просять депутата розв’язати питання із 
дорогами, освітленням та автобусним сполученням

«Головним рушієм у розв’язанні будь-якої 
проблеми є громада», – каже Вячеслав Рубльов
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ЕКСПЕРТНА ДУМКАРЕАЛІЇ 

ХИБНА ДЕРЖАВНА 
ПОЛІТИКА ЗНИЩУЄ 
НАУКОВИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНИ

НА ЧАСІ

ПООБІЦЯЛИ ДИТСАДОК І... ЗАБУЛИ

ПЕДАГОГАМ ДОШКІЛЬНИХ 
ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОПОНУЮТЬ 
ПІДВИЩИТИ ЗАРПЛАТУ

Державна політика у сфері освіти 
й науки фактично зруйнувала 
інноваційний потенціал України. 
Про це заявила народний депутат 
від УКРОПу Ірина Констанкевич, 
коментуючи парламентські слухання 
на тему «Національна інноваційна 
система: стан та законодавче 
забезпечення розвитку». 

– Знищено живильний ґрунт для роз-
витку людського потенціалу та людсько-
го капіталу. У підсумку ми обговорюємо 
те, чого немає. Національна інноваційна 
система в Україні відсутня! – підкреслила 
парламентар. 

Практично всі українські уряди по-
ступово урізали витрати на освіту й на-
уку в рамках бюджетної оптимізації. Брак 
робочих місць і мізерні зарплати змусили 
молодь шукати кращого життя за кор-
доном. Ірина Констанкевич навела дані 
ЮНЕСКО, за якими з 2010 року кількість 
наукових працівників у світі збільшилася 
майже на 20% і сягнула 7,8 мільйона осіб. 
У 2016-му в країнах ЄС налічувалося по-
над 3 тисячі науковців на 1 мільйон гро-
мадян. В Україні ж навпаки – кількість 
дослідників скоротилася у 2,7 раза. Відпо-
відно, зараз у нас на 1 мільйон громадян 
припадає близько 1250 науковців.

На думку Ірини Констанкевич, нега-
тивну тенденцію все ще можна зупинити. 
Слід почати з виконання чинних законів 
щодо фінансування освіти й науки. Також 
треба створити можливості для самореа-
лізації молоді та запровадити фінансо-
ві стимули для розвитку досліджень. В 
Україні мають запрацювати грантові фон-
ди для науковців. Водночас промисловці 
можуть співфінансувати наукові дослі-
дження та використовувати їх результати 
для збільшення власних прибутків. 

– Заклики на кшталт «робіть більше 
наукових відкриттів, інноваційних про-
дуктів, а потім ми дамо вам більше гро-
шей» у світі практично ніколи не працю-
ють, – додала Ірина Констанкевич. 

Як відомо, народні депутати від 
УКРОПу зареєстрували у Верховній Раді 
низку законопроектів щодо розвитку на-
уки та інновацій. Парламентарі, зокре-
ма, запропонували збільшити видатки 
на підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників вищих навчаль-
них закладів та усунути розбіжності при 
нарахуванні зарплат педагогам. Крім того, 
в УКРОПі хочуть звільнити від оподат-
кування ПДВ при ввезенні в Україну ви-
робничого обладнання для модернізації 
підприємств.

Алла САДЕЦЬКА,
Київ 

У Києві відбулося засідання 
Громадсько-експертної 

ради (ГЕР) з питань освіти. 
У роботі взяли участь 
представники «Українського 
об’єднання патріотів», а 
також учителі, вихователі, 
директори та завідувачі шкіл 
і дитсадків з майже двох 
десятків областей.

Вони обговорили пропози-
ції до законодавства в освітній 
сфері, зокрема щодо діяльності 
опорних шкіл. Відповідний зако-
нопроект наразі розробляє голо-
ва громадсько-експертної ради, 
народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

За її словами, опорні школи 
почали створювати наприкінці 
2015 року, однак діяльність та-
ких закладів досі не регламентує 
жоден законодавчий акт.

– Треба напрацювати зако-
нодавство для таких навчальних 
закладів. Хто, як не ми, маючи 
потужну громадсько-експертну 
раду фахівців у цьому сере-
довищі, може взяти на себе від-
повідальність за закон про опор-

ні школи, – наголосила Ірина 
Констанкевич.

Майбутній закон має коре-
лювати з реформою освіти й де-
централізацією. Опорні школи 
треба відкривати відповідно до 
розподілу освітніх округів для 
забезпечення рівного доступу до 
освіти дітей з усіх регіонів.

Також ГЕР напрацювала низ-
ку пропозицій до закону про по-

зашкільну освіту.
– Ми працюємо над тим, 

щоб наші законопроекти були 
інноваційними й ішли на випе-
редження часу. Наші ініціативи 
дозволять освіті не просто ви-
живати, а й розвиватися, – за-
уважив голова УКРОПу, нардеп 
Тарас Батенко.

Крім того, на засіданні домо-
вилися напрацювати пропозиції 

до законопроекту про професій-
ну та професійно-технічну освіту. 
Наразі відповідний документ го-
тує спеціальна робоча група при 
Міністерстві освіти. Паралельно 
укропівці подадуть свої пропо-
зиції до законопроекту щодо фа-
хової передвищої освіти у частині 
діяльності технікумів і коледжів.

– Ми розробимо конкретні 
документи, які будуть корисни-
ми для людей. Наша зустріч має 
сприяти розв’язанню складних 
питань на місцях. Тепер це зале-
жатиме від усіх присутніх, – за-
значила Ірина Констанкевич.

Зі свого боку, освітяни звер-
нули увагу на низку проблем у 
регіонах. Зокрема, фахівці ка-
жуть, що освіта перебуває у 
стані стагнації, а задекларована 
освітня реформа не працює. 

Також освітяни поскаржи-
ли ся на недостатнє фінансуван-
ня, брак закладів позашкільної 
освіти.

Дарина ТИХА,
Київ

У вересні 2016 року управління 
капітального будівництва 
Волинської облдерж адміністра ції 
поновило проектно-кошторисну 
документацію на реконструкцію 
ДНЗ в селі Бузаки Камінь-
Каширського району. Проте 
фінансування того року виділено 
не було ні з державного, ні з 
місцевого бюджетів. 

Народний депутат Ірина Кон-
станкевич скерувала запит керів-
ництву Волинської ОДА, аби там 
пояснили, для чого поновлювали 
документацію без залучення кош-
тів на реконструкцію.

Варто зауважити, що у 2017 
році за підтримки Ірини Констан-
кевич з державного фонду соцеко-
ному було виділено 200 тис. грн на 
реконструкцію цього навчального 
закладу. Проте через відсутність ін-
ших джерел фінансування її не про-

вели, натомість кошти спрямували 
на відновлення освітлення вулиць у 
селі Бузаки. 

Парламентар зауважила: ре-
конструкцію дитсадка вкрай по-
трібно провести, але для виділен-
ня коштів із державного фонду 
соціально-економічного розвитку 
має бути попередньо виготовлена 
уся документація. Також важливим 
фактором є співфінансування. 

Тому Ірина Констанкевич звер-
нулася з проханням надати ін-
формацію про ступінь готовності 
проектно-кошторисної докумен-
тації, про розпорядника коштів 
по цьому об’єкту і чи передбачено 
виділення коштів із державного 
фонду регіонального розвитку та 
місцевих бюджетів у 2018 році на 
реконструкцію ДНЗ села Бузаки. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Камінь-Каширський район

Верховна Рада має повернути навчально-
виховні комплекси до української 
системи освіти. Про це заявила голова 
підкомітету з питань позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти комітету 
Верховної Ради з питань науки і освіти, 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич. Нардеп зазначила, що такі 
заклади дозволяють дітям здобувати 
первинну дошкільну та початкову 
шкільну освіту на базі єдиних центрів. 

– Навчально-виховні комплекси вже 
сформували безліч плідних освітніх тради-
цій. Такі заклади мають право на життя, – за-
уважила представниця УКРОПу. 

За її словами, перевага НВК полягає в 

Представники 
«Українського об’єднання 
патріотів» пропонують 
підвищити зарплати 
співробітникам 
закладів дошкільної та 
позашкільної освіти. 
Відповідний законопроект  
щодо відновлення 
справедливості в питанні 
оплати праці педагогічним 
працівникам розробили 
народні депутати 
Тарас Батенко, Ірина 
Констанкевич, Валентин 
Дідич, Олександр Дубінін, 
Віталій Купрій та Віктор 
Шевченко.

Автори документа на-
голошують, що підвищення 
зарплат педагогів передба-
чене базовим законом «Про 
освіту», який парламент 
ухвалив восени. Утім рівень 
оплати праці педагогів, що 
працюють у закладах до-
шкільної та позашкільної 
освіти, не змінився, адже 
Верховна Рада не внесла від-
повідних змін до інших про-
фільних законів.

– Законопроект пропонує 
збільшити оклади педагогів, 
що працюють у закладах до-

шкільної та позашкільної 
освіти. По суті, це навіть не 
нова ініціатива, а відновлен-
ня справедливості. Підви-
щення зарплат передбачене 
законом «Про освіту», нор-
ми якого не виконуються, – 
пояснили в УКРОПі.

У разі ухвалення зако-
нопроекту посадовий оклад 
співробітників дитсадків і 
позашкільних навчальних 
закладів найнижчої кваліфі-
каційної категорії дорівню-
ватиме трьом мінімальним 
зарплатам, наразі це близько 
11 тис. грн. Виплати пра-
цівникам кожної наступної 
категорії підвищуватимуть-
ся ще щонайменше на 10%. 
Крім того, документ пропо-
нує встановити щомісячні 
надбавки педагогам.

– Таким чином, освітяни 
з понад трирічним стажем 
роботи отримають додат-
ково 10% від посадового 
окладу. За вислугу більш як 
10 та 20 років передбачено 
надбавки у 20% і 30% від-
повідно», – підкреслили в 
УКРОПі.

Дарина ТИХА,
Київ

тому, що учні можуть продовжити здобува-
ти початкову освіту після дошкільної в єди-
ному закладі. НВК функціонують в Україні 
близько двадцяти років і становлять майже 
половину від усіх навчальних закладів. Зараз 
у таких комплексах навчаються до 750 тисяч 
дітей, майже половина з них проживають 
у селах. Незважаючи на це, чинна редакція 
закону «Про освіту» виключає можливість 
здобуття освіти в НВК. Така форма навчан-
ня просто зникла з українського законодав-
ства. 

– Саме це спонукало нас підготувати за-
конопроект, який має повернути НВК до за-

кону про освіту, – зазначила Ірина Констан-
кевич. 

Нагадаємо, народні депутати від УКРОПу 
Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Вален-
тин Дідич, Олександр Дубінін, Олександр 
Шевченко та Віктор Шевченко у співпраці з 
представниками різних фракцій і груп парла-
менту підготували проект закону щодо вне-
сення змін до закону про освіту щодо НВК. 
Документ пропонує на законодавчому рівні 
включити навчально-виховні комплекси до 
української системи освіти.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

Практики з усієї України обговорили проблеми освіти

Громада села Бузаки вірить: колись їхні 
діти таки підуть в оновлений дитсадок

НАБОЛІЛЕ



Той, хто шукає свою дорогу, мусить розуміти, що на початку завжди буде роздоріжжя. Фільм «Тор»
www.volynnews.com
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СУБОТА 7 квітня

П’ЯТНИЦЯ 6 квітня
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, 
16.35, 00.00 Погода

09.40 Д/с «Африка. 
Небезпечна реальність»

10.35, 16.20 Телепродаж
11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
12.00 Д/ц Смаки Культур
13.10 :РадіоДень
13.55 Схеми
14.30 :Радіо. День
15.15, 00.55 Лайфхак 

українською
16.50 Фольк-music
18.00, 00.05 Інформаційна 

година
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
20.25 Перша шпальта
21.30 Новини. Спорт
21.50 Концерт «Supernation» 

гурту Друга ріка
22.40 Д/с 

«Найекстримальніший»
23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Рахілі і Лії»
01.10 Культурна афіша
01.35 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
02.05 Д/ц «Смачні історії»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.04, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
08.00 Т/с «Мерлін»
11.35 Т/с «Друзі»
12.35 Т/с «Статус відносин 

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

16+
22.00 Хто зверху? 12+
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «Моя правда. Тото 

Кутуньо. Любовний 
трикутник»

06.45 «Моя правда. 
Альбано. Підступна 
фелічіта»

07.45 Х/ф «П”ять років та 
один день»

09.35 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»
00.00 «Як вийти заміж»

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

Хілс, 90210»
11.45 «Навколо М»
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»
23.45 Х/ф «Серцеїдки»
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, 03.10 
Сьогодні

09.30, 05.30 Зірковий шлях
11.30, 03.50 Реальна 

містика
13.35, 15.30 Т/с «Секрет 

майя»
18.00 Т/с «Каблучка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «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, 22.40 Мегазаводи
09.50 Операція: людожери
10.40 Легендарні замки 

України
11.40 Містична Україна
12.20 Місто
13.10 Скептик
14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Полювання на 

рибу-монстра
16.10, 20.50 Шалена 

подорож
17.10 Диво з острова 

Борнео
18.10 Дикий Індокитай
19.00 Фантастичні історії
23.40 Великі тирани
00.30 Бандитський Київ

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»

12.55, 14.10, 15.30 «Міняю 

жінку»

17.10 Т/с «Мама»

20.15 «Ліга сміху 2018»

22.20 «Ігри приколів 2018»

23.20, 00.15, 05.05 

«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»

10.10, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

12.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?»

14.50, 15.45, 16.45, 01.45 
«Речдок»

18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.10 «Подробиці 
тижня»

23.50 Х/ф «Побічний 
ефект»

04.50 «Top Shop»
05.20 Д/п «Воскресіння»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 02.00 
Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Інсайдер
11.00, 17.35 Т/с «Пес-3»
12.05, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.25, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу 12+
00.00 Х/ф «Мутанти»
02.20 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.45 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Везунчик»
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 «Люди 

Ікс: Дні минулого 
майбутнього»

23.30 Х/ф «Як вийти 
заміж за мільярдера»

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 «Чорна 

рада», 7 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 П/ф «Пасхальний 
досвід»

06.30 Завтра сьогодні
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 Т/с «Справа Дойла»
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Авто 

про добро»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.00 Т/с «Пані покоївка»
14.00 Д/ф «Третій день»
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи

АВЕРС 16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «Пані покоївка»
20.00 Т/с «Пані покоївка»
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Погода
22.05 Вголос
22.10 «Європа в 

концертах»
23.00 Євромакс
23.30 На Часі 21.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 П/ф «Пасхальний 

досвід»
01.00 Д/ф «Третій день»
02.00 На Часі 21.00. 

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

06.00 Мультфільми
08.00, 13.50 «Відеобімба»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «102. Поліція»
11.50, 17.15 «Загублений 

світ»
15.35 Х/ф «Наввипередки 

2+2 з часом»
19.25 Х/ф «Швидкий і 

жорстокий»
21.00 Х/ф «Герой у 

розшуку»
22.50 «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.15 «Облом.UA.»

НТН

06.35 Х/ф «Білоруський 
вокзал»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Ти 

пам’ятаєш»
10.45 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

01.35 «Свідок»
12.50 «Легенди карного 

розшуку»
14.35 «Життя на грані»
16.50, 19.30 Х/ф «Ісус. 

Бог і людина»
21.00, 23.45 Х/ф «Імперія 

Святого Петра»
02.05, 03.35 «Правда 

життя. Професії»
02.20 «Речовий доказ»
02.50 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.50 Х/ф «Самотня 

жінка бажає 
познайомитись»

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 

Новини
09.30, 16.15, 23.25 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак 

українською
10.45, 16.00 Телепродаж
11.05 Д/с «Незвідані 

шляхи»
12.00 Х/ф «Ісус. Бог і 

Людина»
15.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
16.25 Д/с 

«Найекстримальніший»
18.10 Телевізійний серіал 

«Окуповані»
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Червона 

черепаха»
23.35 Т/с «Доньки Єви. 

Історія Марії – матері 
Ісуса»

00.00 ВЕЛИКОДНЯ 
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.40 Зона ночі
05.09, 07.49 Kids Time
05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.30 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.50 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.20 Т/с «Бібліотекарі»
18.00 М/ф «У пошуках 

Жар-птиці»
19.20 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий вовк 2»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

Дари смерті»
23.50 Х/ф «Непрохані»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 «Караоке на 

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

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

Васильович змінює 
професію»

19.00 «Світами за 
скарбами»

21.30 «Вечір з Наталею 
Гаріповою. Павло 
Зібров»

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

01.20 Т/с «Коли ми 
вдома»

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

ластами, Семмі»
13.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.10 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00, 00.45 «Їже, я люблю 

тебе!»
23.00 Х/ф «Моє велике 

грецьке весілля 2»
01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.55 

Сьогодні
07.15, 05.10 Зірковий шлях
08.45 Т/с «Добрі наміри»
13.30, 15.20 Х/ф 

«Паперові квіти»
16.00, 19.40 Т/с «Всупереч 

долі»
21.00 Шоу Братів 

Шумахерів
23.00, 02.20 Т/с «Я 

житиму»
01.50 Телемагазин
03.35 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Скарб.UA
08.20 Прихована 

реальність
11.30 Великі тирани
12.30 Реальна історія Ісуса
15.20 Дикий Індокитай
17.30 Шалена подорож
18.20 Таємний код 

зламаний
21.00 Таємниці Хреста
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Код доступу
05.20 Містична Україна

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші 2018»

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.45, 23.20 «Світське 

життя 2018»

11.00 «Голос країни 8»

14.00 «Ліга сміху 2018»

16.25, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»

20.15 «Українські сенсації»

00.20, 04.20 «Вечірній 

Київ»

1+1

06.00 Мультфільм
06.30 «Чекай мене»
08.00, 05.05 Х/ф 

«Одруження 
Бальзамінова»

09.50 Х/ф «Міцний 
горішок»

11.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

13.00 «Сходження 
Благодатного Вогню 
в Храмі Гроба 
Господнього»

15.00, 20.30 Т/с «Я прийду 
сама»

20.00 «Подробиці»
23.00 «Великодня літургія. 

Пряма трансляція»
03.00 Д/п «Паломництво 

на Святу землю»
03.45 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»

ІНТЕР

05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.40, 11.40 Особливості 

національної роботи
12.35, 13.00 Х/ф 

«Нестримні»
14.35 Х/ф «Нестримні-2»
16.30 Х/ф «Нестримні-3»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Білосніжка і 

мисливець»
22.25 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана подорож»
01.30 Х/ф «Мутанти»
03.20 Х/ф «Бережіть 

жінок»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Якось у лісі»
11.30 Х/ф «Король 

повітря: Сьома 
подача»

13.15, 23.00, 02.30 
Панянка-селянка

14.15 Готель Галіція
18.15 Х/ф «Як вийти 

заміж за мільярдера»
20.00, 00.00 100 в 1
21.00 Танька і Володька
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 Серіал «Чорна 

рада», 3 серія
15.10 Серіал «Чорна 

рада», 4 серія
16.00 Серіал «Чорна 

рада», 5 серія
17.00 «Натхнення»
17.25 «Волинська 

веселка»
18.05 Т/ц «Музеї Волині»
18.25 «Урок для батьків»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
20.00 «Розсекречена 

історія»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 П/ф «Пасхальний 
досвід»

06.30 М/с «Велика книга»
07.00 М/с «Літаючий 

будинок»
07.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На Часі 21.00. 

Повтор
09.00 Новини «На Часі»
09.30 МузейОк
10.00 «2 Я – одне життя»
11.00 М/с «Авто про 

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

концертах»
14.00 Т/с «Справа Дойла»

АВЕРС 18.00 На Часі. Субота
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Огляд світових 

подій
20.00 Д/ф «Третій день»
21.00 На Часі. Субота
21.30 Новини «На часі»
21.50 Вголос
21.55 Д/ф «Воскресіння»
23.00 Глобал 3000
23.30 На Часі. Субота
00.00 Новини «На Часі»
00.20 П/ф «Пасхальний 

досвід»
01.00 Д/ф «Ієшуа. В 

пошуках реального 
Ісуса»

02.00 На Часі. Субота
02.30 Новини «На Часі»
02.50 Т/с «Справа Дойла»

06.00 Мультфільми
08.15, 00.00 «102. Поліція»
10.05 Т/с «Команда»
13.50 26 тур ЧУ з футболу 

«Динамо» – «Зоря»
16.00 Х/ф «Швидкий і 

жорстокий»
17.30 Х/ф «Повернення 

2+2 Геркулеса»
19.20 Х/ф «Вихід: Боги 

та царі»
22.10 Х/ф «Живий товар»
01.50 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.40 «Облом.UA.»
05.00 «Змішані 

єдиноборства. UFC»

НТН

06.20 Х/ф «Тіні зникають 
опівдні»

10.15 «Паломництво на 
Святу землю»

11.05 «Від Різдва до 
Хрещення»

12.00 «Свідок. Агенти»
13.10 Х/ф «Імперія 

Святого Петра»
17.10 Х/ф «Здрастуй і 

прощавай»
19.00, 02.45 «Свідок»
19.30 Х/ф «Солодка 

жінка»
21.30 Х/ф «Апокаліпсис: 

Одкровення Іоанна 
Богослова»

23.25 Х/ф «Ісус. Бог і 
людина»

03.15, 03.15 «Правда 
життя. Професії»

04.00 «Святі та 
праведники ХХ століття»

ПІТТ І ЕНІСТОН 
ЗНОВУ РАЗОМ 

Колишнє зіркове подружжя 
Бред Пітт і Дженніфер Еністон 

помирилися. Допоміг їм у цьому друг 
Пітта Джордж Клуні. 

Н е щ о д а в н о 
американський таб-
лоїд Star вийшов із 
сенсаційною обкла-
динкою – знімком, 
на якому цілуються 
Пітт і Еністон, пише 
New Idea. Коменту-
ючи фото, Star по-
відомляє, що зна-
менитості справді 
зустрічаються.  

Як з’ясувалося, 
Клуні був першим, 
хто зателефонував 
Бреду Пітту після того, як від нього пішла 
Анджеліна Джолі. Він і наполіг, щоб той 
спробував відновити стосунки з першою 
дружиною. Перша за довгі роки зустріч 
екс-подружжя відбулася на одній з оска-
рівських вечірок.

зіркове кохання

uakino.club

Фільм «Як вийти заміж за мільярдера»

23:30

ДІВЧАТА ЗІ SPICE 
GIRLS СТАНУТЬ 
СУПЕРГЕРОЯМИ 

Учасниці гурту Spice Girls подарують 
свою зовнішність та голоси 

супергероям з мультфільму. Мел 
Бі, Мел Сі, Емма Бантон, Джеррі 
Голлівел та Вікторія Бекхем стануть 
прототипами анімаційного фільму про 
супергероїв, пише «ТСН.ua».

Виробництво мультфільму про п’ятьох 
героїнь з унікальними талантами довірять 
Marvel або Disney. Для Spice Girls це буде не 
перший досвід у кіноіндустрії. Понад 20 ро-
ків тому вони знялися в музичній комедії 
Spice world і заробили понад $100 млн на 
касових зборах.

Ще й досі Spice Girls залишається най-
популярнішим жіночим колективом у світі. 
Вони продали понад 85 млн платівок. Хоч 
востаннє виступали разом п’ять років тому.  

мультфільм

Фільм «Непрохані»

23:50

uafi lm
.tv

tsn.ua
24sm

i.org
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ФУТБОЛ 1

ПН 2 квітня ВТ 3 квітня СР 4 квітня ЧТ 5 квітня ПТ 6 квітня СБ 7 квітня НД 8 квітня
06.00 МЮ – Свонсі. Чемпіонат 
Англії 07.45, 01.05 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.15 Маріуполь 
– Динамо 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.05 Лас-Пальмас 
– Реал. Чемпіонат Іспанії 
13.55 Сталь – Олімпік 16.00 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55 Топ-матч 17.00 
Барселона – Рома. 1/8 фіналу 
(2001/2002). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 18.50 
Челсі – Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 20.40 Севілья – Барсе-
лона. Чемпіонат Іспанії 22.50 
Журнал Ліги Європи 23.20 
Ворскла – Верес 01.30 Про-
філактика 05.00 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Хетафе – 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 09.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
10.00, 15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Зірка – 
Олександрія 12.10 «Великий 
футбол» 13.55 Севілья – Барсе-
лона. Чемпіонат Іспанії 17.20 
Лас-Пальмас – Реал. Чемпіонат 
Іспанії 19.05 Маріуполь – 
Динамо 21.00, 23.40 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 21.35 LIVE. 
Ювентус – Реал. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 00.10 
Кристал Пелас – Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 02.00 Атлетіко 
– Депортіво. Чемпіонат Іспанії 
03.50 Топ-матч 04.00 Севілья 
– Баварія. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

06.00 Арсенал – Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 07.45 «Моя 
гра» О. Дитятьєв 08.15 Сталь 
– Олімпік 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Челсі – 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
12.10 Маріуполь – Динамо 
13.55 Евертон – Ман Сіті. Чем-
піонат Англії 16.05, 20.20 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 16.40, 00.10 
Ювентус – Реал. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 18.30 Севілья 
– Баварія. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 20.50, 03.50 
Топ-матч 21.00 «Сіткорізи» 
21.30 LIVE. Ліверпуль – Ман Сіті. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
23.40 Журнал Ліги Європи 02.00 
Малага – Вільярреал. Чемпіо-
нат Іспанії 04.00 МЮ – Свонсі. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Атлетіко – Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 Журнал 
Ліги Європи 08.15 Зірка – 
Олександрія 10.00, 15.40, 21.20 
Футбол NEWS 10.25 Ювентус – 
Реал. 1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.10 Арсенал – Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 13.55 
Севілья – Баварія. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.05, 
20.20 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
16.40 Барселона – Рома. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
18.30, 01.05 Ліверпуль – Ман 
Сіті. 1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.50 Топ-матч 21.00, 
21.40, 00.00 «Шлях до Ліона» 
21.55 LIVE. Арсенал – ЦСКА. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 00.45 
«LaLiga Chronicles». Чемпіонат 
Іспанії 02.55 «Сіткорізи» 03.25 
Лейпциг – Марсель. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00, 01.40 Барселона – Рома. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 07.50 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії 08.10 
Ворскла – Верес 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.25, 
23.20 Атлетіко – Спортінг. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 12.15 
Ювентус – Реал. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 14.05 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 14.35 
Топ-матч 14.45 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
16.05, 20.20 «Шлях до Ліона» 
16.40, 04.00 Арсенал – ЦСКА. 
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
18.30 Лейпциг – Марсель. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 21.05 
Світ Прем’єр-Ліги 21.35 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 22.50, 
03.30 Чемпіонат Іспанії. Перед-
мова до туру 01.10 «Сіткорізи» 

06.00 Депортіво – Малага 07.45 
Чемпіонат Іспанії 08.15 Лейпциг 
– Марсель. 1/4 фіналу. Ліга Єв-
ропи УЄФА 10.00, 15.55, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Арсенал 
– ЦСКА. 1/4 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 12.10 Ліверпуль – Ман 
Сіті. 1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.55 LIVE. Алавес – 
Хетафе. Чемпіонат Іспанії 14.45, 
18.00 Футбол Tables 16.15, 
03.15 Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 17.10 LIVE. Сельта – 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 19.10 
Передмова до матчу «Ман Сіті 
– МЮ». Чемпіонат Англії 19.15 
LIVE. Ман Сіті – МЮ. Чемпіонат 
Англії 21.30 Топ-матч 21.40 
LIVE. Барселона – Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Олек-
сандрія – Сталь 01.25 Евертон 
– Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
04.05 Ворскла – Маріуполь 

06.00 Сельта – Севілья 07.45, 
16.35 Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Ман Сіті – МЮ. Чемпіонат Англії 
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS 10.25 «Халатний футбол» 
11.15 «Моя гра». Прем’єра 
11.45, 14.55, 19.10 Топ-матч 
12.00, 00.50 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА 12.55 LIVE. Леван-
те – Лас-Пальмас 13.45, 18.00 
Футбол Tables 15.10, 03.35 Жур-
нал Ліги Чемпіонів 16.05 «Моя 
гра» 17.05 Передмова до матчу 
«Реал-Атлетіко». Чемпіонат Іс-
панії 17.10 LIVE. Реал – Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 19.25 LIVE. 
Сосьєдад – Жирона. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Арсенал – Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 01.45 Валенсія 
– Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
04.05 Челсі – Вест Гем. Чемпіо-
нат Англії 

скандал

НЕДІЛЯ 8 квітня
06.00 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕ-

СТВЕННА ЛІТУРГІЯ
10.00 Х/ф «Імперія 

святого Петра»
13.35 Перший на селі
14.00, 16.00 Телепродаж
14.20, 03.00 Фольк-music
15.30 Документальния 

фільм «Спадок на 
кінчиках пальців»

16.15, 01.10 Погода
16.25 Д/с «Найекстри-

мальніший»
18.10 Телевізійний серіал 

«Окуповані»
19.55 Д/с «Імперія»
21.00, 00.40 Новини
21.30 «Сонце». гурту 

Антитіла
23.50 «Гордість світу»
01.15 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
02.05 Д/ц «Смачні історії»
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

05.55 Скарб нації
06.05 Еврика!
06.10, 12.45 Факти
06.30, 03.30 М/ф «Денніс-

бешкетник: Вдалий 
круїз»

08.00 Я зняв!
09.50 Х/ф «Діти шпи-

гунів»
11.20, 13.00 Х/ф «Діти 

шпигунів-3»
13.10 Х/ф «Білосніжка і 

мисливець»
15.35 Х/ф «Хоббіт: Не-

сподівана подорож»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Хоббіт: 

Пустка Смо´а»
23.35 Х/ф «Ера драко-

нів»
01.25 Т/с «Морська полі-

ція. Лос-Анджелес»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «Везунчик»
12.00, 23.00, 02.30 

Панянка-селянка
14.00, 00.00 100 в 1
21.00 Танька і Володька
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

07.00 «Школа Мері 
Поппінс»

07.15 «Казки Лірника 
Сашка»

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

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

проспект»
13.43 Тема дня
14.13 Серіал «Чорна 

рада», 6 серія
15.10 Серіал «Чорна 

рада», 2 серія
16.00 Фольк – music. Діти
17.00 «Світло»
18.00 «Кошик творчих 

ідей»
18.40 «Роздягалка»
19.00 «Протилежний 

погляд»
20.00 «Розсекречена 

історія»

05.55 «Хата на тата» 07.40 
«Як вийти заміж» 09.00 
«Все буде смачно!» 10.00 
Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія» 11.05 «Караоке 
на Майдані» 12.05 «Вечір 
з Наталею Гаріповою. 
Павло Зібров» 13.00 Х/ф 
«Наречена для тата» 
15.05 Х/ф «Іван Васильо-
вич змінює професію» 
16.55, 23.35, 23.50 «Я 
соромлюсь свого тіла 5» 
19.00 «Битва екстрасенсів 
18» 21.20 «Один за всіх» 
22.35 «Слідство ведуть 
екстрасенси» 

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
10.20 М/ф «Воруши ласта-

ми, Семмі»
12.00 «Орел і Решка. 

Шопінг»
13.10 «Орел і Решка. На-

вколосвітня подорож»
22.00 «Їже, я люблю 

тебе!»
00.00 Х/ф «Агент 117: 

Місія в Ріо»
01.45 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.20 У пошуках істини
09.10, 18.20 Таємний код 

зламаний
11.30 Великі тирани
12.30, 23.00 Таємниці 

Хреста
15.20 Дикий Індокитай
16.30 Дивовижна Індія
17.30 Шалена подорож
21.00 Таємниці Біблії
23.50 Паранормальний 

світ
00.40 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

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

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

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
10.45, 11.45, 12.45 «Світ 

навиворіт – 2: Індія»
13.50 Т/с «Сувенір з 

Одеси»
17.35 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

19.30, 05.00 «ТСН-
Тиждень»

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

сни»

06.30 Х/ф «Міцний 
горішок»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.10 Х/ф «Я нічого не 
знаю, але скажу все»

13.45 Х/ф «Людина з 
Ріо»

16.00 Х/ф «Дівчата»
18.00 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
20.00, 02.15 «Подробиці»
20.30 Т/с «Я прийду сама»
23.10 Х/ф «Дев’ять 

ознак зради»
01.00 Д/п «Тисяча років на 

Афоні»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

04.55 Стендап-Шоу
05.55, 09.04 Kids Time
06.00 М/с «Луні Тюнз шоу»
09.05 Х/ф «Мармадьюк»
11.00 М/ф «Велика собача 

втеча»
12.50 М/ф «У пошуках 

Жар-птиці»
14.10 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий вовк 2»
15.45 Х/ф «Гаррі Поттер 

і Дари смерті»
18.35 Х/ф «Гаррі Поттер 

і Дари смерті 2»
21.00 Х/ф «Конан-варвар»
23.10 Х/ф «Орел 

Дев’ятого легіону»
01.25 Х/ф «Непрохані»

06.00 Відкрита рада. Об-
ласть. Повтор

07.30 Духовність
08.00 Новини «На Часі»
08.20 На Часі. Субота
08.50 Як це було
09.00 Новини «На Часі»
09.20 Вголос
09.30 Євромакс
10.00 Д/ф «Воістину 

Воскрес!»
10.30 Огляд світових 

подій
11.00 М/ф «Обітниця Пасхи»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 Світлана Весна 

«Мій рідний край»
14.00 Т/с «Пані покоївка»
18.00 На Часі. Неділя

АВЕРС 18.30 Новини «На Часі». 
Спецвипуск

19.00 Погода
19.05 «Європа в концер-

тах»
20.00, 01.00 Глобал 3000
20.30, 01.30 МузейОк
21.00 На Часі. Неділя
21.30 Новини «На Часі». 

Спецвипуск
22.00 Х/ф «Шоколадні 

поцілунки»
23.30 На Часі. Неділя
00.00 Новини «На Часі» 
00.30 П/ф «Пасхальний 

досвід»
02.00 На Часі. Неділя
02.30 Новини «На Часі». 

Спецвипуск
03.00 Т/с «Пані покоївка»
05.30 Волинський 

портрет

06.00 «Змішані єдинобор-
ства. UFC»

08.00 «Він, вона і теле-
візор»

13.15 Х/ф «Мисливці за 
реліквіями»

2+2 17.05 Х/ф «Санктум»
19.05 Х/ф «Бен-Гур»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдинобор-

ства. UFC»
01.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.35 «Облом.UA.»

НТН

07.00 Т/с «Банкирши»

10.50 Х/ф «Закоханий 

за власним бажан-

ням»

12.30 Х/ф «Три тополі 

на Плющисі»

14.00 Х/ф «Танцюй, 

танцюй»

16.45 Х/ф «Серцеїдки»

19.00 Х/ф «Відпустка за 

власний рахунок»

21.30 Х/ф «Шукайте 

жінку»

00.25 Х/ф «Апокаліп-

сис: Одкровення 

Іоанна Богослова»

02.20 «Речовий доказ»

ОЛЕГ ВИННИК 
ОЗВУЧИВ МУЛЬТИК 

Відомий український співак Олег 
Винник озвучив головного героя 

анімації «Зачарований принц».

«Це мій перший досвід дубляжу мульт-
фільмів, я дуже хвилювався перед почат-
ком. Але робота так захопила мене, що 
працював з величезним задоволенням. Це 
прекрасно – почуватися у ролі принца», – 
зізнався Винник, пише «ТСН.ua».  

За сюжетом, принц-красень, від якого 
у захваті вся жіноча половина королівства, 
зачарований. Він має знайти справжнє ко-
хання, поки йому не виповнився 21 рік.

На цьому шляху принцу доведеться 
подолати безліч випробувань і перешкод. 
Анімація від продюсерів франшизи «Шрек» 
вирізняється прекрасним гумором, неспо-
діваними сюжетними поворотами й вираз-
ними персонажами. Фільм вийде в україн-
ський прокат 24 травня. 

голос за кадром

Фільм «Орел Дев’ятого легіону»

23:10

heavem
edia.com

06.50 Сьогодні

07.45, 04.50 Зірковий шлях

08.15 Т/с «Добрі наміри»

13.10 Т/с «Всупереч долі»

17.10, 20.00 Т/с «Нарече-

ний для дурепи»

19.00, 01.40 Події тижня з 

Олегом Панютою

22.00 Т/с «Бабине літо»

02.30 Історія одного зло-

чину -2 16+

Президент CША 
Дональд Трамп 
влип у масштабний 

секс-скандал. 39-річна 
порнозірка Стормі Деніелс, 
з якою одружений політик 
колись нібито крутив 
роман, більше не бажає 
приховувати від широкого 
загалу жодних пікантних 
подробиць, пише The Daily 
Mail.

Стормі згадала, як відбулося її 
знайомство з Трампом у 2006 році. 
Мільярдер узявся вихвалятися пе-
ред нею журналом, на обкладинці 
якого було його фото. І був за це по-
караний.

«Я cказала: «Хтось має узяти цей 
журнал і відшльопати тебе ним, – зі 
сміхом розказала актриса. – Не 
думаю, що хтось колись так із ним 
говорив, особливо молода жінка. І 
я сказала: «Дай-но мені його». Він 

ПОРНОЗІРКА ПРО СЕКС-ПРИГОДУ З ТРАМПОМ: «ВІН 
СПУСТИВ ШТАНИ, ЩОБ Я ЙОГО ШЛЬОПНУЛА»

навіть заявив, що я не посмію таке 
зробити. Потім повернувся і спус-
тив штани. На ньому було спіднє, я 
шльопнула його кілька разів». 

За словами Стормі, після цього 
Дональд став геть іншою людиною.

«Він сказав: «Вау, ти... ти особли-

ва. Ти нагадуєш мені мою дочку. Ти 
розумна і вродлива жінка, на чию 
думку потрібно зважати, і ти мені 
подобаєшся. Подобаєшся», – при-
гадує порноакторка. 

Деніелс навіть запитала Трампа 
про його дружину Меланію та сина 

Беррона, якому тоді було лише кіль-
ка місяців.

«Він сказав: «О, так, так, знаєш, 
не турбуйся про це. У нас навіть 
окремі кімнати і всяке таке», – роз-
повіла Стормі.

Жіночка підкреслила, що тоді 
60-річний Трамп її сексуально не 
приваблював, але вона все одно 
кохалася з ним, причому без пре-
зервативів. Каже, робила це за 
згодою й жертвою себе аж ніяк не 
вважає.

Стормі наголосила, що впливо-
вий коханець ніколи не акцентував 
на тому, що вона має тримати в та-
ємниці те, що між ними було. Але в 
2011 році, коли порнодіва прийня-
ла пропозицію відомого таблоїда 
продати цю історію, вона отримала 
реальну погрозу.

«Я була на парковці, прямува-

ла на заняття з фітнесу з моєю ма-
ленькою донькою. Коли виймала 
крісельце з заднього сидіння та 
торбу з підгузками, якийсь чоловік 
підійшов і сказав мені: «Дай спокій 
Трампу. Забудь ту історію». А потім 
нахилився, поглянув на мою доньку 
і додав: «Яка гарненька маленька 
дівчинка. Буде прикро, якщо щось 
трапиться з її мамою». Після цього 
він пішов», – розповіла Деніелс.

Жінка не стала приховувати, 
що страшенно злякалася. Тепер же 
вона вважає розголос тієї історії 
вкрай потрібним – для її безпеки і 
для безпеки її близьких.

Стормі Деніелс позивається до 
Дональда Трампа. Вона заявляє, що 
має повне право розказувати про 
їхні стосунки, адже політик так і не 
підписав угоди про конфіденцій-
ність. 

nypost.com

— Люба, чи будеш 
ти готувати мені, 
доки смерть не 
розлучить нас?

— Милий, якщо я 
буду готувати, то 
смерть розлучить 
нас дуже скоро.

tochka.net
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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.

косметичка школа агронома

ЯКЩО ДОКУЧАЮТЬ ВЕСНЯНКИ
Ластовиння, або ж 

веснянки – темно-
коричневі цятки 

на шкірі обличчя чи 
інших ділянках тіла, 
які утворюються через 
надмірне відкладання в 
шкірі пігменту меланіну. 
Цьому сприяють 
ультрафіолетові промені 
сонця. 

Навесні, коли день збільшуєть-
ся й підвищується сонячна актив-
ність, у деяких людей (особливо 
блондинів) з’являються веснянки. 
Їм уже з березня варто захищати 
обличчя від прямих променів ка-
пелюшком з широкими крисами, 
парасолькою тощо, користуватися 
фітозахисними кремами проти за-
смаги. Якщо веснянки вже є, можна 
скористатися рослинними препа-
ратами. 

Допоможе настій коренів лю-
бистку: 1 ст. ложку сировини залити 
500 мл окропу, кип’ятити 3 хв, на-
стояти годину. Настій втирають у 
пігментні плями тричі на день про-
тягом 15 діб.

Добре діє щоденне втирання 
(тричі на день) свіжого соку коре-
нів петрушки, ягід калини, лимона. 
Можна приготувати настій з коре-
нів петрушки городньої: 1 ст. лож-

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.

ку ретельно подрібнених коренів 
залити 1 скл. окропу, настояти до 
охолодження. Цим настоєм проти-
рати проблемні місця 1-2 рази на 
день. Для підсилення дії до настою 
додають свіжий сік лимона чи по-
дорожника. Сік петрушки змішати 
з молоком (для жирної шкіри) чи 
сметаною (для сухої) у пропорції 
1:1. Накласти суміш на обличчя на 
20 хв. Змити холодною водою.

Для вирівнювання кольору шкі-

ри вранці й увечері обличчя проти-
рають морквяним соком і змивають 
водою з молоком (1 ст. ложка мо-
лока на 100 мл теплої перевареної 
води). 

Дуже допомагає в боротьбі з 
веснянками білково-лимонна мас-
ка: яєчний білок збити до піни, до-
дати 1 ч. ложку лимонного соку. 
Шкіру змастити оливковою олією й 
нанести маску на 10 хв. Змити теп-
лою перевареною водою.

derm
atolog.vn.ua

Готуючи картоплю на 
насіння, керуйтеся 

правилом: що менша 
бульба, то більші вона 
дасть картоплини. І 
навпаки. Тому найкраще 
саджати картоплини 
середнього розміру. Або 
ж розрізати великі так, 
щоб на кожній частині 
було кілька вічок. 

Надто глибоко посаджена 
картопля дає дрібні бульби, нато-
мість гичка виростає густою. 

Підживлювати картоплю най-
краще хімічними добривами – ор-
ганіка, особливо гній, негативно 
впливає на смакові якості бульби. 

Щоб отримати добірні й смач-
ні плоди, через 2-3 тижні після 

цвітіння картоплиння злегка над-
ломлюють. Після цього потрібні 
для зростання речовини потрап-
ляють лише на коренеплоди. 

Фітофтора ніколи не розви-
вається на ґрунтах, багатих на 
мідь. Тому перед висаджуванням 
обробіть коренеплоди розчином 
мідного купоросу (бордоською 
рідиною). Ним також обприску-
ють картоплиння на початковій 
стадії зростання. 

Щойно листя почне чорніти 
від фітофторозу, бадилля зрізують 
і спалюють.

По краях картопляного поля 
висаджують календулу, чорно-
бривці, пижмо, настурцію та аро-
матичні трави. А от соняшники 
впливають на картоплю негативно.

КАРТОПЛЯРСЬКІ СЕКРЕТИ

green-color.ru

Здаємо 2-гу чергу!!!

frt.lutsk.ua  098 660 63 03 
066 660 63 03

Ñòàðòóº áóä³âíèöòâî 3-¿ ÷åðãè çà 
àêö³éíîþ ö³íîþ 8500 ãðí çà ì2!!!

РОЗПРОДАЖ КВАРТИР 
ВIД ЗАБУДОВНИКА!

Якщо веснянки вже є, можна 
скористатися рослинними препаратами

Що менша бульба, то більші 
вона дасть картоплини
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мандри

Лучани Яся Рамська 
та Максим Ройко 
рік прожили у Китаї. 

Мандрівники охоче 
розповідають про досвід 
перебування в Піднебесній, 
найпоширеніші міфи про цю 
країну, ї ї жителів, культуру, 
мову та побут.

МИ – РІЗНІ
Коли ви вперше приїздите до 

Китаю, то наче опиняєтеся в іншо-
му світі. Зрозуміло, що культура й 
менталітет українців і китайців аб-
солютно різні. Однак ви зіштовхує-
теся з речами, які здаються зовсім 
незрозумілими, хоча для жителів 
цієї країни це буденність. Наприк-
лад, китайці не надто охайні, сміття 
вони кидають просто собі під ноги. 
А коли їх запитуєш чому, то диву-
ються. І аргументують тим, що є 
люди, яким платять за прибирання 
вулиць, то навіщо ж забирати у них 
роботу?

КОМУНІЗМ І МАО
Китай – надзвичайно велика 

пост комуністична країна. І цей устрій 
накладає відбиток на все. Як каже 
Яся, тут діє принцип «менше думай, 
більше працюй». Представники ро-
бочого класу можуть не знати, що 
відбувається в іншому районі міста, 
не кажучи про країну загалом чи світ.

Система кастового поділу дуже 
помітна. Якщо у вас біла шкіра, 
світлі очі, ви – лаовай (тобто інозе-
мець – людина з іншої країни, час-
тіше європейської зовнішності, яка 
не розуміє або погано розуміє ки-
тайську і не завжди орієнтується у 
звичаях та порядках повсякденно-
го життя Китаю). Проте вам будуть 
платити гроші просто за те, що ви 
прийдете в заклад і будете там їсти, 
до речі, за його рахунок. І все тому, 
що наявність білої людини вказує 
на престижність закладу. Вас із тієї 
ж причини навіть на весілля можуть 
запросити і заплатити, звісно.

Є в китайців культурна особли-
вість – не осоромитися, тому прямої 
відмови на прохання ніколи не по-
чуєш. А також народ дуже забобон-
ний, вірить у різні, на наш погляд, 
примітивні речі. Хоча китайська ме-
дицина випереджає нашу.

А ще тут на кожному кроці ви-
сять портрети Мао Цзедуна: він 
споглядає на тебе зі стін перука-
рень, кафе, ресторанів, потягів... 
Мао, Мао, Мао.

СОБАКИ, ЗМІЇ, ЛИЧИНКИ 
ШОВКОПРЯДА – 
ЗВИЧНА ЇЖА КИТАЙЦІВ

Китайці їдять практично все: 
змій, собак, комах тощо, просто 
вони про це не кажуть. Оскільки це 

ГАЛОПОМ ПІДНЕБЕСНОЮ, 
АБО ЯК ЛУЧАНИ ГОСТЮВАЛИ У КИТАЇ

далекий від нас край, то 80% місце-
вих фруктів та 60% овочів для нас 
будуть екзотичними. Кухня дуже 
різноманітна, дуже смачна вулична 
їжа, яка, до речі, заборонена (в сен-
сі їжа, якою торгують у ятках), але є 
всюди. «Мабуть, найекзотичніше з 
того, що ми куштували, це личинки 
шовкопряда, які нам запропонува-
ли, коли ми прийшли в гості до од-
нієї сім’ї», – каже Яся.

Дівчину дуже здивувало, що 
китайці п’ють окріп, не визнають 
холодної води, вважають, що гаря-
ча вбиває всі мікроби та покращує 
здоров’я. 

А ЧИ СПРАВДІ 
КИТАЙЦІВ ТАК 
БАГАТО?

Жили мандрівники у місті Фуян, 
що в провінція Анхой, з населенням 
понад вісім мільйонів людей. Про-
те, як кажуть китайці, вони самі не 
знають точної кількості жителів Під-
небесної. Хоча перепис населення 
проводять досить часто, не варто 
довіряти офіційним джерелам. Як 
зауважили спікери, в цьому можна 
простежити комуністичний вплив. 
Адже владі вигідно, щоб увесь світ 
вважав, що населення країни над-
звичайно велике, оскільки розмір 

армії має значення... За словами 
Максима, люди, які побували у вій-
ську, вигідно вирізняються на фоні 
інших, адже вони культурніші, охай-
ніші та дисциплінованіші.

ЖИТТЯ В МЕРЕЖІ
У КНР заборонені Google, 

Facebook, Instagram та інші такі 
знайомі нам пошукові й соціальні 
мережі, у них є свої відповідники. 
Це робить країну самодостатньою, 
проте замкнутою і контрольова-
ною. Там можна прожити без готів-
ки – вона тобі взагалі не потрібна, 
якщо є WeChat. За допомогою цього 
додатка ти можеш робити та опла-
чувати абсолютно все, навіть ку-
пити капусту в бабусі на ринку. Це 
дуже спрощує життя, проте і владі 
так значно легше відслідкувати ко-
жен твій крок.

БЕЗ КИТАЙСЬКОЇ 
ВАЖКО І З 
КИТАЙСЬКОЮ ВАЖКО

Мова – це окрема тема. Країна 
поділена на провінції, і, хоч є за-
гальноприйнята китайська, фак-
тично кожна провінція говорить 
своїм діалектом. Китайці з різних 
регіонів, які не знають офіційної ки-
тайської, при зустрічі не порозумі-

ються – такий-от парадокс. Тож на 
вивчення мови йде все життя, тим 
паче, що кожен ієрогліф окремо 
має одне значення, а в парі – зов-
сім інше.

Також у жителів Піднебесної 
вважається модним та престижним 
знання англійської мови, тож вони 
її вчать, але не завжди успішно. На-
віть у великих містах без знання 
китайської ви не зможете ні купити 
щось, ні пояснити таксисту, куди 
вам потрібно поїхати. Не допоможе 
навіть аркуш із написом місця при-
значення чи потрібної речі, оскіль-
ки є дуже багато жителів, які не 
вміють ні читати, ні писати. До того 
ж, велика вірогідність того, що вас 
намагатимуться розвести на гроші. 
Тож перш ніж їхати в Китай, варто 
вивчити елементарні базові фрази, 
які стануть у пригоді.

ВИТРАТИ
«Сума, яка дозволить вам нор-

мально жити в Китаї, – це $1500 
на місяць, зважаючи на місто про-
живання. Основні витрати йдуть 
на житло, продукти дешевші, ніж в 
Україні, за винятком лимонів. Най-
кращий спосіб сполучення між 
містами – авіа. Але потрібно вра-
ховувати, що найдешевший квиток 

на літак коштуватиме близько $100, 
навіть якщо міста поряд. Машина 
буде дорожчим варіантом, оскіль-
ки дороги в Китаї платні, а ще треба 
врахувати витрати на бензин», – 
підсумувала Яся.

ОСВІТА 
Освіта в цій країні платна і до-

рога. Батьки витрачають величезні 
кошти на додаткові гуртки. Наприк-
лад, семестр (чотири місяці) ви-
вчення англійської мови для дити-
ни коштуватиме $1600, при тому, 
що заняття відбуваються двічі на 
тиждень і тривають по годині, а ді-
тей у класі – 60.

«Це просто викачування грошей 
з батьків. Дуже актуально наймати 
викладачами європейців чи амери-
канців, це підвищує престижність 
закладу. Буває, що не зважають 
на рівень володіння англійською, 
головне, щоб викладач мав євро-
пеоїдну зовнішність», – розповідає 
Максим.

Також у місцевих дуже низький 
рівень знань, вони були здивовані, 
спілкуючись із Ясею та Максимом, 
розпитували, звідки в них така обі-
знаність про світ загалом. У їхніх 
школах розповсюджені покарання, 
якщо це, звісно, не якийсь елітний 
заклад. Доволі часто батьки самі 
дають дозвіл чи просять учителів 
карати їхніх дітей. Наприклад, за 
певну провину учня можуть змуси-
ти стояти усі 11 уроків щодня про-
тягом тижня чи залишити стояти 
взимку на морозі перед входом у 
школу.

ЧАЙ ТА ЧАЙНА 
ЦЕРЕМОНІЯ

Усупереч усталеній думці, в Ки-
таї немає чайної церемонії у нашо-
му розумінні цього ритуалу. Голов-
не, щоб чай був смачним.

Як готувати ароматний напій, 
розповів Максим: «Спочатку я про-
гріваю та промиваю посуд гарячою 
водою. Потім промиваю гарячою 
водою чай, оскільки це допомагає 
змити з листочків пил та інші «доб-
рива», які можуть використовувати 
під час його вирощування. І остан-
ній етап – власне заливаю чайне 
листя гарячою водою та розливаю 
в піали».

Також розповів про посуд, що 
його використовують у цьому про-
цесі. Наприклад, про Чахай (Гундао-
бей) – чашу, яку ще називають Ча-
шею Справедливості, оскільки саме 
з неї розливають чай у піали. Тож 
усі, хто пригощатиметься цим напо-
єм, будуть рівні між собою.

А загалом китайці п’ють чай 
так: беруть термос, зазвичай ємніс-
тю 300 мл, на третину заповнюють 
його сухим листям чаю, заливають 
окропом і залишають настоюватися 
півдня. Потім куштують, кривляться, 
спльовують і виливають. Цю проце-
дуру повторюють щоразу.

  Ірина КАНАГЕЄВА
Китай

хобі ОФІЦЕР ПОЛІЦІЇ ПРОВОДИТЬ 
МАЙСТЕР-КЛАСИ ІЗ ЖИВОПИСУ 

нальний університет внутрішніх 
справ. Після вишу понад 10 років 
працювала дільничним інспек-

тором у Луцьку. Нині працюю в 
управлінні превентивної діяльності 
волинської поліції. Відповідаю за 

співпрацю правоохоронців із гро-
мадськими формуваннями. Живо-
писом захоплююся ще з дитячих 

Луцьк

Старший інспектор поліції 
Мартіна Москалець із 

дитинства захоплюється 
живописом. У вільний 
від роботи час вона 
пише олійними фарбами 
дивовижні картини на 
полотні, повідомляє 
сектор комунікації поліції 
Волинської області.

Мартіна народилася в місті 
Бендери у Молдові. Тато був вій-
ськовим, а мама працювала в сфері 
медицини. У 1987 році родина пе-
реїхала на постійне проживання в 
Україну.

«Правоохоронцем мріяла стати 
з дитинства. Закінчивши загально-
освітню школу, без жодних вагань 
пішла навчатися в Київський націо-

років. Навіть навчалася в дитячій 
художній школі», – розповідає Мар-
тіна Москалець.

Вона не вважає себе художни-
цею. Каже, намагається зафіксувати 
на полотні свої почуття та емоції. 
Картини пише переважно олійними 
фарбами.

«Пробую писати в різноманіт-
них стилях. Найближчі мені роботи 
в теп лих тонах. Люблю також ма-
лювати для дітей, пробую писати 
репродукції картин відомих май-
стрів», – каже Мартіна.

Офіцер бере активну участь в 
громадському житті. У Луцьку вона 
проводить майстер-класи з живо-
пису для дітей учасників бойових 
дій.

До кожної зі своїх картин Мар-
тіна ставиться з любов’ю. Каже, що 
пише не заради заробітку, тому й не 
продає роботи. Дарує полотна рід-
ним, друзям і колегам.

з особистого архіву

vl.npu.gov.ua

Художниця намагається зафіксувати на полотні свої почуття та емоціїМартіна Москалець

Яся Рамська та Максим Ройко

Коли ви вперше приїздите 
до Китаю, то наче 
опиняєтеся в іншому світі Чайна церемонія

Китайські делікатеси Бату – одна з найвідоміших індуїстських святинь
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Життя вимірюється не кількістю наших вдихів, а кількістю моментів, від яких перехоплює подих. 
Майя Енджелоу
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невигадана історія ТАК «КОХАВ», ЩО В 
СЕКС-РАБСТВО ПРОДАВ

  Наталія ЛЕГКА 

Їхній роман розпочинався, 
ніби в казці. Вродлива 

студентка столичного 
вишу Ніна Куриленко 
познайомилася з Вадимом 
в одному з нічних клубів, 
куди прийшла разом 
із однокурсниками 
відзначити свій день 
народження. Симпатичний 
хлопець за сусіднім 
столиком одразу 
привернув ї ї увагу. А коли 
ще й запросив на танець, 
то Ніні здалося: ось він, 
той чарівний принц, який 
зробить ї ї щасливою.

Вони почали зустрічатися. 
Його увага, навіть у дрібницях, та 
щедрість перевершили всі дівочі 
сподівання. Щодня квіти, дорогі по-
дарунки, мандрівки Україною – таке 
могло лише наснитися Ніні, сім’я 
якої ніколи не була заможною. І 
врешті-решт Вадим їй освідчився.

– Навіщо поспішати, доню? – 
не вірила в несподіване доччине 
щастя мати. – Тобі ж іще два курси 
навчатися. Народиться дитинка, до-
дасться побутових клопотів. Як ти 
будеш давати раду, адже твій чоло-
вік, напевне, не захоче жити під од-
ним дахом з нами, та й квартира в 
нас невелика?

– У Вадима хороша робота, при-
стойна зарплата, та й житло власне 
є. А з’явиться дитина – запросимо 
няню, – відповіла донька.

Тож батькам довелося погоди-
тися з молодятами. Почали готува-
тися до весілля: вибирали сукню, 

давня Вадимова знайома.
– Оксана, – представилася й від-

чинила дверцята автомобіля.
Довго петляли вуличками незна-

йомого міста і нарешті зупинилися 
перед високою огорожею. Оксана 
була не дуже балакучою, тож гово-
рили мало. Зрештою, й Ніну трохи 
втомив переліт, тому вона не мала 
особливого бажання розмовляти. В 
оселі відразу пішла у душ. Коли зми-
ла із себе втому, в кімнаті, де їх по-
селили, на неї очікувала зовсім не-
знайома жінка. З’ясувалося, що теж 
українка і тривалий час тут працює. 
На запитання, де Вадим та Оксана, 
відповіла, що поїхали щось узго-
дити з документами. Ніна клацала 
кнопками пульта, але на душі в неї 
було чомусь неспокійно, тривожно. 
Минуло кілька годин. Вадим не по-
вертався. Ніна спробувала вийти з 

кімнати, та двері виявилися замкне-
ними. Почала стукати все гучніше й 
гучніше. Нарешті замок клацнув і на 
порозі знову постала незнайомка.

– Де Вадим? – запитала майже 
крізь сльози.

– Мабуть, у літаку.
– У якому літаку?
– У тому, що летить в Київ. А 

ти й досі нічого не зрозуміла? Він 
отримав за тебе непогані гроші та 
повертається в Україну. Та не засму-
чуйся, ти в нього не перша.

Лише тоді Ніна зрозуміла, що її 
коханий – звичайний посередник 
у небезпечному ланцюжку сексу-
альної работоргівлі. Вона плакала, 
кричала, кликала на поміч і заспо-
коїлася лише тоді, коли їй вкололи 
щось таке, від чого похитнувся світ 
і в очах потемніло. А на вечір при-
йшов господар борделю:

золоті руки ЛУЧАНКА ШИЄ ЛЯЛЬОК, ЩОБ 
РОБИТИ ЛЮДЕЙ ЩАСЛИВИМИ 

  Лілія БОНДАР
Луцьк 

У її руках шматочки 
тканини, 
стрічки та нитки 

перетворюються на 
красиві іграшки Тільди 
з добрими обличчями. 
37-річна Ірина Порва з 
Луцька за кілька місяців 
опанувала лялькарську 
справу й тепер робить 
щасливими інших. 
Зізнається: рукоділлям 
захоплюється ще з 
дитинства. Коли їй було 12 
років, почала шити одяг 
для своїх ляльок Барбі. 

«Я не швачка, професійних на-
виків не маю, – каже вона. – У школі 
ходила у навчально-методичний 
комбінат. А навчалася я на вчителя 
молодших класів, потім здобула ще 
й економічну освіту. Зараз працюю 
головним спеціалістом у казначей-
стві. Моє творче самовираження 
почалося з того, що захотілося для 
своєї дитини створити щось цікаве, 
оригінальне. Шукаючи в інтерне-
ті викрійки іграшок, натрапила на 
роботи норвезької майстрині Тоні 
Фінангер, авторки надзвичайно по-
пулярних зараз ляльок Тільд». 

Захоплення цими іграшками 
почалося ще в 1999 році після ви-
ходу в світ двох книг Тоні – «Тільда 
і Різдво» та «Тільда і Великдень». 
Кожна фігурка має власний досить 
примхливий характер та ім’я: зай-
чики, вівці, гусенята, ангели – сонні, 
садові, феї – банна, чайна і багато 
інших. Ірина шиє тільки зайців та 
ангелят. Їхні характерні особливос-
ті – маленькі оченята, рум’яні щічки. 
Але це не зовсім дитячі забавки, а 
інтер’єрні іграшки. 

«Вирішила спробувати, пошила 

new
s.m

irtesen.ru

– Збирайся працювати.
Кілька місяців у будинку роз-

пусти минули для неї, як у пеклі. Ви-
живала лише тому, що думала про 
батьків. А якось навіть вдалося ви-
братися з будинку: клієнт був п’яним 
і захріп одразу, щойно насолодив-
ся молодим тілом. Куди податися, 
вона не знала, тож щойно побачила 
на вулиці поліцейського, підбігла і 
ламаною англійською спробувала 
розказати, що її силоміць тримали 
в будинку розпусти, що вона грома-
дянка іншої країни і їй потрібне по-
сольство. Поліціянт невдоволено 
слухав Ніну, а потім вхопив за руку і 
потягнув назад до борделю. Видно, 
його власники щедро оплачували 
послуги представника влади.

Кілька днів Ніну тримали в під-
валі. Не давали навіть води. А потім 
знову змусили обслуговувати клі-
єнтів. І лише коли довідалися, що 
вона вагітна, виштурхали за ворота, 
купивши авіаквиток до Києва. У ки-
шені бідної полонянки було лише 
сто доларів.

Ніна повернулася в Україну, по-
при те, що її батьки втратили будь-
яку надію розшукати доньку. Вони 
намагалися знайти Вадима після 
того, як молодята мали повернути-
ся з Анталії додому, але фірми, за 
співвласника якої він себе видавав, 
насправді не існувало. А в квартирі 
на Подолі, що нібито належала май-
бутньому зятеві, мешкали зовсім 
інші люди.

Через пережитий стрес Ніна 
втратила дитину і процес її реабілі-
тації був тривалим та дорогим. Та не-
зважаючи на все, вона зуміла жити 
далі. Закінчила університет, отри-
мала престижну роботу. Щоправда, 
заміж так і не вийшла. Можливо, з 
роками жінка переборе страх перед 
чоловіками й стане щасливою...

замовляли ресторан, на який була 
черга за два місяці наперед, купува-
ли обручки, подарунки.

– А твої батьки приїдуть на ве-
сілля? – допевнялася теща в май-
бутнього зятя.

– Неодмінно. Вибачте, що не 
змогли прибути на заручини, адже 
працюють за кордоном, робота від-
повідальна, тож нелегко вирватися 
на родинну подію.

Час спливав. І коли до весілля 
залишилося зовсім небагато часу, 
Вадим запропонував Ніні поїхати на 
тиждень в Анталію. Спочатку дівчи-
на не погоджувалася, бо ж на носі – 
сесія, весілля, та й батьки були про-
ти, мовляв, у їхній родині заведено 
у весільну подорож вирушати лише 
після одруження.

– А це не весільна подорож, – 
здивував Вадим. – У весільну ми по-
їдемо до Франції.

У Ніниних батьків аж мову віді-
брало. Тільки коли за майбутнім зя-
тем зачинилися двері, стурбована 
мама запитала в доньки:

– Звідкіля в нього стільки гро-
шей, адже він не олігарх?

– Він співвласник українсько-
німецької фірми, і досить успіш-
ний, – у голосі доньки було стільки 
захоплення майбутнім чоловіком, 
що й не передати.

Батьки провели молодят і по-
вернулися у свою скромну двокім-
натну квартиру.

Коли літак приземлився в одно-
му з аеропортів Анталії, їх зустріла 

ляльки за кількома викрійками, – зі-
знається Ірина. – Захопило відразу. 
Перший заєць вдався, а далі захо-
тілося шити все нові й нові ляльки. 
Тепер усюди шукаю клапті тканини, 
ґудзики, різні дрібнички, які можна 
використати. Бо всі запаси, що є 
вдома, швидко вичерпуються».

Щоб пошити ляльку, потрібні 
тканина для тіла, наповнювач, одяг. 
Тканини, звісно, тільки натуральні – 
льон, бязь, ситець, бавовна, шерсть, 
добре підходять фланель і фліс. Для 
одягу згодиться будь-який матері-
ал: шовк, тюль, органза, бязь, фліс, 
джинс, трикотаж.

«Набиваю іграшки звичайним 
синтепухом або холофайбером, – 
ділиться технологією Ірина. – Мате-
ріа ли в основному купую в інтернеті. 
Крім індивідуального образу, кожна 
лялька має свій аромат – пахне ва-
ніллю, корицею, кавою, лавандою. 
Вирішила наприскувати їх парфу-

мами – аромат зберігається довго. 
Хлопців – чоловічими парфумами, 
дівчат – жіночими. До речі, дівчат-
кам ще й щічки рум’янами малюю. 
А ще плету їм корзинки-сумочки і 
причіплюю до рук».

Багато Тільд мають шов посе-
редині, тому потрібно дуже акурат-
но зшивати обличчя ляльки.

«Я шию ляльок уже рік, – каже 
тільдоманка. – Якщо викрійка не-
складна і невеликий розмір, то на 
пошиття іграшки йде два вечори. 
В основному роблю це геть пізно, 
коли всі сплять, або ж у вихідні. Ро-
бота рутинна і забирає багато часу. 
Але я отримую від цього задоволен-
ня. Це моє хобі. Не роблю іграшок 
на продаж. Дарую друзям, знайо-
мим на день народження. Кожного 
зайця вимальовую в уяві, а тоді вже 
шию. Найцікавіше створювати об-
раз, шити одяг для звірят». 

Ірина розповідає, що її пер-
ший поціновувач – 10-річний син 
Дмитро. Як тільки майстриня щось 
пошиє, то відразу кличе його по-
дивитися й оцінити. Ірина каже, що 
навіть швейної машинки не має. Усе 
шиє вручну. За рік зробила до 50 
іграшок. Цікаво, що удома в Ірини – 
жодного зайця. Усіх їх вона розда-
рувала. 

«Нещодавно у залі зробили ре-
монт, то я собі подумала, що пошию 
в цю кімнату велику зайчиху. Бо ж 
мушу мати зайця в хаті. Якщо у цю 
справу не вкладати душу, то нічого 
не вийде, – каже рукодільниця. – Я 
люблю свої роботи. Мені ніколи не 
шкода віддавати Тільд. Коли люди-
на щаслива, що має таку іграшку, 
то і я щаслива. Навіть дуже суворі 
люди стають добрішими, якщо їм 
подарувати такого зайця». 

з особистого архіву 

За рік Ірина Порва 
пошила близько 
50 зайців

Ляльку Тільду придумала й пошила норвезька рукодільниця Тоні Фінангер

Чарівний принц виявився покидьком
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Джозеф Аддісон

ТРІУМФ ВОЛИНСЬКОГО 
ПАУЕРЛІФТИНГУ
Рівне

На чемпіонаті України з пауерліф-
тингу серед спортсменів з вадами зору 
50-річний Анатолій Гречко вчотирнад-
цяте виграв титул чемпіона країни. Це 
сталося в запеклій боротьбі зі спортс-
меном з Рівного. Тільки у завершальній 
спробі тяги, впоравшись з вагою у 250 кг, 
Анатолій обійшов суперника. Обидва 
набрали однакову суму кілограмів у 
триборстві, але Анатолій переміг через 
власну легшу вагу (виступаючи у ваго-
вій категорії до 90 кг, він важив 85 кг). До 
чемпіонства Гречко додав срібну наго-
роду з жиму лежачи (140 кг).

Ковельчанин Олексій Смаль у цій 
же ваговій категорії, виступаючи впер-
ше на чемпіонаті України, здобув третє 
місце. При цьому він встановив рекорд 
України у присіданні (217,5 кг) і виконав 
норматив майстра спорту України.

НЕСПОРТИВНЕ ФОТО 
З РОСІЙСЬКИМ 
ТРИКОЛОРОМ
Болгарія

Минулих вихідних у Софії відбувся 
престижний міжнародний турнір з бо-
ротьби. Українські спортсмени на ньому 
завоювали 7 медалей (5 у вільній бо-
ротьбі та 2 – в греко-римській).

Незважаючи на вкрай напружені по-
літичні відносини між Україною і Росією, 
українські борці, судячи з усього, пере-
бувають у дружніх стосунках із колегами 
з Росії. На сторінці Федерації спортивної 
боротьби України з’явилася спільна фо-
тографія представників збірних України 
і Росії з прапорами обох країн. У комен-
тарях до цього фото на особистих сто-
рінках в соцмережах українські спортс-
мени додають ще й схвальні відгуки про 
таке «братання» з росіянами, прихвалю-
ючи суперників з того боку поребрика. 

Відзначимо, що через рішення Мініс-
терства спорту України збірна не зможе 
взяти участь у чемпіонаті Європи з бо-
ротьби в російському Каспійську, який 
триватиме з 30 квітня до 6 травня.

У 69 РОКІВ ПРОБІГЛА 
212 КІЛОМЕТРІВ 
ЗА 48 ГОДИН
Білорусь

Львів’янка Лариса Лабарткава вибо-
рола друге місце під час 48-годинного 
пробігу «Самоподолання». Він відбувся 
у Білорусі. Лариса пробігла за цей час 
212 км!

Змагання відбувалися в складних 
умовах, адже температура досягала 16-
20 градусів морозу, що сповільнювало 
біг, але українка не зійшла з дистанції. 
На цих змаганнях вона була найстар-
шою учасницею за віком – їй 69 років.

Дводобовий міжнародний ультра-
марафон відбувся у місті Ліда на північ-
ному заході Білорусі. Загалом на старт 
вийшли понад 250 учасників з Білорусі, 
України, Польщі, Росії та Молдови.

69-річна Лариса Лабарткава поча-
ла бігати 20 років тому. За цей час вона 
брала участь в пробігах у Великобрита-
нії, Італії, Польщі, Молдові, Швеції, Ав-
стрії та інших країнах. До цього Лариса з 
20 років вправлялася в альпінізмі, була 
кандидаткою у майстри спорту.

сильні духом

війна? нє слишалі!

унікуми

юні і швидкі

футбольна зірка

ЛУЦЬКІ ШКОЛЯРІ ЗМАГАЛИСЯ 
ЗА ПРОГРАМОЮ «ДИТЯЧА 
ЛЕГКА АТЛЕТИКА ІААФ»

НАЩАДОК ШЕВЧЕНКА, 
СПАДКОЄМЕЦЬ ЯРМОЛЕНКА

  Юрій КОНКЕВИЧ
Івано-Франківськ

  Іван БОГДАНОВИЧ

Красивих слів про гру Віктора 
Циганкова в ці дні шкодувати 

не варто – молодий хавбек поки 
що фактично тягне на собі киян, 
які дуже невпевнено почали 
2018 рік. Незважаючи на юний 
вік, ім’я Віктора аж ніяк не нове 
для вболівальників «Динамо» та 
спеціалістів, адже вже не перший 
рік молодого атакувального 
півзахисника називають головним 
талантом клубної системи. 
Циганков володіє направду 
унікальною для українського 
футболу технікою, здатний 
зберігати контроль над м’ячем, 
працюючи на обмеженому 
просторі в оточенні суперників. 
Улюблений фінт Віті – розворот 
навколо своєї осі...

Віктор Циганков футболістом став не ви-
падково, адже народився в родині голкіпера 
Віталія Циганкова. Це сталося в Ізраїлі, де 
мешкала родина після закінчення кар’єри 
Віталія. Перші кроки в футболі хлопчина 
зробив у вінницькій ДЮСШ. Невдовзі селек-
ціонери запросили Циганкова до Києва. Од-
ночасно гравцем цікавився донецький «Шах-
тар», проте вибір хлопець зробив на користь 
столичного клубу. «Був такий епізод, що Вік-
тор міг опинитися в Академії «Шахтаря», ще 
коли ми жили у Вінниці. Нас запрошували на 
перегляд, який він успішно пройшов. Доне-
цький клуб виявляв серйозний інтерес. Але 
річ у тому, що я з дитячих років уболівав за 
«Динамо», колись мріяв грати за цю команду, 
а коли стало ясно, що у Віктора є непогані 
перспективи, став мріяти, щоб він опинився 
в Києві і досяг того, чого свого часу не зміг 
досягти я. Тому після перегляду в Донецьку 
ми взяли паузу. А через місяць Іван Іванович 
Терлецький привіз пропозицію з Академії 
«Динамо». Тут уже ми не сумнівалися ні се-
кунди, й Віктор поїхав до столиці в листопаді 
2010 року», – пригадував згодом Віталій Ци-
ганков.

Закінчивши динамівську Академію, Вік-
тор опинився на крок попереду партнерів 
по команді, оскільки був зарахований не до 
команди U-19, а відразу до дубля «Динамо». 
У 16 років Циганков вирушив на свій перший 
тренувальний збір з першою командою до 
Австрії. Там же він дебютував у головній ко-
манді. Як виявилося, це був не останній збір 
з основою у його кар’єрі, далі він ще кілька 

разів їздив на збори з основним складом 
біло-синіх.

Перша ж участь київських динамівців у 
Юнацькій Лізі УЄФА надала Віктору Циганкову 
можливість показати свій неабиякий талант і 
на європейському клубному рівні. І він ско-
ристався цим сповна! 

Усе йшло до того, що Віктор дебютує в 
основній команді киян, але ніхто не очікував, 
що дебют відбудеться в груповому етапі Ліги 
чемпіонів, та ще й у грі проти італійського 
«Наполі». Появою на полі молодого вихован-
ця Сергій Ребров здивував багатьох. Такий 
ризикований крок зробив керманич киян 
через те, що на той час лідер атак «Динамо» 
Андрій Ярмоленко перебував у лазареті, тож 
вихід молодого таланта на поле був цілком 
прогнозованим.

Той вихід 18-річного Циганкова здебіль-
шого називали ризикованим кроком Ребро-
ва. Але чи було це ризиком? Наставник киян, 
випускаючи на гру Віктора, знав, що юний 
динамівець буде викладатися на всі 100%, і 
не прогадав. Навпаки, в такій ситуації навіть 
у випадку провалу ніхто не критикував би 
клуб.

Циганков забив свій перший гол за «Ди-
намо» у виїзному поєдинку проти донецького 
«Олімпіка» (0:4), ставши одним з наймолод-

ших бомбардирів київського клубу з момен-
ту утворення Прем’єр-ліги. Але впевненості 
футболісту додав гол, забитий у поєдинку 
групового етапу Ліги Чемпіонів проти «Бе-
шикташа». Саме завдяки йому кияни вряту-
валися від поразки. Своїм вдалим дебютом у 
«Динамо» Циганков привернув увагу Андрія 
Шевченка, і нині хлопчину постійно виклика-
ють на збори головної команди країни. 

Втім, крім уже достатньої кількості досяг-
нень Віктора на полі, імпонують також риси 
характеру 15-го номера киян (до речі, Ци-
ганков народився 15 листопада). Він явно не 
схильний до зіркової хвороби, ясно викладає 
думки, скромний. А ще динамівець – студент 
університету фізичного виховання. Також 
відвідує школу англійської мови і любить чи-
тати книги.

Свої голи Віктор присвячує родині, з якою 
проводить вільний час і в колі якої відновлю-
ється після тренувань та ігор. Його улюбле-
на команда – «Манчестер Юнайтед». Віктор 
бере приклад роботи над собою з Роналду. 
«Кришті – приклад того, чого може домогтися 
людина, якщо сильно цього захотіти і багато 
працювати», – вважає молоде дарування ки-
ївської команди.

Хіба не такий капітан потрібен новому по-
колінню «Динамо»?

facebook.com
/oleg.khom

yak

Перший етап 
Західноукраїнської 
ліги за програмою 

«Дитяча легка атлетика 
ІААФ» відбувся в Івано-
Франківську. Це пілотний 
проект Федерації легкої 
атлетики України, який 
найближчим часом може 
поширитися на всю 
країну.

В Івано-Франківську змагало-
ся шість команд, це учні 4-5 кла-
сів з Ужгорода, Хмельницького, 
Луцька, Тернополя та дві коман-
ди з Івано-Франківська.

Команди у складі п’яти хлоп-
чиків та п’яти дівчат демонстру-
вали свої здібності у таких ви-
пробуваннях: біг з елементами 
бар’єрів, метання списа, оббіган-
ня стійок, біг «драбинка», багато-
скоки з місця, стрибки «хрестик», 
а також комплексна естафета 
«формула-1».

За підсумками випробувань 
перемогу здобула команда з 
Ужгорода. Срібні нагороди діс-
талися команді з Луцька, а гос-
подарі здобули бронзу. Втім лу-
чани могли й перемогти, адже 
набрали однакову кількість очок 
із закарпатцями, але все виріши-

ли штрафні бали, які стягнули з 
нашої команди. Командний зма-
гальний досвід діти отримують, 
вправно використовуючи спеці-
альне легкоатлетичне обладнан-
ня – бар’єри, фішки, драбинки 
тощо. 

«Ми вже не вперше брали 

участь в таких легкоатлетичних 
змаганнях. Улітку минулого року 
виграли бронзу у Вишневому під 
Києвом. Для дітей підготовка та 
участь в таких турнірах – пер-
ший крок до занять у справжній 
легкій атлетиці. Якщо із моєї ко-
манди дві-три дитини згодом 

прийде у групу до професійного 
тренера, буду задоволений», – 
розповідає вчитель фізвихован-
ня луцької школи №11 Микола 
Янчук. Готувати школярів до 
змагань йому допомагає і лег-
коатлет Павло Чикида. «Реакція 
дітей на такі змагання фантас-
тична. Тут треба водночас бути 
й швидким, але думати під час 
виконання вправ. Для пошуку 
юних талантів проект «Дитяча 
легка атлетика IAAF» якнай-
краще прислужиться королеві 
спорту», – каже Павло.

Луцька команда їздила на 
змагання до Івано-Франківська 
за підтримки Федерації легкої 
атлетики Волинської області та її 
президента Володимира Рудюка. 
Окрім змагальної частини, гос-
подарі забезпечили активне до-
звілля для дітей. Вони мали змогу 
відвідати міську ратушу та поба-
чити Івано-Франківськ з висоти 
пташиного польоту.

А 27 березня учасники Ліги  
боролися за нагороди ІІ етапу за-
хідноукраїнської ліги в Ужгороді. 
Завершальний етап відбудеться 
в Тернополі 13 квітня.

Луцька команда під час 
змагань в Івано-Франківську

school11lutsk.at.ua

ХТО ТАКИЙ НОВИЙ КАПІТАН «ДИНАМО» 
20-РІЧНИЙ ВІКТОР ЦИГАНКОВ?

Заслужений майстер спорту, член 
команди Volyn Strength Анатолій 
Гречко та його тренер Олег Хом’як 

Циганков відзначився голом чи пасом 
в усіх дев’яти (!) матчах «Динамо»

fcdynam
o.kiev.ua
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Силу потрібно підтримувати постійними вправами. Фабій

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

НАТУРАЛІЗОВАНИЙ У 
ПОЛЬЩІ ТАРАС РОМАНЧУК: 
«Я БІЛЬШЕ НЕ 
ПОВЕРНУСЯ В УКРАЇНУ» 

Польща

26-річний хавбек «Ягеллонії» Тарас 
Романчук, який нещодавно отримав 
польське громадянство, після чого його 
викликали у збірну Польщі, прокомен-
тував своє рішення. Гравець, зокрема, 
зізнався, що більше не повернеться до 
України. Тижневику Przeglad Sportowy 
Тарас розповів: «Про мене часто кажуть 
у негативному світлі. Багато хто називає 
мене зрадником. Згідно з українськими 
законами, я не маю права мати подвійне 
громадянство, тому мені довелося зроби-
ти вибір. Протягом кількох років я жив у 
Польщі. Українські ЗМІ часто переклада-
ють інтерв’ю, які я дав у Польщі, спотво-
рюючи при цьому мої слова. Потім про 
мене з’являються неприємні коментарі. 
У роздягальні «Ягеллонії» колеги часто 
жартують, що я «фарбований лис». Я ро-
зумію, що деякі вважають мене таким. 
Думки людей розділилися. Деякі цінують 
мене, бо добре знають мою історію, і щас-
ливі, що я буду виступати за збірну Поль-
щі. Іншим це не подобається, напевно, 
вони хотіли б, щоб за неї виступали лише 
корінні поляки. Я не ображаюся на таких 
людей, кожен має право на власну думку. 
Моє завдання – покращувати гру і ста-
вати все кращим і кращим. Хтозна, якби 
кілька років тому я отримав шанс в Украї-
ні, то сьогодні успішно грав би в одному з 
місцевих клубів і в національній команді. 
Менше з тим, я не повернуся в Україну. 
Цей етап мого життя давно минув. Тепер 
Польща та «Ягеллонія» можуть на мене 
розраховувати».

У МОРДОР –  АНІ РУШ!
Росія 

Ще дві країни замислилися про бой-
кот російського мундіалю. Цього разу 
Швеція і Данія хочуть бойкотувати зма-
гання і розглядають можливість відмови 
офіційних осіб від поїздки на чемпіонат 
світу з футболу 2018 року в Росії. При-
чиною називають отруєння колишньо-
го російського військового розвідника 
Сергія Скрипаля і його доньки в британ-
ському Солсбері. У МЗС Швеції заявили, 
що влада обговорює бойкот офіційними 
особами чемпіонату світу з футболу. Та-
кої ж позиції дотримується і влада Данії. 
Раніше повідомлялося, що міністри Ве-
ликобританії і члени королівської роди-
ни не поїдуть на ЧС в Росію. Про бойкот 
оголосив президент Польщі, обговорює 
подібне рішення й уряд Ісландії.

СМЕРТЬ ВІД М’ЯЧА
Хорватія 

У Хорватії футболіст помер просто під 
час гри. Трагедія сталася на футбольному 
матчі в третьому дивізіоні чемпіонату 
Хорватії. У поєдинку між «Марсонією» і 
«Славонією» півзахиснику гостей Бруно 
Бобану м’яч потрапив у ділянку грудей, 
після чого гравець впав на газон. Незва-
жаючи на те, що клубні лікарі намагалися 
якомога швидше надати йому допомогу, 
а на поле прибула машина швидкої допо-
моги, врятувати спортсмена не вдалося. 
Причина смерті півзахисника поки зали-
шається невідомою.

дилема

і так буває

бойкот убивцям

поганому танцюристу... аматори

Після короткої зимової перерви Асо-
ціація дворового футболу Волині повер-
тається із новим турніром для любителів 
футболу. Аматорів запрошують виставити 
свою команду на перший весняний поєди-
нок просто неба, який відбудеться 31 бе-
резня – 1 квітня у Ківерцях, на майданчику 
в міському парку. 

«Таким чином ми хочемо заохотити 
дедалі більше молоді до активного відпо-
чинку, визначити найкращих спортсменів 
області та надати можливість аматорам 
розвивати свої навики, – розповів голова 
АДФ Волині Микола Озюк. – У новому се-
зоні будемо дедалі більше зацікавлювати 
гравців і подарунками, і рівнем організації 
подібних турнірів. Тож закликаю долучи-
тися до нашої ліги».

«ДВОРОВА ЛІГА» ВОЛИНІ СТАРТУЄ 
ПЕРШИМ ВЕСНЯНИМ ТУРНІРОМ

перша ліга

До «Волині» нині 
прикута увага 
в Першій лізі. 

Команда, яка ще рік тому 
показувала проблиски 
якісної гри в УПЛ, у 
листопаді фінішувала 
передостанньою. Одним 
з наслідків такого 
конфузу стали численні 
кадрові зміни – і в 
команді, і в керівництві. 
Минулого тижня у Луцьку 
відбувся фактично 
дебют нової Волині.

...«Хто всі ці люди?» – жартува-
ла центральна трибуна на «Аван-
гарді», коли «Волинь» виходила з 
тунелю на гру, й намагалася впіз-
нати футболістів за уривками ві-
деонарізок зі зборів у Туреччині. 
Нарешті в Луцьку процедура по-
чатку матчу набула пристойного 
вигляду, бо гравців вивели вихо-
ванці клубної школи. Але не це 
було головною новацією першого 
матчу 2018 року в Луцьку, який зі-
брав трохи більшу, ніж зазвичай, 
аудиторію. 

У «Волині» нині триває екс-
перимент, подібний до якого годі 
пригадати. На початку грудня 
минулого року відбулася головна 
кадрова зміна, яка спричинила 
ефект доміно у складі хрестонос-
ців. Віталія Кварцяного, який був 
фактичним керівником клубу й 
команди, замінили дуетом спор-
тивного директора Валентина 
Кошельника та головного тре-
нера Віктора Богатиря. Причин 
розлучатися з кістяком команди 
в них було кілька. Молодим, але 
вже лідерам «Волині» захотілося 
змінити обстановку, частина з них 
кардинально не хотіла сприймати 
змін. У нового керівництва були 
претензії до якості гри кількох 
гравців і можливої участі в матчах 
«на контору». Власне, пригадаймо, 
що «Волинь» фінішувала восени 
17-ю із 18 команд Першої, навіть 
не Прем’єр-ліги. 

Взимку команда підписала 
22 нові футболісти – здебільшого 
досвідчених виконавців, які про-
йшли горнило Першої ліги, погра-
ли трохи в УПЛ та по закордонах. 
Причому команда змінилася на-
стільки, що із 18 гравців заявки на 
гру з Охтиркою тільки два з них 
були в команді перед перервою. 
Неділько пропустив кілька матчів 
початку сезону, а потім надовго 
вибув через травму, Герасимюк 
спочатку повернувся в команду, 

НЕ ГЛЕВКИЙ, АЛЕ ПІДГОРІЛИЙ 
МЛИНЕЦЬ. ЯКИМИ ВИЙШЛИ 
ОГЛЯДИНИ «ВОЛИНІ»

Найкращий гравець дебютного матчу нової «Волині» – Андрій 
Яковлєв. Його гол дозволив команді втекти із зони вильоту.

Екс-ковельчанин 
позує із 
польським 
паспортом

jagga.pl
unian.ua

але, оцінивши власну форму, збаг-
нув, що поки не готовий до гри, і 
знову пішов з «Волині». Взимку 
Олег укотре приєднався до рідно-
го клубу, але в стартовому матчі 
2018-го на полі так і не з’явився. 

А от Неділько відіграв «на 
нуль». Не скажеш, що моменти 
гостей були стовідсотковими, 
але коли було треба, то ветеран 
«Волині», який ще пам’ятає, як 
воно – грати у Першій лізі напри-
кінці 2000-х – ставав на перепоні 
ударам «Нафтовика». Уперше це 
сталося тільки наприкінці пер-
шого тайму. Удар Сергія Суханова 
був сильним, але в ближній кут 
Неділька, і той відвів небезпеку. 
Та здивувало, як легко все вдало-
ся гостям – опорна зона хресто-
носців двічі програла боротьбу, а 
Суханов дуже легко обіграв лівий 
фланг захисту. Можливо, тому 
в очах спортивного директора 
«Волині» Валентина Кошельни-
ка читалася тривога, коли він у 
перерві промайнув повз медіа-

трибуну «Авангарда». 
Неділько виручить свою ко-

манду ще на 94-й хвилині гри, 
коли намертво візьме удар з деся-
ти метрів від Євгена Кателіна. Ста-
діон видихне в унісон лаві запас-
них «Волині». Втратити два очка в 
домашньому лучани могли – хоч 
і не по грі, але через помилку Су-
хомлинова. Рудік спочатку класно 
перехопив, понісся в атаку і через 
його зону пройшов простріл на 
Кателіна.

Перед першою появою на 
люди в Луцьку «Волинь» у пов-
ному складі сходила до церкви. 
Гарна справа, яка хоч і дала при-
від для жартів про Михайла Ко-
половця і його знамените «перед 
каждою грою...», але зрозуміла 
вболівальнику. Після матчу, нехай 
це тільки перший поєдинок, вида-
лося, що луцькій «збірній» варто 
(щойно випаде нагода) поїхати на 
шашлики чи барбекю. Усе ж від-
чувалося, що з-поміж гравців, які 
разом тільки трохи більш як два 
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«Волинь» (Луцьк) – 
«Нафтовик-Укрнафта» 
(Охтирка) – 1:0.
Гол: Яковлєв, 7.

«Волинь»: Неділько, 
Болденков (Петько, 81), 
Гордійчук, Сухомлинов, 
Чорноморець (к), Сафонов, 
Скоблов (Світличний, 85), 
Яковлєв (Страшкевич, 
56), Зарічнюк, Хагназарі 
(Курко, 72), Коробка 
(Івашко, 76). Запасні: 
Хвалицький, Герасимюк.

Наступні матчі: 

28 березня – «Черкаський 
Дніпро» – «Волинь», 

1 квітня – «Суми» – «Волинь».
М Команда І В Н П PМ О
1 Арсенал (Київ) 24 18 4 2 47 - 15 58
2 Полтава 24 17 2 5 42 - 18 53
3 Інгулець (Петрове) 23 14 6 3 32 - 12 48
4 Колос (Ковалівка) 24 14 2 8 31 - 21 44
5 Десна (Чернігів) 23 13 4 6 40 - 16 43
6 Геліос (Харків) 23 13 4 6 31 - 20 43
7 Рух (Винники) 24 9 7 8 25 - 21 34
8 Авангард (Краматорськ) 22 10 4 8 28 - 27 34
9 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 23 10 1 12 17 - 29 31

10 Балкани (Зоря) 24 7 8 9 23 - 26 29
11 Миколаїв 24 7 7 10 27 - 37 28
12 Оболонь-Бровар (Київ) 24 7 6 11 19 - 26 27
13 Жемчужина (Одеса) 24 7 3 14 30 - 46 24
14 Кремінь (Кременчук) 24 6 4 14 19 - 39 22
15 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 23 6 3 14 20 - 36 21
16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 24 4 8 12 16 - 27 20
17 Суми 22 5 5 12 16 - 29 20
18 Черкаський Дніпро 23 4 2 17 17 - 35 14

місяці, не визначилися лідери. 
Коли ж нові хрестоносці брали 
на себе відповідальність, це да-
вало результат, як-от чіткий удар 
Андрія Яковлєва після стандарту. 
За кутові та штрафні – окремий 
респект «Волині», відчувається, 
що в хороших умовах Туреччини 
команда добре їх тренувала. 

«Якби цей матч грали в суботу, 
то хвилювання було б ще більшим, 
таким, що газон під ногами трем-
тів би», – скаже після матчу Віктор 
Богатир. Він не справляв вражен-
ня щасливої людини, хоч його 
команда щойно взяла три дуже 
важливі очка. На початках Віктор 
Миколайович казав, що «Волинь» 
буде грати у короткий пас та че-
рез контроль м’яча. Після перших 
зборів головний тренер визнав, 
що мусив змінити тактику – і з 
огляду на кліматичні умови, і по-
бачивши ресурс команди. 

У грі з «Нафтовиком» «Волинь» 
дуже багато грала назад, почи-
наючи атаки через захисників, 
навіть якщо у хавбеків були мож-
ливості просунутися далі, знайти 
пасом забігання крайніх захисни-
ків чи віддати іранцю Сіавашу або 
й форварду Володимиру Коробці. 
Це не було установкою Богатиря, 
а швидше наслідком хвилювання, 
про яке казав тренер після матчу. 
Хвилювання в такому матчі – при-
родна річ, але тільки ним одно-
манітності в атаках не поясниш. 
Чекатимемо чогось цікавішого 
надалі, принаймні хочеться, щоб 
«Волинь» Богатиря й Кошельника 
грала сміливіше і з часом відшука-
ла лідерів.

Австралія 

Російський гонщик автостайні «Фор-
мули-1» «Вільямс-Рено» Сергій Сироткін не 
зміг завершити заїзд в Мельбурні через вель-
ми курйозну поломку. Версія спортсмена 
така: болід зламався після п’яти кіл, бо в по-
вітропровід потрапив пакет з-під сендвіча, 
який прилетів з трибун під час перших у цьо-
му році перегонів «Формули».

«Ви не повірите, але в повітропровід 
гальм потрапила упаковка з-під сендвіча. 
Його шматки все ще залишаються в машині. 
Він був досить великий і залетів туди на тре-
тьому або четвертому колі, в результаті чого 
система почала сильно перегріватися й бук-
вально горіти. Гальма зіпсувалися, і я завер-
шив боротьбу», – плакав від горя Сироткін.

Якоїсь миті він просто втратив контроль 
над болідом. У технічному відділі «Вільямс-
Рено» поки не підтвердили цей факт, а шука-
ють доказів версії російського пілота. 

ПОРАЗКУ 
АРГУМЕНТУВАВ 
ПОБРЕХЕНЬКОЮ?

Участь у «Дворовій лізі АДФ Волинь» мо-
жуть брати будь-які команди: вуличні, міські, 
сільські, районні – і новостворені, і з давніми 
традиціями. Проте у змаганнях заборонено 
брати участь професійним футболістам та 
футзалістам, також не можна у дворову лігу й 
тим, хто виступає в Суперлізі Волині з футзалу. 
Заявкова кампанія на турнір у Ківерцях три-
ває до 29 березня.

  Іван БОГДАНОВИЧ
Ківерці
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Футбол в Україні живе 
ще й завдяки турнірам 
непрофесіоналів
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колесо історії

– Криза – це коли грошей немає?
– Криза – це коли гроші були. А коли 

грошей немає – це звичайне життя.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приходить викладач у студентську 
аудиторію. Дістає різнокольорові олівці й 
починає писати ними на дошці.

Пише-пише, і тут з задніх парт лунає 
голос:

– Вибачте, але блакитним не видно!
Він незворушно обертається:
– А блакитні можуть пересісти на пер-

шу парту.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Іде чоловік вулицею й раптом чує голос: 
– Стій, ані руш. Іще один крок – і тобі 

впаде цеглина на голову й ти помреш.
Чоловік зупинився – й справді цеглина 

впала просто перед ним.
Іде далі, знову голос: 
– Стій, не рухайся. Ще один крок – і в 

тебе в’їде машина.
Чоловік зупинився – й справді машина 

пролетіла просто перед ним.
Чоловік: 
– Де ти, хто ти такий?
Голос: 
– Я твій янгол-охоронець.
Чоловік: 
– Та невже? А де ж ти був, коли я одру-

жувався?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти вийдеш за мене заміж? – запитує 
молодик дівчину.

– Ні. Чоловік, за якого я вийду заміж, 
мусить бути відважним і кмітливим! – від-
повідає вона.

– А ти вже не пам’ятаєш, як я врятував 
тебе, коли ти тонула?

– Ну так, відважним ти був, але це ще не 
означає, що ти кмітливий.

– А як ти думаєш, хто човна перевер-
нув? – скромно усміхнувся він.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо синоптики кажуть, що завтра 
буде ясно, не тіштеся: вони мають на увазі, 
що зараз їм ні чорта не зрозуміло, а ось на-
стане завтра – і тоді стане ясно, що за по-
года цього дня.

№

Жартівливий гороскоп на 29 березня – 4 квітня
Овен (21.03 – 20.04)
Ірина Вахович 
8 квітня 1975 р.
Депутат Волиньради, 
завкафедри фінансів ЛНТУ
Будете схильні до 
сентиментальних настроїв. З 
цієї причини тиждень краще 

провести далеко від надто життєрадісних 
знайомих, які, не знаючи вашого настрою, 
можуть ненавмисно зачепити вас. Готуйтеся 
до сесії.  

Телець (21.04 – 21.05)
Віктор Богатир 
11 травня 1969 р.
Головний тренер ФК «Волинь»
Корисними будуть фізичні на-
вантаження. Вони охолодять 
у вашій душі полум’я зневіри 
і зменшать ймовірність ско-

єння необдуманих вчинків. Властива вам 
сором’язливість буде забута. Здивуєтеся, як 
легко вам буде заговорити з ворогом, ніби з 
давнім другом. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Роман Ющук  
7 червня 1986 р.
Міський голова Любомля 

Час буде сприятливим 
для проведення ділових 
переговорів, що стосуються 
співпраці, а також для 

спілкування із союзниками і пошуку однодум-
ців. Життєвий потенціал трохи знижений, тому 
бажано уникати будь-яких суперечок.

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат
Не пропустіть шанс 
заручитися підтримкою 
нових цікавих людей. Ви 
легко зачаровуєте тих, хто 

вам цікавий. Не робіть нічого, поки не 
визначитеся зі своїми цілями і пріоритетами. 
Більше відпочивайте, знаходьте час для книг.

Лев (24.07 – 23.08)
Олександр Савченко  
5 серпня 1957 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Можливо, ви знайдете 
нових друзів. Будете легко 
піддаватися впливу з боку 

оточення. Намагайтеся оточити себе людьми, 
чийого впливу не варто побоюватися. Не 
ускладнюйте ситуацію надуманими страхами.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Кошарук  
22 вересня 1973 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Прогнозовані пошуки нових 
проектів, які закортить 
перетворити на піарні бонуси. 

Діви будуватимуть водночас плацдарми 
для зльоту й майданчики для м’якого 
приземлення.

Терези (24.09 – 23.10)
Ірина Климець  
4 жовтня 1994 р.
Легкоатлетка, 
метальниця молота
У поїздках будьте обережні 
й уважні. Тиждень 
сприятливий для початку 

співпраці, можливі знайомства. Ви сміливо 
і рішуче беретеся за те, що виявилося не 
до снаги іншим. Не бійтеся здійснювати 
екстравагантні вчинки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Тимофеєв 
3 листопада 1949 р.
Тренер паралімпійської 
збірної України з футболу
Готуватиметеся до 
нових вояжів по медалі. 
Вдаватиметеся до аналізу 

та самоаналізу, але варто заспокоїтися 
й готуватися до звершень із холодною 
головою. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Василь Бондар 
23 листопада 1950 р.
Міський голова 
Каменя-Каширського
Управління вашим організмом 
буде перескакувати з лівої 
півкулі на праву й назад, тим 

самим змушуючи вас мислити математично 
чітко або ж художньо-абстрактно. Не 
турбуйтеся, головне – не зависнути 
посередині. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валентин Арчибасов 
16 січня 1966 р. 
Голова Прилуцької сільради
Можете сміливо звалювати 
доручення на друзів і 
близьких – зроблять за милу 
душу. Все має бути на порядок 

краще, ніж учора. Ви і ваша поведінка – в 
тому числі. Зірки віддячать вам, якщо не 
будете впертим. 

Водолій (21.01 – 19.02)
В’ячеслав Поліщук  
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища
Будьте недовірливими. Вас 
не дуже важко обдурити, а 
нині такий період, коли це 
цілком може статися. Вам 

не доведеться побоюватися, що хтось не 
виконає обіцянки й тим самим підведе вас. 
Тримайте ніс за вітром.

Риби (20.02 – 20.03)
Віктор Годик  
10 березня 1976 р.
Міський голова Горохова
Можливо, будете дивитися 
на життя з деяким 
розчаруванням. Ви радо 
повісили б на всі двері 

табличку «Не турбувати, злий собака». Не 
хвилюйтеся, цей стан швидко мине. 

РОСІЙСЬКА ІМПЕРАТРИЦЯ 
НАГОРОДИЛА ЛУЧАНКУ МЕДАЛЛЮ

ВАЛКА ЛІСУ ЧИ ВОВКИ В ЛІСІ?

Десь на зламі 1780-
1790-х років до 

Луцька приїхала Юзефа 
Поляновська. Вона 
дуже хотіла допомагати 
хворим. Католицький 
єпископ виділив 
будинок, який належав 
луцькій католицькій 
адміністрації, і дав певні 
кошти на облаштування 
шпиталю.

25-річна дівчина Юзефа по-
чала віддавати всю себе на бла-
годійну справу. У Луцьку було 
багато людей, які потребували 
допомоги та притулку. У різних 
куточках і будівлях міста вона 
організовувала кімнати для них. 
У цьому її підтримували заможні 
жителі та посадовці міста.  На по-
чатку батьки Поляновської під-
тримували її з доходів із власно-
го села під Луцьком. Вдавалося 
залучити енергійній благодійни-
ці й безплатну допомогу при-
ватних лікарів міста хворим у її 
зак ладах. 

З часом масштаби діяльності 
Поляновської збільшувалися. У 
1794 році вона очолила давній 
притулок, якій діяв у кафедраль-
них спорудах. Жінка зуміла орга-
нізувати сиротинець «Ангеліка», 
де почала діяти школа для дів чат і 

Минулого літа на Волинь 
до родичів у розпал 

чорничного сезону завітала 
тітонька з Луганської області. 
Позаяк українською мовою 
гостя володіла не дуже 
вправно, то гостинним хазяям 
доводилося перекладати їй 
окремі фрази, які Валентині 
Іванівні було важко зрозуміти.

Одного ранку поїхали господарі 
в ліс по ягоди. Звісно, й тітоньку взя-
ли із собою, бо вона дуже хотіла по-
милуватися волинськими соснами та 
власними руками назбирати ягід для 
онуків. Коник з підводою не поспі-
шав, адже лісова дорога – не асфальт, 
не розженешся. То тут, то там обабіч 
неї лісівники встановили таблички 
«Обережно! Валка лісу!».

День минав швидко, однак воли-
няни помітили, що Валентина Іванівна 
чомусь як у рот води набрала, хоча 
за вдачею є людиною говіркою, ком-

де постійно покращували рівень 
викладання. «Ангеліка» була єди-
ною вищою школою для дівчат на 
Волині. З часом кількість підопіч-
них Поляновської збільшувалася, 
і в кафедральних спорудах їм ста-
ло затісно. Тому, коли помер граф 
Фрідріх Мошинський (внук ко-
роля Августа ІІ) і заповів значну 
суму для освітньої і медичної ді-
яльності Поляновської, вона при-
дбала в Луцьку будинки під шпи-
таль для хворих, калік та окрему 
будівлю для хворих на венеричні 
захворювання. Щорічно там ліку-
вали 100-125 людей.

Слава про Поляновську піш-
ла далеко. Дружина російського 

імператора Павла І (мати імпера-
тора Миколи І) Марія Федорівна 
також не оминула її увагою і на-
городила медаллю та дала певну 
суму на шпиталь. Юзефа Поля-
новська не мала медичної освіти, 
але змогла доглядати за хворими 
та організувати не лише кілька 
міських шпиталів, а й утримува-
ти школу для дівчат. Без сумні-
ву, вона була головною дійовою 
особою медичної сфери Луцька 
кінця XVIII століття – до смерті в 
1829 році.

Юзефу Поляновську похова-
ли на католицькому цвинтарі, де 
нині Меморіал. Проте від її моги-
ли не залишилося й сліду.

Шпиталь Юзефи Поляновської (тепер вулиця Братковського)
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лександр Котис
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панійською, та розпитувати про при-
чину дивної поведінки було ніколи, бо 
хотіли повернутися додому, поки не 
настала спека, тож вирішили з’ясувати 
це пізніше. Задоволені ягідники повер-
нулися в село з повними відрами лісо-
вих дарів. Помили руки й заходилися 
полуднати. Першою озвалася гостя.

– І як ви не боїтеся в лісі ягоди зби-
рати? – запитала вона.

– А чого там боятися? Ліс добре 
знаємо ще з дитинства, – загомоніли 
здивовані таким запитанням родичі.

– Не чого, а кого, – виправила Ва-
лентина Іванівна. – А вовки? 

– Немає в нашому лісі вовків, – по-
яснив племінник Василь.

– Як це немає, якщо на табличках 
написано великими літерами: «Обе-
режно! Волки в лесу!».

Доброзичливий сміх розвеселив 
усю компанію, коли родичці дослівно 
переклали зміст зловісних табличок, 
що став причиною страху тітоньки, 
коли разом з іншими наповнювала ві-
дерце чорницями.
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29 березня – Трохим, Іван, 
Олександр, Юліан, Роман, 
Денис, Тимофій, Омелян
30 березня – Олексій, Марк, 
Зосим, Макар, Павло, Віктор, 
Гаврило
31 березня – Кирило, Данило, 
Дмитро, Ростислав
1 квітня – Інокентій, Дарина, 
Клавдій, Софія, Харисанф 
2 квітня – Микита, 
Світлана, Олександр, 
Олександра, 
Віктор, Домна, 
Клавдія
3 квітня – Хома, 
Кирило, Яків, 
Федір
4 квітня – 
Василина, Сергій, 
Клавдій, Василь, 
Ісак

29 березня – Трохим, Іван, 
Олександр Юліан Роман
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РІХТЕР ДАВАВ КОНЦЕРТИ В ТЕМРЯВІ 

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») зі 
стороною 3х3 клітинки. Таким чином, 
усе поле налічує 81 клітинку. У деяких 
із них вже на початку гри розташовані 
числа (від 1 до 9). Мета голово ломки – 
заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, 
в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3х3 кожна цифра 
траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один 
розв’язок.

Відповіді на сканворд 
від 22 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 29 березня – 4 квітня

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 
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

У березні 1915 року в 
Житомирі народився 
піаніст німецького 

походження Святослав 
Ріхтер. Його батько Теофіл 
Ріхтер був піаністом та 
органістом Одеської кірхи, 
викладав у Одеській 
консерваторії. Матір Ганна 
Москальова походила з 
російських дворян.

У 1922 році сім’я переїхала до 
Одеси. Там Ріхтер сам навчався 
грати на фортепіано. Він написав 
кілька театральних п’єс, цікавив-
ся оперним театром і планував 
стати диригентом. З 1930 до 1932 
року Святослав Ріхтер працював 
піаністом-концертмейстером в 
Одеському будинку моряка, по-
тім – в Одеській філармонії. Його 
перший сольний концерт, що скла-
дався з творів Шопена, відбувся у 
1934 році. Незабаром після цього 
він отримав посаду акомпаніатора 
в Одеському оперному театрі.

1937 року Ріхтер вступив 
до Московської консерваторії з 
класу фортепіано Генріха Нейгау-
за. Однак уже восени його з неї 
вигнали, бо відмовився вивчати 
загальноосвітні предмети, й він 
поїхав до Одеси. На прохання 
Ней гауза Ріхтер все-таки повер-
нувся до консерваторії. 

Після війни він став одним 
з найпопулярніших радянських 
піаністів. Однак виступати на За-
ході йому не дозволяли протя-
гом багатьох років. Адже він мав 
дружні стосунки з Борисом Пас-
тернаком і Сергієм Прокоф’євим. 
У роки негласної заборони на 
виконання музики композитора 

піаніст часто грав його твори, а 
1952 року перший і єдиний раз 
у житті виступив як диригент, 
провівши прем’єру симфонії-
концерту для віолончелі з орке-
стром. Дев’яту сонату Прокоф’єв 
присвятив Ріхтеру, який вперше 
її й виконав.

У 1960-х роках він провів кон-
церти в Нью-Йорку та інших міс-
тах США. Музиканту навіть при-
судили премію «Греммі». Він став 
першим радянським виконавцем, 
якого удостоїли цієї нагороди. У 
1960-1980-х Ріхтер давав понад 
70 концертів на рік.

В останні роки життя він час-
то хворів, але все ж виступав. Під 
час концертів на його вимогу на 
сцені була повна темрява, і лише 
ноти на пюпітрі фортепіано під-
свічувалися лампою. На думку 
музиканта, це давало публіці змо-
гу сконцентруватися на музиці, 
не відволікаючись на другорядні 
моменти. 

Ріхтер – перший радянський піаніст, 
удостоєний премії «Греммі»
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Якщо вам запропонували місце на космічному кораблі, не запитуйте, яке! Застрибуйте всередину! 
Шеріл Сендбергwww.volynnews.com
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НАЙВАЖЛИВІШІ ЗНАХІДКИ 
БІБЛІЙНОЇ АРХЕОЛОГІЇ У 2017 РОЦІ 
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ДЕНЬНІЧ

ГРОБ ІСУСА
Коли на початку ІV століття 

з паломництвом до Палестини 
прибула мати римського імпе-
ратора Костянтина I Олена, язич-
ницький храм Венери вже 300 
років стояв над печерою, де, за 
легендою, був похований Хрис-
тос. Майбутня рівноапостольна 
свята почала розкопки, під час 
яких знайшли місце страти Ісуса, 
хрест, чотири цвяхи й табличку з 
написом INRI, а неподалік – гроб-
ницю. Там побудували християн-
ський храм, пише WAS. 

Минуло понад 1600 років, 
але тільки тепер археологи отри-
мали доступ до внутрішньої кап-
лиці храму Гробу Господнього. 
Вони підняли кілька кам’яних 
плит, у різний час покладених 
для захисту на пласку брилу вап-
няку, де, за переказами, лежало 
тіло Ісуса. Експертиза показала: 
востаннє світло падало на вап-
няк приблизно в ІV столітті.

ВИРОБНИЦТВО 
ПОСУДИН

Перше з описаних у Новому 
Заповіті чудес Ісуса Христа: на 
весільному застіллі в Кані Галі-
лейській він перетворив на вино 
вміст «шести камінних водоносів, 
що по дві чи три міри вміщали».

Чернець-францисканець дивиться 
на розкриту гробницю Ісуса

Заготовки посудин, виявлені 
в штучній печері у Галілеї
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Могила стародавнього 
жителя ханаанського 
міста Сидона. Це одна з 
п’яти осіб, чию ДНК було 
виділено для визначення 
родоводу ханаанеїв.

СТВОРИЛИ 
НАЙМЕНШИЙ 
КОМП’ЮТЕР  

Компанія IBM представила 
процесор, який за розмірами 

можна порівняти з гранулою солі. 
При цьому він має потужність, як чип 
x86 1990 року, пише Mashable.

Представники компанії кажуть, що 
комп’ютер буде вартувати менш як десять 
центів. За допомогою пристрою можна 
буде контролювати, аналізувати, обміню-
ватися даними і навіть впливати на них.

Зокрема, цей комп’ютер може бути 
джерелом даних для блоків-ланцюжків. 
Він призначений для відстеження товарів 
та виявлення крадіжок. Пристрій також 
може виконувати базові завдання штучно-
го інтелекту, наприклад, сортувати дані.

«Протягом наступних п’яти років 
криптографічні якорі, такі як чорниль-
ні точки або крихітні комп’ютери, буде 
впроваджено в повсякденні предмети 
і пристрої», – каже глава відділу IBM Ар-
вінд Крішна.

НАЙДЕШЕВШЕ 
ЖИТИ – В УКРАЇНІ  

Україна посіла третю позицію у 
списку найдешевших країн світу 

і першу в Європі. Такі результати 
дослідження на основі індексу 
вартості проживання Numbeo 
оприлюднила британська компанія 
MoveHub, пише BBC.

Показник ураховує майже півсотні 
факторів. Серед них, зокрема, вартість 
оренди житла, страв у недорогих рестора-
нах, абонемента в спортзал, проїзду в місь-
кому транспорті й комунальних послуг.

Дешевше, ніж в Україні, можна про-
жити у Пакистані або Єгипті. Також се-
ред лідерів найдешевших країн – Індія, 
Туніс, Косово та Грузія.

До п’ятірки найдорожчих країн по-
трапили Бермуди, Швейцарія, Ісландія, 
Норвегія та Багами. Україна в рейтингу 
найдорожчих посідає 113 місце.

ПОМЕР ОСТАННІЙ 
БІЛИЙ НОСОРІГ

Останній у 
світі північний 
білий носоріг на 
ім’я Судан помер 
після кількамі-
сячної хвороби. 
Його приспали у 
Кенії. Судану було 
45 років. Тварина 
жила в чеському зоопарку Dver Kralove, 
потім її перевезли до заповідника Ol 
Pejeta, пише «Громадське».

Тепер у світі залишилися лише дві 
представниці цього підвиду. Учені хоті-
ли використати сперму самця, щоб за-
пліднити одну з двох останніх самиць 
північного білого носорога: 17-річну Сат 
або 27-річну Наджин. Тоді самцю шука-
ли пару в популярній онлайн-мережі 
для знайомств Tinder, сподіваючись, що 
профіль у соцмережі допоможе їм зі-
брати $9 млн для запліднення.

технічний прогрес

статистика

у світі тварин

тою рукою в оточенні апостолів. 
Біля нього стоять двоє чоловіків – 
апостоли Петро і Павло. Фрески 
датовано 360 роком нашої ери. 
До того часу християнство вже 
кілька десятиліть визнавали дер-
жавною релігією в Римській імпе-
рії, тож еліта була хрещеною.

ЗАБОРОНЕНЕ ВЧЕННЯ 
ІСУСА І ЙОГО БРАТА 
ЯКОВА

Серед стародавніх коптських 
манускриптів у колекції Оксфорд-
ського університету виявили неві-
домий раніше примірник «Апока-
ліпсису Якова» грецькою мовою. 
Його написано у вигляді діалогів, 
в яких Ісус дає поради щодо про-
повіді, розповідає про Небесне 
Царство і пророкує майбутнє спів-
розмовника. Текст могли викорис-
товувати з освітньою метою: слова 
в ньому розділені на склади.

Яків був одним з перших 
апостолів, і в священних текстах 
фігурує як брат Христа. Неясно, 
про яку спорідненість ідеться: 
духовну чи кровну.

полювання, зброю, посуд, при-
краси. Імовірна локація одного 
з легендарних боїв ізраїльтян з 
едомитянами збігається з місцем 
розташування шахти.

ЩЕ ВИНА, БУДЬ ЛАСКА!
Остракон було знайдено ще 

в 1960-х роках, але тільки нові 
технології сканування дозволи-
ли виявити і прочитати текст на 
внутрішньому боці. Це повідом-
лення з проханням надіслати ще 
вина й олії. Листування йшло між 
постачальником провіанту з міс-
та Беер-Шева й офіцером півден-
ного форпосту в Араді.

Черепок датовано 600 роком 
до нашої ери. У той час Юдея 
була ще самостійною державою, 
але вже насувалася війна з Вави-
лоном. Цар Навуходоносор II під-
корив Юдею 597 року до нашої 
ери. Після цього почався період 
Вавилонського полону.

ЛОБКОВА КІСТКА САНТА 
КЛАУСА

Вчені Оксфордського універ-
ситету змогли дослідити цер-
ковну реліквію, яку власники 
пов’язували зі святим Миколаєм. 
Аналіз показав, що це лобкова 
кістка померлого в ІV столітті чо-
ловіка, що збігається з життєпи-
сом святого.

Історія мощей Миколая дуже 
заплутана. За життя він був єпис-
копом візантійського міста Мира 
(територія Туреччини). Після 
смерті мощі Миколая лежали в 
місцевому соборі, доки в ХІ сто-
літті їх не вкрали італійські мо-
ряки. 1087 року було вкрадено 
близько 80% кісток (зберігають-
ся в базиліці міста Барі), а через 
9 років забрали решту (зберіга-
ється у Венеції).

Кістки не доїхали до місця 
призначення, їх розпродали до-
рогою, тож про володіння неве-
ликими фрагментами заявляють 
храми по всьому світу.

Кістку для вивчення надав 
Денніс О’Ніл, пастор католиць-
кої церкви Святої Марти з Віфанії 
(США). У результаті багаторічної 
скупки зараз там зберігаються 
реліквії, які приписують 1500 
святим.

Як розповів О’Ніл, фрагмент 
скелета святого Миколая він 
придбав 10 років тому в бель-
гійського колекціонера разом з 
клаптями похоронних покривал 
святої Колетти та святого Регіса, 
нижньою щелепою святої Хрис-
тини і двома зубами святого Фіак-
ра – все разом обійшлося йому в 
$200. За версією пастора, кістка 
до Великої французької рево-
люції зберігалася в соборі Ліона, 
потім її сховали монахині Ордену 
святої Клари, а тоді вже вона по-
трапила на вільний ринок.

Цікаво, що серед останків 
святого Миколая, які зберігають-
ся в італійському Барі, є лише ліва 
клубова кістка, верхня частина 
таза. Реліквія з Мортон-Гроув – 
це ліва лобкова кістка, нижня 
частина таза. Порівняти їх плану-
ють 2018 року.

У серпні 2017 року археоло-
ги розкопали в арабському селі 
майстерню, де могли бути зроб-
лені посудини-водоноси. Вона 
розташовувалася в кількох хви-
линах ходьби від Кани Галілей-
ської (Кафр-Кана) і працювала в 
перші роки нашої ери.

Там робили посуд з каменю-
вапняку. Глиняна кераміка була 
для євреїв непрактичною. Ста-
рий Заповіт каже: якщо нечиста 
тварина торкнеться глиняного 
посуду, то він теж стає нечистим і 
має бути розбитий. Кам’яний по-
суд не згадується, тому вважали, 
що йому властивий ритуальний 
імунітет.

ТВОРЧІСТЬ ПЕРШИХ 
ХРИСТИЯН

Після лазерного чищення 
на стінах тунелів римських ката-
комб Святої Домітілли, що були 
обжиті ранніми християнами, 
побачили фрески, яким понад 
1600 років.

Перший набір зображень 
знай шли поряд з поховальною 
камерою державного скупника 
зерна. Він зображений у шатах 
поряд з контейнером для ви-
мірювання об’єму. На стінах де-
тально показано роботу його 
логістичного відомства. У тунелі 
неподалік зображений Ісус Хрис-
тос, який сидить на троні з підня-

від Хама – невдячного сина Ноя, 
який насміхався з п’яного і голо-
го батька. У старозавітному сус-
пільстві шанування батьків було 
обов’язковим, а нагота вважала-
ся ганебною.

Сторінка з коптського 
перекладу «Апокаліпсису 
Якова». Каїр, Єгипет
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Дуже імовірно, що це най-
давніший відомий екземпляр 
«Апокаліпсису Якова». Інші версії 
(коптські в перекладі з грецької) 
у 1945 році разом з іншими папі-
русами ІV століття було знайдено 
поблизу єгипетського селища 
Наг-Хаммаді. Їх сховали ченці 
розташованого поряд монасти-
ря після того, як у 367 році олек-
сандрійський єпископ Атанасій 
визначив канон з 27 книг Нового 
Заповіту, а всі інші велів знищити.

ХАНААН ЖИВИЙ!
Лютим ворогом стародавніх 

юдеїв були ханаанеї. Згідно з біб-
лійною версією, народ походив 

Ханаан завоював Ісус На-
вин – наступник Мойсея на по-
саді лідера єврейського народу. 
За переказами, було винищено 
всіх жителів країни, включаючи 
жінок, старих і дітей. Але заги-
нули не всі. Група британських 
дослідників виділила гени з 
останків п’яти осіб, які жили на 
території Лівану 3700 років тому 
(до навали юдеїв) і порівняла з 
ДНК сучасних ліванців. Подіб-
ність – 90%.

ВІЙНА ЗА МІДЬ
У Х столітті до нашої ери цар 

юдеїв Давид завоював братський 
народ едомитян. Цього вимагав 
Бог. Але археологи знайшли ко-
рисливі мотиви цієї війни.

У руїнах стародавньої мід-
ної шахти часів царя Соломона, 
сина Давида, в ізраїльській до-
лині Тимна знайшли сліди укріп-
лень і контрольно-пропускної 
системи. Аналіз фекалій показав, 
що гірники отримували раціон 
воїнів (м’ясо, рибу, фісташки), 
а ослів годували не соломою, а 
комбікормом з виноградної ви-
чавки. Усе це свідчить про вели-
ку важливість об’єкта. У той час 
з міді робили знаряддя праці й 

Археологи біля шахти 
в долині Тимна

Tel Aviv U
niversity

Пристрій випустять, коли дослідники 
протестують перший прототип
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