
ІВАН ГУЗЬ: «ВІК 
ПРОЖИТИ – ТО НЕ 
В КАРТИ ПРОГРАТИ»

У свої 86 років Іван Гузь зі Смідина – 
жвавий, розсудливий і хвацький до 

роботи. Як то кажуть, ще той козак! 
І язик не повертається назвати 
стареньким. Його внук, нардеп Ігор 
Гузь, зробив діда ще й популярним в 
інтернеті. Він часто викладає у Facebook 
відео, де його дідусь то кошики плете, 
то про нинішню владу міркує. 

ВИХОДИТИ З ПОСТУ 
ТРЕБА ПРАВИЛЬНО

Великодній піст – найдовший і 
найсуворіший з усіх православних 

постів. За сім тижнів в організмі 
відбуваються суттєві зміни: людина 
відвикає від білкової їжі тваринного 
походження, ї ї організм перестає 
виробляти ферменти, які відповідають 
за розщеплення м’яса, яєць і молочних 
продуктів. 

УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ

Йдеться не про однойменну драму 
Івана Франка, а про історію 

волинських школярів, яка, розпочавшись 
ще в 2016 році, так і не завершилася 
хепі-ендом.
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У ПРИЛІСНОМУ – 
БУРШТИНОВИЙ 
СКАНДАЛ

Волинь спортивна
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Весна 2018 року 
розпочалася 

приємною новиною 
для жителів ще одного 
міста Волині. 20 березня 
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, 
з яких 4 млн – кошти 
Фонду.

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 4

майте на увазі

Передплатний індекс – 9800898008

Шановні читачі!
Якщо ви отримуєте нашу газету 

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

Вартість передплати

9 місяців 141,44 грн

6 місяців 97,16 грн

3 місяці 52,88 грн

ІНВЕСТИЦІЯ У ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ 
НА ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ

За останні сім років кількість тролейбусів 
у Луцьку скоротилася з 70 одиниць до 
44, тому маршрутники намагаються 

диктувати міській раді умови щодо 
підвищення вартості проїзду. Аби не допустити 
транспортного колапсу, міська влада 

вирішила закупити десять тролейбусів зі 
Швейцарії, які мають достойний естетичний 
вигляд, обладнані кондиціонерами та будуть 
доступними для людей з інвалідністю. 

 читайте на стор. 5

ЗА СІМ РОКІВ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІГОР 
ПАЛИЦЯ ТА ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ» ВКЛАЛИ У 
РОЗВИТОК СПОРТУ НА ВОЛИНІ МАЙЖЕ 40 МЛН ГРН

ЧОМУ ЛУЦЬК КУПУЄ 
ТРОЛЕЙБУСИ ЗІ ШВЕЙЦАРІЇ, 
А НЕ СВОЇ «БОГДАНИ»?
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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 Є два шляхи, щоб бути щасливими: скорочувати наші бажання або збільшувати кошти. 

Якщо ти мудрий, будеш робити і те, і те одночасно. Бенджамін Франклін

У ВЕНЕСУЕЛІ ЗАГИНУЛИ 
В’ЯЗНІ 
29 березня в центрі утримання 
ув’язнених при поліції штату Карабобо 
у Венесуелі сталася пожежа. Загинуло 
щонайменше 68 осіб. Вогонь спалахнув 
у переповненому людьми приміщенні 
після того, як там почався бунт під час 
побачень ув’язнених з родичами. В’язні 
підпалили матрац і поранили відві-
дувача.
У СЕКТОРІ ГАЗИ – МАСШТАБНІ 
СУТИЧКИ 
Ізраїль не має наміру проводити неза-
лежне розслідування сутичок між па-
лестинськими демонстрантами та ізра-
їльськими військовими в Секторі Гази. 
У результаті зіткнень 30 березня було 
вбито щонайменше 17 палестинців, по-
над 1400 поранено. Це найбільша кіль-
кість жертв з 2014 року.
У ТУРЕЧЧИНІ ЗАГИНУЛИ 
НЕЛЕГАЛИ
Мікроавтобус з нелегальними біженця-
ми з Афганістану і Пакистану 30 берез-
ня врізався в обмежувальний бар’єр 
на трасі Ігдир-Карс на сході Туреччини. 
Загинуло щонайменше 17 людей, 36 по-
ранено, 7 у важкому стані.
У КЕМЕРОВО – ЗАГАДКОВІ 
ДИТЯЧІ МОГИЛИ
На кладовищі в Кемерово виявили по-
над 100 свіжих дитячих могил. Така 
кількість захоронень різниться від офі-
ційних даних стосовно загиблих дітей у 
торговому центрі «Зимова вишня» 25 бе-
резня. А українського пранкера Микиту 
Кувикова, відомого як Євген Вольнов, 
Росія оголосила в міжнародний роз-
шук через заяви, що в пожежі загинуло 
близько 300 осіб.
У ШВЕЙЦАРІЇ ЗАГИНУЛИ 
ЛИЖНИКИ
П’ять лижників загинули 1 квітня у ре-
зультаті сходження лавини. Інцидент 
стався в горах вище від населеного 
пункту Фішерталь у регіоні Гомс. Тіл досі 
не знайдено. Рятувальники кажуть, що 
один лижник міг урятуватися.

У ФРАНЦІЇ ВПАВ ЛІТАК
31 березня біля міста Сен-Шамон роз-
бився двомоторний літак. Пілот втратив 
управління. На борту було дві людини, 
ніхто не вижив.
ЛЕСІНА ВБИЛИ ОЛІГАРХИ 
ПУТІНА
Колишнього очільника «Газпром-Медіа 
Холдингу» Михайла Лесіна, якого знай-
шли мертвим у готелі Вашингтона в 2015 
році, вбили найманці на замовлення 
олігарха, близького до президента РФ 
Володимира Путіна. Такі дані наводить 
британська розвідка.
У ПОЛЬЩІ – АГЕНТСТВО ДЛЯ 
МІГРАНТІВ 
Влада Польщі створить державне агент-
ство для українських мігрантів. Устано-
ва опікуватиметься захистом їхніх тру-
дових прав та інформуватиме українців 
про вільні вакансії.
TESLA ВІДКЛИКАЄ 
ЕЛЕКТРОКАРИ
Компанія Tesla заявила про відкликання 
123 тисяч електромобілів Model S через 
проблеми з підсилювачем керма. Йдеть-
ся про авто, випущені після квітня 2016 
року. Компанія не вимагає припиняти 
користуватися машинами в разі непола-
док, а також безплатно замінить деталі.
ШТАТ США ВИЗНАВ 
ГОЛОДОМОР ГЕНОЦИДОМ
Американський штат Массачусетс ви-
знав Голодомор 1932-1933 років в Укра-
їні геноцидом. Окрім нього, це визнали 
Вашингтон, Вісконсин, Іллінойс, Мічи-
ган, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Орегон та 
Пенсильванія.
У НІМЕЦЬКІЙ АРМІЇ – ФОРМА 
ДЛЯ ВАГІТНИХ 
Німецький бундесвер вже цього року 
хоче впровадити військову форму для 
вагітних. У середньому близько 2% 
жінок-солдатів – вагітні. Раніше вони 
були змушені носити цивільний одяг.

світова хроніка НА ВОЛИНІ – КІРнебезпека

ГРАБІЖНИКІВ 
ПОКАРАЄ СУД

УБИВ ЗЕМЛЯКА 
ДОШКОЮ

ЦІНА 
СЕРТИФІКАТА – 
П’ЯТЬ ТИСЯЧ

ЗА СМЕРТЬ ДІВЧАТ – 
9 РОКІВ ТЮРМИ

злочин і кара

холоне кров на гарячому 

за ґрати

нечисті на руку

ПРАЦІВНИКІВ 
ПОЛІЦІЇ ЗАТРИМАЛИ 
ЗА ХАБАРІ

НА РИБОЛОВЛЮ І ПОЛЮВАННЯ – ТАБУ

КОЛИ У СТОБИХІВЦІ ЗБУДУЮТЬ ШКОЛУ?
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Володимир-Волинський, 
Іваничівський, Турійський 
райони

На Волині 
зафіксували 
спалахи кору. На 

Турійщині захворіло 
16 дітей. Примітно, що 
майже всі вони мали 
щеплення, пише «Під 
прицілом». У Володимир-
Волинському районі 
зафіксовано 13 хворих. 

У Турійському районі діти по-
зачергово отримали щеплення, 
їх відправили на непланові кані-
кули. На території Володимир-
Волинського району припинено 
навчання, відбувається дезінфек-
ція навчальних закладів. У райцен-

трі створено оперативну групу.
В Іваничівському районі пер-

ший випадок захворювання на 
кір зафіксовано 1 квітня. А на-
ступного дня виявлено ще два 

випадки під час огляду виховаців 
навчальних закладів. Захворіли 
діти з сіл Орищі, Луковичі та Буж-
ковичі, які навчаються в Лукови-
чівській школі. 

Група лікарів та медичні пра-
цівники району провели повне 
обстеження дітей в освітніх за-
кладах сіл Луковичі та Орищі і на 
дому тих, кого не було в школі. 
У результаті ще в двох школярів 
виявили підозру захворювання 
на кір у легкій формі. Усі троє хво-
рих – учні 5, 7, 9 класів.

Для підтвердження діагнозу 
у них було відібрано кров на ана-
ліз і відправлено в лабораторію. 
Їх ізолювали від дитячого колек-
тиву. Також було проведено ре-
вакцинацію проти кору тих, хто 
не мав повторного щеплення. 
Крім того, проведено комплекс 
санітарно-протиепідемічних за-
ходів у приміщеннях школи, са-
дочках та шкільному автобусі, 
який перевозить дітей. Звідки 
поширилася інфекція у район, 
встановити не вдалося.

Захворіли навіть щеплені діти

telegrafi .com

На Волині з квітня заборонено 
риболовлю, оскільки починається 
розмноження риб. А в лісах розпочався 
період тиші та спокою. 

Як повідомляє Держрибагенство, у річках 
та кореневих водах заборонено ловити рибу 
до 20 травня. В озерах і водосховищах – до 
10 червня, у придаткових водах річок – до 
30 червня. За порушення заборони перед-
бачено адміністративну відповідальність у 
вигляді штрафу від 34 до 170 грн. За виловлю-
вання водних біоресурсів із застосуванням 
заборонених знарядь лову визначено штраф 

від 340 до 680 грн із конфіскацією обладнання 
та улову.

Як пояснили в обласному управлінні лі-
сового та мисливського господарства, до 
15 червня заборонено проводити роботи та 
заходи, які є джерелом підвищеного шуму й 
неспокою для лісової фауни, – стрільбу, ви-
бухові роботи, феєрверки, санітарні рубки, 
використання моторних маломірних суден, 
спортивні змагання на транспортних засобах. 
За недотримання чи порушення цих вимог 
винних осіб буде притягнуто до відповідаль-
ності – накладено штраф від 30 до 50 неопо-

датковуваних мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб – від 50 до 70 неоподаткову-
ваних мінімумів.

novadoba.com
.ua

Порушників штрафуватимуть

Ковель, Луцьк 

У Ковелі затримали командира взводу 
патрульної поліції, який брав хабарі за 
безперешкодне перевезення лісової 
сировини.

Як повідомляє прес-служба обласної про-
куратури, лейтенант поліції налагодив схему 
вимагання грошей у водіїв вантажівок. Полі-
ціянта затримали під час одержання чергово-
го «траншу» – 3 тис. грн. Загальна сума непра-
вомірної вигоди становить 7 тис. грн.

На хабарі спіймали й дільничного офіцера 
поліції ГУНП Волині. Як інформує прес-служба 
прокуратури області, правоохоронець ви-
магав та одержав 10 тис. грн від фінансового 
директора одного з господарських товариств 
Волині за припинення перевірки підприєм-
ства, яку проводив правоохоронець. 

Патрульний вимагав та 
одержував плату від водіїв

Камінь-Каширський район

У Стобихівці батьки не пустили 
дітей до школи. В такий 
спосіб люди намагаються 
достукатися до влади, аби 
чиновники врешті зрозуміли: 
тутешні школярі навчаються в 
аварійній будівлі. 

Громада самотужки зібрала на 
початок будівництва нової шко-
ли 600 тис. грн. Однак, аби його 
розпочати, потрібно виготовити 
проектно-кошторисну докумен-
тацію. А це компетенція місцевої 
влади. Днями стобихівці довіда-
лися, що школу не включили до 

фінансування з Державного фон-
ду регіонального розвитку. Пере-
лік об’єктів на включення до ДФРР 
визначає облдержадміністрація.

З ініціативи народного де-
путата  Ірини Констанкевич із 
фонду соцеконому на оновлення 
проектно-кошторисної докумен-

тації  та проведення її державної 
експертизи було залучено 100 тис. 
грн. Аби їх освоїли, гроші мають 
надійти на рахунок управління 
капітального будівництва Волин-
ської ОДА. Але і це неможливо, 
адже упродовж кількох тижнів ра-
хунки УКБ ОДА заблоковані. 

Правоохоронці викрили 
провідного спеціаліста Управління 
Держпродспоживслужби 
на отриманні хабара у розмірі 
5 тис. грн.

Правопорушника затримали у мо-
мент вчинення злочину, інформують в 
Управлінні захисту економіки Волині. 
Неправомірну вигоду здирник вима-
гав від одного з підприємців за пози-
тивне рішення та пришвидшення ви-
дачі фітосанітарного сертифіката на 
експортовану лісопродукцію.

Маневицький район

Водій, який збив на смерть двох дівчат у 
селі Прилісне та зник з місця пригоди, сяде 
за ґрати. Про це повідомляє прокуратура 
області.

Нагадаємо, ДТП трапилася уночі 2 серпня 
2017 року. 42-річний житель селища Маневичі, 
керуючи вантажівкою MAN, наїхав на лавку, на 
якій сиділи троє підлітків. Унаслідок наїзду 16-
річна та 17-річна дівчата загинули. Ще одного 
постраждалого – 16-річного хлопця – шпиталі-
зували. 

Суд призначив винуватцю трагедії покаран-
ня у вигляді 9 років позбавлення волі. Йому та-
кож заборонено керувати транспортними засо-
бами протягом трьох років.

Луцьк

Прокурори Луцька вимагатимуть у суді 
покарання для чоловіків, які здійснили 
понад півсотні квартирних грабежів.

За словами в. о. керівника Луцької місцевої 
прокуратури Катерини Балас,  кожен із них уже 
був раніше судимий. Встановлено, що один зі 
зловмисників вчинив 31 викрадення майна з 
приватних помешкань. На рахунку іншого луча-
нина – 30 крадіжок.

Також нині розслідують справу стосовно 
групи осіб, яких підозрюють у крадіжках авті-
вок. Троє чоловіків викрали у Луцьку шість ав-
томобілів марки ВАЗ різних модифікацій, щоб 
розібрати на запчастини та реалізувати. Двох 
співучасників тримають під вартою.

Ковель

Трагедія трапилася у квартирі, яку 
винаймав загиблий. 

У гості до 43-річного жителя Лю-
бомльського району завітав 21-річний 
земляк. Як повідомляє прес-служба по-
ліції Волинської області, увечері чолові-
ки розпивали алкоголь. Під час застілля 
і виник конфлікт. Гість ногами, руками 
та дерев’яною дошкою забив господаря 
квартири до смерті. 

Правоохоронці затримали зловмисни-
ка. Юнаку загрожує позбавлення волі на 
строк від 7 до 15 років.

vol.gp.gov.ua
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якими вони є, а такими, якими ви є. Ерік Баттерворт

В УКРАЇНІ – ВЕСНЯНИЙ 
ПРИЗОВ 
З квітня розпочався призов на строкову 
військову службу, який триватиме до 
31 травня. Під призов підпадають понад 
15 тисяч громадян України віком від 20 
до 27 років.

У ХАРКОВІ – ПЕРЕСТРІЛКА
29 березня у Харкові в одному з ресто-
ранів з автоматів обстріляли 10 людей. 
Двох поранено, один помер у реаніма-
ції. Нападники втекли. Їм загрожує до 
15 років тюрми. 

ОХТИРКУ ЗАТОПИЛО
2 квітня внаслідок повені затопило 
Охтирку Сумської області. Рівень затоп-
лення – 80 см. Підтоплено 25 будинків, 
43 мешканці евакуйовано. Потерпілих 
тимчасово поселили у готелі «Нафтовик». 

БАКУЛІН – У РОЗШУКУ 
Поліція оголосила в розшук депутата з 
«Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна, 
який раніше очолював ПАТ «Нафтогаз 
України». Його підозрюють у заволодін-
ні майже 500 млн грн, спробі викрасти 
5 млрд 100 млн грн, а також у заволодін-
ні майном та коштами «Чорноморнаф-
тогазу». Бакуліна затримали ще у 2014 
році, але відпустили під заставу. 

ПОЛІТИКИ ДЕКЛАРУЮТЬ 
ВИГРАШІ В ЛОТЕРЕЇ
У 2015-2018 роках чиновники виграли 
у лотереях і на букмекерських ставках 
7 млн 874 тис. грн. Лідер Радикальної 
партії Олег Ляшко задекларував 500 
тис. грн. У нього також зазначений най-
більший дохід у декларації за 2017 рік – 
21 млн грн.

ПОЛОНЕНІ НЕ ОТРИМАЛИ 
ГРОШЕЙ 
Українці, які у грудні 2017 року були 
звільнені з полону з окупованих райо-
нів Донецької та Луганської областей, 
не отримали обіцяних 100 тис. грн від 
держави. Адже СБУ досі не передала 
списки людей, які були звільнені з поло-
ну, до служб соціального захисту.

НА РОЗМІНУВАННЯ ДОНБАСУ – 
МІЛЬЙОНИ 
Витрати на розмінування усього Донба-
су можуть перевищити $800 млн, заявив 
міністр з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених 
осіб України Вадим Черниш.

У НАЗК – НОВИЙ КЕРІВНИК 
Олександр Мангул став керівником На-
ціонального агентства із запобігання ко-
рупції. У 2000-2013 роках він працював 
у Міністерстві економічного розвитку і 
торгівлі. 

АХМЕТОВ ПОВЕРТАЄ 
«УКРТЕЛЕКОМ»
Рінат Ахметов замість грошей через 
суд повертає партнеру Дмитра Фірташа 
«Укр телеком». Олігарх досі не розраху-
вався за компанію, яку купив ще 2013 
року в структур, пов’язаних з Фірташем. 
Торік Лондонський міжнародний арбі-
тражний суд постановив, що холдинг 
СКМ Ахметова має сплатити $760 млн 
боргу і $55 млн пені.

СУДДЯ КІРЄЄВ – АДВОКАТ У 
РОСІЇ
Колишній суддя Печерського районного 
суду Києва Родіон Кірєєв, який засудив до 
тюремного ув’язнення Юлію Тимошенко, 
отримав адвокатську ліцензію в Москві. 
Порошенко звільнив його у 2016 році. 
Адже у справі Тимошенко він безпідстав-
но змінив запобіжний захід з підписки 
про невиїзд на утримання під вартою.

В УКРАЇНІ З’ЯВИВСЯ 4G
30 березня найбільші українські опе-
ратори lifecell і Vodafone у багатьох 
українських містах запустили 4G – над-
швидкісний інтернет-зв’язок четвертого 
покоління.

УКРАЇНА – РЕКОРДСМЕН ІЗ 
КІЛЬКОСТІ ПАРТІЙ 
З 1990 року в Мін’юсті України зареє-
стровано 432 політичні сили. З них уже 
припинили діяльність 78 партій.

українська хроніка

СПЕЦПІДРОЗДІЛ 
«СВІТЯЗЬ» 
ВИРУШИВ НА СХІД

ПІД ЛУЦЬКОМ – ЦЕХ З ОБРОБКИ БУРШТИНУ 

НА ДОРОГАХ – СМЕРТЕЛЬНІ АВАРІЇ НА ДОРОГАХ – СМЕРТЕЛЬНІ АВАРІЇ біда

НЕбезпечний відпочинок

ЦУКРОВАРИ ВОЛИНІ Б’ЮТЬ РЕКОРДИ

ЧОЛОВІКИ ЗАМЕРЗЛИ У БЕРЕЗНІ
жертви морозів

успіх

ОЗДОРОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ – ПІД ЗАГРОЗОЮ

Дорогі волиняни!Дорогі волиняни!
Від щирого серця вітаю вас Від щирого серця вітаю вас 

із величним святом Великодня!із величним святом Великодня!
Для українського народу, як і для всього християн-

ського світу, Великдень символізує перемогу добра над 
злом, торжество істини і справедливості, зміцнює 
кожного з нас духовно.

У ці світлі дні пам’ятаймо про тих, хто мужньо й 
самовіддано боронить нашу рідну землю від окупанта. 
Згадаймо у молитвах кожного, хто береже наш спокій і 
стоїть на сторожі миру.

Бажаю вам і вашим родинам 
щастя, здоров’я й достатку. Нехай 
ваші серця повняться любов’ю й 
добром. Будьте милосердні та не-
байдужі, бережіть одне одного. І 
нехай Господь дарує усім нам мир, 
злагоду та віру в щасливе май-
бутнє Української Держави!

Христос Воскрес!Христос Воскрес!
З повагою голова З повагою голова 

Волинської обласної ради, Волинської обласної ради, 
член президії УКРОПу, член президії УКРОПу, 

засновник Фонду засновник Фонду 
«Тільки разом» «Тільки разом» 

Ігор ПАЛИЦЯІгор ПАЛИЦЯ

Днями на чергову ротацію бійців 
спецпідрозділу «Світязь» провели 
заступник голови Нацполіції України 
Олександр Фацевич, виконувач обов’язків 
начальника ГУНП в області Сергій Козак, 
колеги, бойові побратими, рідні та друзі.

Спецпризначенці замінять колег, які по-
над два місяці несли службу на сході, інформує 
прес-служба волинської поліції.

Заступник голови Нацполіції Олександр 
Фацевич побажав бійцям щасливої дороги й 
належного виконання поставлених перед ними 
завдань. Наостанок вручив правоохоронцям 
спільне фото особового складу підрозділу, очо-
люваного ним у 2014 році.

Іваничівський район

Останнього дня березня в лісі 
поблизу села Хренів виявили 
тіла двох чоловіків. 

Вік загиблих – близько 40 років, 
інформує «Радар». За словами за-
ступника начальника Іваничівсько-
го райвідділу ГУНП Олега Гурича, 
тіла чоловіків знайшов місцевий 
житель, він же викликав поліцію. 

«Слідів насильницької смерті 

на тілах не було. Лежали поряд, 
впритул, ніби хотіли зігрітися. 
Судмедексперт вважає, що смерть 
обох настала внаслідок пере-
охолодження. Пролежали трупи в 
лісі зо два тижні – від часу остан-
ніх морозів. Один замерзлий – із 
Хмельниччини, другий – волиня-
нин», – розповів Олег Гурич.

У замерзлих знайшли настоян-
ку глоду. Імовірно, були напідпитку.

Низку проблем у підготовці закладів 
оздоровлення дітей до роботи влітку 
виявили чиновники облдержадміністрації.

Як повідомила начальник управління осві-
ти, науки та молоді ОДА Людмила Плахотна, 
з обласного бюджету виділять 2,5 млн грн як 
субвенцію місцевим бюджетам для придбання 
путівок на оздоровлення школярів на умовах 
співфінансування. Водночас низка ОТГ на Во-
лині досі не передбачила на це жодних коштів. 

Під загрозою закриття в області пере-

бувають два заклади оздоровлення – табір 
«Оберіг» у Ковельському районі на території 
Колодяжненської ОТГ та у селі Павлівка. Зі 40 
ОТГ лише 16 передбачили кошти і планують 
влітку на базі шкіл відкривати табори відпо-
чинку. Майже в усіх таких закладах не оброб-
лені вогнетривким розчином дерев’яні кон-
струкції.

Голова ОДА Олександр Савченко поці-
кавився в надзвичайників, чи встигнуть ті 
допустити до експлуатації заклади відпо-

чинку до початку сезону. 
Очільник ДСНС в області Володимир Гру-

шовінчук зазначив, що просочення конструк-
цій вогнетривким розчином можна зробити 
протягом місяця. Об’єкти зможуть допустити 
до використання, якщо на встановлення про-
типожежної сигналізації надійдуть кошти.

Незважаючи на обіцянки районних чи-
новників розв’язати проблемні питання, го-
лова ОДА зауважив, що оздоровлення школя-
рів в області перебуває під загрозою.

Ковельський, Луцький, 
Любомльський, Маневицький 
райони

Протягом минулого тижня 
на Волині сталося чотири 
ДТП зі смертельними 

наслідками.

На автодорозі «Київ-Ковель-
Ягодин» поблизу села Козлиничі 
29 березня Volkswagen Passat 
врізався у вантажівку. Внаслідок 
автопригоди загинув 34-річний 
громадянин Молдови, інформує 
волинська поліція. Іноземець, 
який перебував за кермом лег-
ковика, ймовірно, не впорався з 
керуванням і виїхав на смугу зу-

Протягом сезону в області 
виробили 160 тис. т цукру, що є 
найвищим показником за весь 
період незалежності. 

За словами директора де-
партаменту агропромислового 
розвитку Волинської ОДА Юрія 
Горбенка, цього року в облас-

ті є можливість збільшити по-
сіви цукрових буряків. Адже 
торік розпочав роботу третій 
із чотирьох цукрових заводів 
(«Агро-Експрес-Сервіс»). Про-
тягом року на модернізованому 
підприємстві виробили понад 
60 тис. т цукру.

У ШАХТАРСЬКОМУ 
МІСТІ ЗАВИЩУЮТЬ 
ТАРИФИ

стрічного руху.
Того ж дня біля села Радехів, 

що в Любомльському районі, 

вантажівка злетіла у кювет і пере-
кинулася. Під час аварії в автомо-
білі було троє людей, повідомляє 

«Кордон». Один з них загинув, 
інші двоє не постраждали.

Уночі 30 березня смертельна 
ДТП сталася на автодорозі в селі 
Усичі Луцького району. 21-річний 
житель Ківерців, керуючи авто-
мобілем Mercedes, з’їхав у кювет 
і зіткнувся з придорожнім дере-
вом. Водій загинув.

У ніч на 2 квітня на автодорозі 
поблизу села Довжиця Маневиць-
кого району легковик BMW-530 
на швидкості злетів у кювет. Вна-
слідок автопригоди загинув водій 
транспортного засобу,  26-річний 
житель Рівненської області. 

BMW-530 перетворився на купу брухту

vl.npu.gov.ua

гаманець

Ківерцівський район

У помешканні 
жителя села 
Прилуцьке 
виявили дев’ять 
поліетиленових 
пакетів із бурштином 
та шість станків для 
його обробки. 

Каміння 
шліфували 
в підсобному 
приміщенні

на лінії вогню

підпільний бізнес

Волиняни триматимуть 
порядок на блокпостах 

На сході поліцейські здійснюватимуть пере-
вірку громадян та транспортних засобів, пра-
цюватимуть на блокпостах над виявленням і 
недопущенням незаконного перевезення зброї 
та боєприпасів тощо.

Як відомо, добровольчий підрозділ «Світязь» 
було створено в червні 2014 року. Його бійці 
брали участь у боях під Іловайськом та Вуглегір-
ськом. Нині забезпечують правопорядок на тери-
торії Луганської та Донецької областей. Першим 
командиром «Світязю» був Олександр Фацевич.

vl.npu.gov.ua

Під час огляду пра-
цівники поліції вилучили 
близько 50 кг сонячного 
каміння, повідомили у 
прокуратурі Волинської 
області. Слідчі встанов-
люють осіб, причетних 
до незаконних операцій 
з бурштином.

vl.npu.gov.ua

Нововолинськ

КП «Нововолинськ теплокомун-
енерго» опинилося у списку тих, які 
завищують вартість послуг.

voladm
.gov.ua

Тариф на теплову енергію завище-
но на 3,6%, на централізоване опален-
ня – на 4%, інформує «БУГ». Така ситуа-
ція склалася внаслідок проведення 
тарифної децентралізації. 

Як повідомляє Національна комі-
сія, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних 
послуг, повноваження зі встановлення 
тарифів частині суб’єктів господарю-
вання, які не підпадають під критерії 
їхнього ліцензування, перейшли до 
місцевих органів влади. Отримавши 
такі повноваження, деякі органи міс-
цевого самоврядування розпочали 
встановлювати тарифи на житлово-
комунальні послуги значно вищі, ніж 
раніше встановлювала НКРЕКП.
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  Алла САДЕЦЬКА
Маневицький район

політичний скандал ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ: 
УДАР ПО КРЕМЛІВСЬКИХ ШПИГУНАХ 

тиск на неугодних

  Борис ХВИЦЬ

29 країн світу 
вислали 
російських 

дипломатів у відповідь 
на отруєння 4 березня 
нервово-паралітичним 
газом колишнього 
подвійного агента 
Росії Сергія Скрипаля 
та його доньки Юлії у 
британському Солсбері. 
Йдеться про 144 
особи. Солідарність 
із Великобританією 
продемонструвала й 
Україна. 

Уже 26 березня президент Єв-
ропейської Ради Дональд Туск ого-
лосив про те, що 14 країн ЄС виси-
лають низку російських дипломатів. 
Найбільше – по чотири співробітни-
ки – видворили Німеччина, Франція 
та Польща. Міністр закордонних 
справ ФРН Гайко Маас назвав та-
кий крок сигналом солідарності з 
Великобританією. Другою ж при-
чиною позиції Берліна називають 
хакерську атаку на мережі уряду 
ФРН, про яку стало відомо напри-
кінці лютого.

До дипломатичного бойкоту 
приєдналися й інші країни, і не 
лише з ЄС. Серед них – Норвегія, 
Молдова, Австралія, а також НАТО. 

Наприкінці березня у 
Прилісненській ОТГ 

розгорілася справжня 
боротьба за землі. 
Обранцям громади 
довелося відстоювати 
свої права перед… 
прокуратурою.  

Причиною скандалу, який на-
був розголосу на всю Україну, ста-
ло рішення Прилісненської ОТГ 
спів працювати з КП «Волиньпри-
родресурс». Як розповів очільник 
громади Ігор Терещенко, 28 берез-
ня він отримав лист від місцевої 
прокуратури з вимогою надати всі 
документи та матеріали, пов’язані 
з рішенням щодо «Волиньприрод-
ресурсу». Вручити офіційний лист 
голові ОТГ приїхали особисто два 
прокурори Маневицької місцевої 
прокуратури. Усі копії голова мав 
би скерувати на адресу місцевої 
прокуратури не пізніше, ніж того 
ж 28 березня. В іншому випадку 

У ПРИЛІСНОМУ – БУРШТИНОВИЙ СКАНДАЛ
йому загрожувало порушення кри-
мінального провадження через не-
надання документів.

«Для чого я ходив на схід вою-
вати? Заради таких людей, які зараз 
не дають спокійно жити громаді? Які 
малюють ситуації і в кожному бачать 
злочинця? Може, вони й займалися 
злочинністю, але я живу чесно», – 
обурився Ігор Терещенко, учасник 
АТО. Він також зазначив, що проку-
ратура чомусь взялася саме за його 
громаду, однак проігнорувала ситуа-
цію із 220 га бурштинових земель, які 
«віддали сумнівним людям».

Як пояснив юрист Приліснен-
ської сільської ради Антон Прийма-
ченко, чинне законодавство не пе-
редбачає можливості, аби органи 
прокуратури здійснювали нагляд за 
діяльністю органів місцевого само-
врядування. Тож, оскільки не йдеть-
ся про будь-яке порушене кримі-
нальне провадження, прокуратура 
не має права вимагати надання до-
кументів у негайному порядку. 

Натомість 29 березня проку-
ратура заявилася в сільську раду 

підстав для вилучення. Усі дії ми за-
фіксували на відео», – пояснив Те-
рещенко.

Натомість депутатів Приліснен-
ської ОТГ, які голосували за співпра-
цю з комунальним підприємством, 
викликали «на розмову» в прокура-
туру Маневицького району. Робили 
це телефоном, а не офіційним пові-
домленням, як того вимагає закон. 
Зі слів юристів, такі дії прокуратури 
можна розцінювати як тиск на депу-
татів, які голосували за погодження 
тимчасового користування землею 
«Волиньприродресурсом» для про-
ведення геологорозвідувальних 
робіт. Як повідомляють юристи, у 
прокуратурі на депутатів можуть 
чинити тиск, змушуючи їх відмови-
тися від голосу. «На допит вони пі-
дуть разом з адвокатом, з ним уже 
підписали відповідний договір», – 
зазначив очільник ОТГ. Тим часом 
юристи сільської ради звернулися 
до правоохоронців через свавілля 
прокурорів та перевищення ними 
службових повноважень, проте за-
яву так і не внесли до ЄРДР.

Максимальний розмір місії РФ при 
НАТО скорочено з 30 до 20 осіб. Іс-
ландія пішла ще далі, оголосивши, 
що представники держави не по-
їдуть на ЧС з футболу в Росії. Най-
більше дипломатів – одразу 60 – 
вислали США. Україна ж видворила 
13 – суттєво більше, ніж майже всі 
інші держави. Стільки ж у відпо-
відь українських дипломатів ви-
слала і Росія. З Посольства України 
в Москві, згідно з рішенням МЗС 
Росії, вислано шість дипломатів, 
з Генконсульства у Ростові-на-
Дону – п’ять, з Генконсульства в 
Санкт-Петербурзі – два.

Найбільшого удару у відповідь 

Росія завдала саме по консульству 
в Ростові-на-Дону, де проходить 
багато судів над українськими по-
літичними в’язнями. Із посольства 
росіяни вислали переважно офіце-
рів безпеки, але згадка про їхню ро-
боту все одно залишиться у вигляді 
колючого дроту над парканом, який 
натягнули безпосередньо перед 
цією дипломатичною війною.

Крім цього, очільник МЗС Росії 
Сергій Лавров оголосив про ви-
слання 58 американських дипло-
матів та двох співробітників Ген-
консульства США в Єкатеринбурзі. 
Лавров також заявив про закриття 
американського Генконсульства в 

Санкт-Петербурзі як відповідь на 
висилку зі США російських дипло-
матів і закриття Генконсульства РФ 
у Сіетлі.

«Путін свідомо йде на заго-
стрення відносин із Заходом, – на-
голошує російський політолог Ан-
дрій Піонтковський для видання 
«Гордон». – Він зазнав поразки в 
Україні й Сирії. Нових перемог «рус-
ского міра» своєму народові дати 
не може. Тому продовжує діяти на 
межі війни. Вважає, що в атмосфері 
«оточеної фортеці» зможе зберігати 
свою владу. Вислання дипломатів 
показує рішучість Заходу зупинити 
путінську агресію».

В офіційному повідомленні 
Держдепартаменту США відзна-
чено, що з 60 дипломатів, яких ви-
слала країна, 12 – співробітники 
розвідки з місії Росії при ООН. Інші 
48 також причетні до розвідуваль-
ної діяльності, а консульство РФ у 
Сієтлі, яке тепер закриють, мовляв, 
розташоване надто близько до 
військово-морської бази США. При 
цьому, за даними інформагенції AP, 
у Вашингтоні вважають, що росій-
ських шпигунів, замаскованих під 
дипломатів, на території країни по-
над сотня. А в Німеччині, яка виси-
лає чотирьох осіб, зі 120 дипломатів 
РФ третина працює на спецслужби, 
пише газета Frankfurter Allgemeine 
Zeitung.

Лише п’ять країн Євросоюзу 
жодним чином не покарали Росію 
за отруєння Скрипалів. До цього 
часу Австрія, Кіпр, Греція, Словенія 
та Португалія не заявили про ви-
дворення російських дипломатів чи 
відкликання своїх послів з РФ для 
консультацій. При цьому Австрія та 
Словенія публічно заявляли, що не 
видворятимуть дипломатів. На Бал-
канах лише Сербія і Боснія не долу-
чилися до видворення дипломатів. 
Жодним чином не покарали Росію 
також Ватикан і Туреччина.

24tv.ua

Хай це величне свято принесе 
в наші душі тепло, в родини – 

затишок та добробут, а для 
України – мир і злагоду.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З вірою в майбутнє голова 

волинського УКРОПу, 
депутат Волиньради 

Вячеслав Рубльов

Ці благодатні дні завжди наповнюють наші серця ві-
рою у краще майбутнє та оптимізмом, нагадують про віч-
ні моральні цінності, духовно зміцнюють кожного. 

Бажаю передусім миру, доброго здоров’я, мужності, 
сімейного благополуччя та Божого благословення. Нехай 
Господь дарує вам любов, радість, злагоду на многії літа. 

Дорогі волиняни! 
Щиро вітаю вас зі 
         світлим Великоднем! 

Вірю, що світло Воскресіння Христового 
дасть нам силу подолати всі труднощі, пе-
режити нелегкі випробування, які випали 
на долю України. 

Нехай Пасхальне свято стане для кож-
ного з вас початком нового життя – кращо-
го й добрішого.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою Ірина Констанкевич, 
народний депутат України від УКРОПу

Дорогі волиняни!
Вітаю вас зі світлим 

Христовим Воскресінням!
Це особливе свято для кожного з нас – 

символ надії, віри та духовного піднесення. 
Бажаю, аби злагода та любов панували у 

ваших сім’ях, щоб кожен зустрів Великдень зі 

Шановні краяни!Шановні краяни!
Щиро вітаю вас зі світлим Щиро вітаю вас зі світлим 

Христовим Воскресінням!Христовим Воскресінням!

світлими думками та 
добрими намірами! 

Хай Бог усім дарує 
многії і благії літа.

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

З повагою радник 
Луцького міського 

голови, депутат 
Луцькради від 

УКРОПу Ігор Поліщук 

з поліцією та почала без санкції 
на обшук вилучати оригінали до-
кументів сільської ради, навіть не 
даючи зробити копії. Пред’явили 
лише витяг з ЄРДР, у якому зазна-
чено: «...всупереч вимогам Земель-
ного кодексу України ухвалено 
рішення, яким погоджено КП «Во-
линьприродресурс» тимчасове 
користування земельною ділян-
кою для проведення геологороз-

відувальних робіт». Голова ОТГ Ігор 
Терещенко скаржився в поліцію на 
перевищення повноважень пра-
цівниками прокуратури, проте там 
лишень відмахнулися.

Та після суспільного розголосу 
й заяв про тиск прокуратура Ма-
невицького району 2 квітня повер-
нула вилучені в ході незаконного 
обшуку документи. «Сказали лише 
кілька слів, мовляв, суд не знайшов 

У прокуратурі на депутатів можуть чинити 
тиск, змушуючи їх відмовитися від голосу

Найбільше дипломатів вислали США

p-p.com
.ua



Людина, якій відмовляють у можливості ухвалення важливих рішень, починає розцінювати 
як важливі ті рішення, які їй дозволяють ухвалювати. Сиріл Норкот Паркінсон www.volynnews.com
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громадський транспорт

екологія

  Артем ОСТРОЖЧУК
Луцьк

  Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
Луцьк

ЧОМУ ЛУЦЬК КУПУЄ ТРОЛЕЙБУСИ 
ЗІ ШВЕЙЦАРІЇ, А НЕ СВОЇ «БОГДАНИ»?

За останні сім років 
кількість тролейбусів 
у Луцьку скоротилася 

з 70 одиниць до 44, тому 
маршрутники намагаються 
диктувати міській раді 
умови щодо підвищення 
вартості проїзду. Аби не 
допустити транспортного 
колапсу, міська влада 
вирішила закупити десять 
тролейбусів зі Швейцарії, 
які мають достойний 
естетичний вигляд, 
обладнані кондиціонерами 
та будуть доступними для 
людей з інвалідністю. 

Втім ця ідея не надто сподоба-
лася керівництву «АСЗ №1» АТ «АК 
«Богдан Моторс», яке у день сесії 
міськради 28 березня організувало 
мітинг біля стін міської ради, вимага-
ючи купувати тролейбуси, деталі до 
яких виготовляють на російському 
заводі, що спеціалізується на вироб-
ництві військової техніки. Запрошені 
у сесійну залу богданівці відкидали 
будь-які докази, що їхні тролейбуси 
мають комплектувальні з Росії, та 
закликали депутатів прийти на ав-
тозавод, аби перевірити це. Також 
вони закликали підтримувати міс-
цевого виробника, аргументуючи, 
що луцькі тролейбуси купували Жи-
томир, Полтава, Київ та інші міста 
України. До того ж, звинувачували 

Також прозвучала інформація, 
що минулоріч у квітні в Кременчуку 
уклали договір між підприємством 
електротранспорту та «Богдан Мо-
торс» на поставку 40 тролейбусів. 
Машини мали доправити до кінця 
листопада, але донині жодного тро-
лейбуса не поставлено, тож місто 
залишилося і без грошей, і без тро-
лейбусів.

Зрештою Григорій Пустовіт при-
гадав ситуацію, коли місто купувало 
26 тролейбусів з Польщі, але тоді 
ніхто не протестував. Також він по-
відомив, що наразі в Міністерстві 
фінансів є папери про підписання 
угоди з Європейським інвестицій-
ним банком на виділення 180 млн 
грн на закупівлю 30 тролейбусів для 
Луцька. Схоже, підприємство «Бог-
дан» боїться програти тендер, тому 
й влаштувало мітинг.

Опісля гарячої дискусії у міськ-
раді обговорення продовжилося в 
інтернеті. Більшість користувачів ви-
словили думку, що місцевого вироб-
ника підтримувати потрібно, але в 
нинішніх умовах варто-таки зверну-
тися до здорового глузду. Адже ви-
гідніше купити 30 комфортабельних 
швейцарських тролейбусів із конди-
ціонерами, алюмінієвим корпусом, 
доступністю для людей з інвалідніс-
тю і найважливіше – за ціною трьох 
від «Богдан Моторс».

міську владу в непатріотичності.
У гарячій дискусії виконувач 

пов новажень міського голови Гри-
горій Пустовіт назвав це звичайні-
сінькою політичною акцією. Мовляв, 
керівництво заводу просто тисне 
на міську раду, привівши під її стіни 
три сотні людей. До того ж, нагадав, 
що «Радіо Свобода» провело роз-
слідування і встановило, що завод 
«Богдан» використовує двигуни 
Псковського заводу, який працює на 
російський оборонпром. Як зазна-
чив радник міського голови Ігор По-
ліщук, Луцьк не має 9,5 млн грн, аби 
купити один тролейбус від компанії 
«Богдан», тож місто планує закупи-
ти 10 тролейбусів за такою ж ціною 

зі Швейцарії, які створять серйозну 
конкуренцію маршрутникам. Він по-
дякував працівникам за їхню роботу, 
але відмітив, що місто має керувати-
ся економічними принципами. 

Виконувач обов’язків керівника 
Луцького підприємства електротран-
спорту Володимир Пуц також висту-
пив за те, щоб купити тролейбуси зі 
Швейцарії, оскільки вони мають про-
служити місту більш як десять років: 
на них немає іржі, адже корпуси ви-
готовлені з алюмінію. Ігор Поліщук 
додав, що місто радо прийме будь-
яку іншу вигіднішу пропозицію, од-
нак інші українські міста, серед яких 
Чернівці та Суми, теж хочуть закупи-
ти саме цей транспорт. До того ж, до 
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Проблема сортування та 
переробки не оминула 

й Луцьк. Нещодавно в місті 
провели тендер на закупівлю 
сміттєсортувальної лінії. 
Чи готові лучани сортувати 
сміття, як залагоджувати 
проблему з відходами і навіть 
заробляти на цьому, – наша 
розмова із заступником 
підприємства «Вторма-
Волинь» Ігорем Ціжем.

– «Вторма-Волинь» – це підпри-
ємство, яке спеціалізується на заго-
тівлі вторинної сировини, зокрема 
макулатури, ПЕТ-пляшок, стрейчевої 
плівки. Пластикова пляшка є дуже 
шкідливою для довкілля, оскільки її 
повторне використання неприпусти-
ме. Якщо вона потрапляє в ґрунт, то 
розкладається понад століття. Тому 
вихід один: макулатура, пластикова 
пляшка, плівка та склобій мають під-
лягати сортуванню та потрап ляти на 
переробні підприємства як вторин-
на сировина. Для цього і створене 

швейцарських тролейбусів  буде по-
ставлено велику кількість запчастин 
за мінімальну ціну.  

Щодо закупівлі тролейбусів, то 
місто планує оголосити відповідний 
тендер, у якому може взяти участь 
будь-яке підприємство. Позафрак-
ційний депутат Євгеній Ткачук за-
пропонував керівництву автозаводу 
«Богдан»  взяти в ньому участь та 
продавати тролейбуси дешевше, ніж 
швейцарські. 

А от укропівець Борис Смаль 
навіть закликав протестувальників 
передати своєму керівництву, аби 
«Богдан» подарував Луцьку кілька 
тролейбусів за такою ж вигідною 
ціною, як швейцарські, аби лучани 
змогли переконатися в якості вітчиз-
няного транспорту.

Під час акції протесту 
під міськрадою у 
тролейбуса «Богдан», який 
мітингувальники привезли 
до мерії, відмовили гальма, 
тож він збив дорожній знак. 
Хоча невдовзі цей факт 
намагалися заперечити, 
мовляв, інцидент трапився, 
коли поліція розміщувала 
техніку мітингувальників. На 
підприємстві переконували, 
що гальма справні.

ЩОБ ЖИТИ В ЧИСТОТІ, СМІТТЯ ТРЕБА СОРТУВАТИ
наше підприємство, – пояснює Ігор 
Ціж. 

– Де берете сировину для пе-
реробки?

– Макулатура до нас потрапляє 
з магазинів, установ, дошкільних за-
кладів та шкіл. Приймаємо сировину 
з ринків і від населення. Щодо плас-
тикової пляшки, то в мене є багато 
заяв від луцьких ОСББ розмістити 
контейнери на їхній території, щоб 
вони навчили громадян сортувати 
тверді побутові відходи. Це цивілізо-
ваний підхід.

Наші контейнери зручні у вико-
ристанні, легкі, зроблені таким чи-
ном, щоб надавати інформацію, адже 
там розміщені телефони: коли запов-
нюється контейнер, кожен громадя-
нин може зателефонувати та повідо-
мити, щоб ми забрали сировину. 

– Для чого використовують 
вторсировину?

– Макулатура потрапляє на 
місцевий картонно-руберойдовий 
комбінат, а також на картонно-
паперовий комбінат в Обухові. Плас-
тикова пляшка – на схід, зокрема у 
Харків, де є переробні підприємства. 
Плівку забирають місцевий пластма-

совий завод і підприємства, які ви-
готовляють будівельні матеріали та 
використовують її як наповнювач. Із 
макулатури роблять картон, із плас-
тикової пляшки виготовляють труби, 
синтетичну нитку, яка потрібна для 
виробництва покрівельних матеріа-
лів. Таку мережу заготівельних під-
приємств мають підтримувати орга-
ни місцевої влади. 

– Нещодавно в Луцьку відбув-
ся тендер на закупівлю станції для 
сортування сміття, тому містян 
просять готуватися до цивілізо-
ваної утилізації відходів. Також за 
підтримки краю Ліппе місто заку-
пить 120 сортувальних контейне-
рів. Як гадаєте, чи готові до цього 
лучани?

– У нас влада бере на себе функ-
ції, які їй не притаманні. Питання сор-
тувальної лінії потрібно залагоджу-
вати з комерційними структурами. 
Їм треба ставити конкретні завдання. 
Влада має отримувати один резуль-
тат – чистоту, але всі хочуть заробля-
ти гроші. Підприємство «Луцькспец-
комунтранс» має вивозити сміття, а 
воно виставляє контейнери на ПЕТ-
пляшки, до того ж, хоче встановити 

сміттєсортувальну лінію, щоб на цьо-
му заробляти. Це – нонсенс.

Ми як спеціалізоване підприєм-
ство проводимо просвітницьку ро-
боту, працюємо з усіма охочими, самі 
йдемо назустріч. На мою думку, сор-
тування має відбуватися безпосеред-
ньо біля будинків, адже чисто не там, 
де прибирають, а там, де не смітять. 
Ми маємо залучати населення до на-
ведення порядку. Не хочеш працюва-
ти – плати гроші у відповідні структу-
ри, які замість тебе прибиратимуть.

– Чи плануєте відкривати на 
Волині нові підприємства?

– Ми відкриваємо філіали в ра-
йонних центрах та залучаємо під-
приємців, які здавали б туди вторин-

ну сировину. Поки є пункти прийому 
в Нововолинську, Ратному, Горохові, 
Рожищі, Ківерцях.

– Чи вигідна переробка сміття 
в Україні? Якою є конкуренція на 
цьому ринку?

– В Україні переробки сміття як 
такої немає. Сортувати тверді відходи 
вигідно для екології. Адже для того, 
щоб виготовити тонну целюлози, по-
трібно спиляти вісім дерев, але можна 
заготовити тонну макулатури і зберег-
ти ці дерева. Але на вторинній сиро-
вині в нас не можна зробити бізнес: 
якщо брати великі об’єми, наприк лад, 
завод, то це, напевно, буде вигідно. 
Всі заготівельні підприємства бідні, 
оскільки є велика конкуренція, а всі 
вони женуться за об’ємами.

– Які перспективи сміттєпере-
робної галузі в Україні?

– Перспективи є. Якщо в кількох 
містах побудують сміттєпереробні 
заводи, то зі сміття вироблятимуть 
різну продукцію, зокрема щити для 
перегородок, мінеральні добрива. 
Тобто розвиток сміттєпереробної га-
лузі залежить від часу. Ми живемо в 
такий період, коли на кожну людину 
в місті припадає 10 кілограмів сміття.
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Ігор Ціж
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Якщо у вас є мозок, ви просто зобов’язані його використовувати. Меріл Стріп

подарунки

треба знати ЩО ЗМІНИЛОСЯ ДЛЯ 
УКРАЇНЦІВ ІЗ 1 КВІТНЯ

ДЛЯ УСІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ – 
КОНСТРУКТОРИ LEGO

ВИРОБНИКІВ ЖОРСТКО 
КОНТРОЛЮВАТИМУТЬ
Із 4 квітня в Україні запрацює 
нова система контролю якості та 
безпечності харчових продуктів.

Про це повідомила віце-прем’єр-
міністр із питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції України Іванна 
Климпуш-Цинцадзе, повідомляє «Пер-
ший».

За словами віце-прем’єр-міністра, 
новий закон вигідний і для споживачів, 
і для виробників. Адже, з одного боку, 
створить умови для забезпечення кра-
щої якості та безпечності харчової про-
дукції. А з іншого – запровадить чіткі та 
прозорі процедури перевірок, що міні-
мізують корупційні ризики і сприяти-
муть розвитку чесної конкуренції.

Ключовими новаціями нового зако-
ну Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала 
ризик-орієнтований підхід до перевірок 
операторів ринку та запровадження 
акта перевірки. Підприємства переві-
рятимуть залежно від ступеня ризику 
для життя і здоров’я людей. Наприклад, 
у магазині, де продається запакована 
продукція тривалого зберігання, ризиків 
менше, ніж у тому, де продається свіже 
м’ясо. Також, за новим законом, інспек-
тори Держпродспоживслужби здійс-
нюватимуть перевірки згідно з таким ак-
том. Цей документ міститиме вичерпну 
кількість питань і буде публічним.

За порушення нового закону перед-
бачені жорсткі санкції. Сума штрафу для 
юридичних осіб може досягати 70 тис. 
грн. Якщо інспектор виявить факто-
ри, що становлять небезпеку життю і 
здоров’ю людей, він може ухвалити рі-
шення про тимчасове припинення ви-
робництва.

НЕМА КОПІЙОК – 
СУМУ ДО ОПЛАТИ 
ЗАОКРУГЛЯТЬ
Із 1 липня при оплаті товару 
чи послуги готівкою загальну 
суму в чеку округлюватимуть 
за затвердженими правилами 
Нацбанку.

Як інформує прес-служба НБУ, це 
відбуватиметься внаслідок припинення 
додаткового карбування монет номіна-
лами 1, 2, 5 і 25 коп. У випадку відсутності 
таких монет в чеках заокруглюватимуть 
загальну суму за такими правилами: 
суму, що закінчується від 1 до 4 коп., – у 
бік зменшення до найближчої суми, яка 
закінчується на 0 коп., а суму, що закін-
чується від 5 до 9 коп., – у бік збільшення 
до найближчої суми, яка закінчується на 
0 коп.

Водночас у Нацбанку запевняють, 
що не вилучатимуть наявні в обігу моне-
ти. Однак і не карбуватимуть нових, що 
дасть змогу з часом повністю позбутися 
монет дрібних номіналів.

споживач

гаманець

В Україні почали діяти 
нові правила щодо 
медицини, цін на 

газ і погашення боргів із 
зарплати, інформує «ВВС 
News Україна». 

СВІЙ ЛІКАР 
У квітні розпочалася кампа-

нія із вибору лікаря. Це одне з 
нововведень медичної реформи. 
Воно має скасувати прив’язку до 
лікарень за місцем прописки і 
дати право обирати свого меди-
ка. Йдеться про лікарів первин-
ної ланки: терапевтів, педіатрів, 
сімейних лікарів. З медиком тре-
ба підписати угоду. В МОЗ радять 
у першу чергу підписувати декла-
рації з тими лікарями, яких паці-
єнти знають і якими задоволені.

Лікар може відмовити в під-
писанні декларації, зазначають 
у МОЗ, якщо він уже набрав мак-
симальну кількість пацієнтів. 
Підписувати угоди можна буде 
лише з тими лікарнями, які під-
ключені до системи «Електронне 
здоров’я» – бази даних з обліку та 
управління всіх медичних послуг, 
яку також запустили в рамках 
мед реформи.

ГАЗ І ЦІНИ
З 1 квітня «Нафтогаз» збільшує 

ціну на газ для промисловості на 
7,4-9,8%. У компанії заявляють, що 
запропоновані ціни – диферен-
ційовані залежно від обсягів за-
купівлі, умов оплати та поперед-
ніх розрахунків з «Нафтогазом». 
Оглядачі не прогнозують прямо-
го впливу тарифів на газ для про-
мисловості на загальну інфляцію 
в Україні. Проте вони опосеред-
ковано й поступово вплинуть і на 
загальний рівень цін на товари та 
послуги. Щодо підвищення ціни 
на газ для населення, то в уряді 
такі повідом лення ЗМІ заперечи-
ли. Понад те, Кабмін заявив, що 
для цього немає жодних підстав. 
При цьому МВФ вимагає від Укра-
їни зробити цей непопулярний 
крок.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА 
RAB ТАРИФИ

Зростуть тарифи на електро-
енергію. Нацкомісія з врегулюван-
ня у сфері енергетики ухвалила 
рішення про підвищення оптової 
ринкової ціни на електроенергію 
у 2018 році на 16,2%. Це має від-
буватися в два етапи: з 1 січня – 

на 9,5%, а з 1 квітня – ще на 6,1%. 
Експерти прогнозують, що після 
цього зросте і вартість водопо-
стачання в низці міст на 6-17%.

Крім того, з квітня Нацкомісія 
має право затверджувати нові 
тарифи для обленерго. Вони пе-
редбачають виділення окремої 
частки прибутку на модерніза-
цію електромереж.

Запевняють, що нові тарифи 
не почнуть діяти одразу. Ще ма-
ють відбутися громадські слухан-
ня у регіонах, а їхні підсумки має 
розглянути НКРЕКП. Тож термін 
фактичного запровадження но-
вих тарифів дещо змінюється. Це 
не впливатиме напряму на ціни 
на електрику для споживачів. 
Проте експерти погоджуються, 
що з часом подорожчання елек-
трики не уникнути.

СТЯГНЕННЯ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ 
ЗАРПЛАТИ

Міністерство юстиції ство-
рило список недобросовісних 
підприємців, з яких із 1 квітня 

2018 року стягуватимуть за-
боргованість за тривалу неви-
плату зарплати. До такого анти-
рейтингу увійшли підприємства 
усіх форм власності. Мін’юст ді-
ятиме в рамках судових рішень. 
Буде створено мобільні штаби 
та групи, які виїжджатимуть на 
конкретні підприємства, де є 
проблеми з виплатою зарплат. В 
органах виконавчої служби пере-
буває 15,6 тис. справ на 371,8 млн 
грн. Загальна ж сума заборгова-
ності із заробітної плати в Україні 
станом на березень 2018 року 
становила 2,5 млрд грн.

ТАРИФИ 
«УКРЗАЛІЗНИЦІ»

У лютому уряд погодив під-
вищення тарифів на пасажирські 
перевезення в цьому році у два 
етапи. У квітні планують підви-
щити вартість квитків на потяги 
на 12%, ще на стільки ж – у жовт-
ні. Проте остаточно таке рішення 
Міністерство інфраструктури ще 
має погодити. «Укрзалізниця» по-

яснює подорожчання загальним 
зростанням цін. При цьому ком-
панія обіцяє покращити якість 
пасажирських перевезень, мо-
дернізувати та закупити нові ва-
гони.

ПЕНСІЇ ДЛЯ 
ВІЙСЬКОВИХ

Військовослужбовці у квітні 
отримають більші пенсії. Володи-
мир Гройсман повідомив, що в се-
редньому підвищать на 1500 грн. 
При цьому суми виплат збільши-
ли заднім числом – з 1 січня 2018 
року. Перерахунок відбудеться 
автоматично. Це стосується 498 
тисяч військових пенсіонерів. 
Крім того, з квітня зміниться по-
рядок перерахунку пенсій пен-
сіонерам, які працюють. Раніше 
щодва роки такі люди могли 
звертатися до територіальних 
управлінь пенсійного фонду із 
заявою. Тепер ці звернення не 
потрібні, відповідні структури 
робитимуть перерахунок авто-
матично.

Усі першокласники України, що 
підуть у школи з 1 вересня 2018 

року, безплатно отримають набори 
LEGO. 

Конструктори допоможуть впроваджува-
ти ігрові методи навчання в освітній процес. 
Відповідний меморандум про взаєморозумін-
ня було підписано між Міністерством освіти і 
науки України та The LEGO Foundation, інфор-
мує  прес-служба відомства.

Документ передбачає, що The LEGO 
Foundation безплатно забезпечить наборами 
усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усі-
єї України) протягом 2018-2019 років. Також 
компанія допоможе педагогам опанувати ме-
тодики для ефективного використання кон-
структорів у навчанні.

Перша вантажівка з безплатними набо-
рами LEGO для 100 шкіл, що пілотують новий 
держстандарт за реформою «Нова українська 
школа», виїхала з Данії до України 20 березня. 
Перші класи отримають набори «Шість цегли-
нок» для кожного учня та по набору LEGO Play 
Box на кожен такий клас.

З 2018 року тренери The LEGO Foundation 
провели тренінги для 700 педагогів: учителів 
перших класів 100 пілотних шкіл, заступників 
директорів та психологів. Загалом відбулося 

25 тренінгів, до яких до-
лучалися і методисти 
методичних цен-
трів, представ-
ники обласних 
інститутів після-
дипломної педа-
гогічної освіти.

Тренери The LEGO 
Foundation також проводять 
тренінги для регіональних 

тренерів «Нової україн-
ської школи». На сьогодні 
вже завершено тренінги в 

20 регіонах України. Їх про-
йшли 792 особи.

dpsscn.gov.ua
dpsscn.gov.ua
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Віднині заживемо за новими правилами

Конструктори допоможуть 
впроваджувати ігрові методи 
навчання в освітній процес
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Знай,  що  хвороба,  яка  відповідає  натурі,  віку,  порі  року,  менш небезпечна, ніж  хвороба,  
яка  не  відповідає  цьому  і  трапляється  як  результат  значної причини. Гіппократ

фітотерапія

актуально ВИХОДИТИ З ПОСТУ 
ТРЕБА ПРАВИЛЬНОВеликодній піст – найдовший 

і найсуворіший з усіх 
православних постів. За сім 

тижнів в організмі відбуваються 
суттєві зміни: людина відвикає 
від білкової їжі тваринного 
походження, ї ї організм перестає 
виробляти ферменти, які 
відповідають за розщеплення 
м’яса, яєць і молочних продуктів. 
Тобто, якщо ми відразу на 
Великдень почнемо їсти м’ясні 
страви, то організму просто нічим 
буде їх переробляти. 

Тому з посту треба виходити правильно, 
щоб не нашкодити травній системі. Інакше 
можна заробити виразку, коліт, панкреатит, 
холецистит і погане самопочуття. В ідеалі ви-
хід з посту потребує одного-двох тижнів, тому 
радимо вам ознайомитися з основними пра-
вилами повернення до повсякденної їжі.

Правило №1. Не перевантажуйте орга-
нізм делікатесами, поступово вводьте у свій 
раціон звичні страви.

Правило №2. Перед прийомом їжі ви-
пийте дві склянки теплої води, завдяки яким 
ваш шлунок заспокоїться, що вбереже вас від 
запаморочення і зменшить відчуття голоду.

Правило №3. Після закінчення посту про-
довжуйте їсти пісну їжу протягом кількох тиж-
нів. У раціон слід поступово вводити молоко, 
м’ясо і яйця. Кисломолочні продукти – йогурт, 
сир і кефір – допоможуть організму звикнути 
до непісної їжі.

Правило №4. Вживайте більше фруктів, 
овочів і зелені. Ці продукти сприяють засво-
єнню важкої їжі.

Правило №5.  Не накидайтеся на випічку, 
краще з’їжте сирну паску.

Правило №6. М’ясо потрібно починати 
вживати поступово. Йдеться саме про м’ясо, 
а не ковбасну продукцію. Для страв краще ви-
бирати яловичину, курку, індичку або кроли-
ка. М’ясо потрібно вживати у відвареному або 
тушкованому вигляді, але в жодному разі не 
смаженому. Найбільш підходящою стравою в 
цей період буде запечена в духовці риба.

Правило №7. Яйця – це важка їжа, яка 
може перевантажити печінку, тому радимо 

з’їдати по дві крашанки на день.
Правило №8. Будьте обережні з алкого-

лем, після посту вина варто пити не більш як 
100-200 мл.

Правило №9. Лікарі рекомендують вжи-
вати швидкі вуглеводи, наприклад, білий хліб 
і варену картоплю з м’ясом. Вуглеводи допо-
магають організму засвоювати білок тварин-
ного походження.

Правило №10. Вживати в їжу потрібно 
білки тваринного походження, адже вони 
легко перетравлюються і засвоюються в орга-
нізмі. Раціон можна поповнити білою рибою, 
политою лимонним соком, який є замінником 
кислоти шлункового соку. Білкові продукти 
краще вживати в першій половині дня. Їжте 

тільки один білковий продукт за один при-
йом.

Починаючи з Великодня, лікарі радять 
протягом дня їсти невеликими порціями. Пас-
ку з’їжте ту, що приготована в Чистий четвер. 
Наші мудрі предки саме цього дня пекли їх 
невипадково, оскільки навіть краще, якщо 
здоба з десятка жовтків і щедрої порції мас-
ла трохи підсохне: така випічка не завдасть 
шкоди.

Медики радять весь наступний тиждень 
після Великодня починати день із йогурту, 
оскільки пробіотики в його складі дозволять 
вашій травній системі повернутися до звич-
ного харчування. Вибирайте несолодкі йогур-
ти з малим відсотком жирності. 

ЧАЇ ПРОТИ МЕТЕОЗАЛЕЖНОСТІ
Метеопатією називають 

схильність людини 
реагувати на зміни температури, 
атмосферного тиску, вологості 
повітря, активності Сонця, на 
співвідношення концентрації 
позитивних і негативних іонів у 
повітрі тощо. Метеопатичному 
впливу піддаються близько 30% 
населення. Симптоми метеопатії: 
розлади концентрації, коливання 
настрою, загальний дискомфорт, 
безпричинна втома, порушення 
сну, відчуття страху тощо. 

У такі дні погодних і атмосферних збу-
рень потрібно вживати ліки, які призначив 
лікар, але не варто самовільно підвищувати 
дозу. Натуропат, народна цілителька Олена 
Світко радить у разі підвищеної чутливості 
до змін погоди, а також за головного болю, 
кардіоневрозу скористатися старовинним 
рецептом. Узяти 5 листків меліси (чи 1-2 ст. 
ложки аптечної) на 0,25 л сухого білого вина, 
кип’ятити упродовж 5 хв. Випити ковтками 
протягом дня. 

У СЕЛАХ 
ВПРОВАДЖУЮТЬ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНУ

Жителі сіл зможуть отримати кон-
сультації лікарів з обласних центрів чи 
Києва. Це стане реально в результаті 
впровадження телемедицини.

Про це поінформував Петро Поро-
шенко під час візиту до Луцька 23 берез-
ня. Зі слів Президента, у Житомирі вже 
відбулася нарада щодо сільської меди-
цини. Кошти, вилучені у Януковича та 
його оточення, а це $1,5 млрд, частково 
буде спрямовано на сільську медицину. 

У селах України проживає майже 
14 мільйонів громадян, які досі були 
позбавлені якісних медичних послуг. Те-
пер цей недолік усуне унікальний про-
ект «Сільська медицина». 

Україна вже підписала угоду з ка-
надською провінцією Онтаріо, яка є лі-
дером у сфері сільської медицини, або 
телемедицини. Також угоду підписано 
зі Світовим банком та Німеччиною. До 
кінця року пілотні проекти розпочнуть 
працювати в більшості областей. 

Це дозволить зекономити «золо-
ті години і платинові хвилини»: люди 
зможуть отримати консультації лікаря з 
району, області чи Києва. За потреби ав-
томобіль транспортуватиме пацієнта до 
лікаря, який діагностував його стан.

«ДОСТУПНІ ЛІКИ» 
КОШТУЮТЬ ЯК 
НЕДОСТУПНІ    

В Україні виявили завищення цін на 
ліки на 1,2 млн грн.

Про це стало відомо під час моні-
торингу застосування державних регу-
льованих цін на ліки в рамках урядової 
програми «Доступні ліки».

За даними Держспоживслужби, 
протягом 2017 року було проведе-
но 111 перевірок з контролю за дер-
жавно регульованими цінами. Розмір 
адміністративно-господарських санкцій 
склав 175 тис. грн.  

Водночас протягом минулого року 
Держспоживслужба запобігла обраху-
ванню громадян за рахунок завищених 
цін і тарифів на 35 млн грн.

«У 43% випадків споживачі скаржать-
ся на якість непродовольчих товарів. 
24% – на якість житлово-комунальних 
послуг. Скарги на фінансові та банків-
ські послуги складають 2%, якість про-
довольчих товарів – 6,2%, придбання 
товарів через інтернет – 6,5%, інші при-
чини – 4%», – каже глава Держспожив-
служби Володимир Лапа.

поживемо-побачимо

гріш ціна

стояти 10 хв. Приймати двічі-тричі на день по 
70-100 мл. Тримати настій під кришкою, аби 
зберегти леткі ефірні олії.

Чай із парила. Залити 1-2 ч. ложки вису-
шеної трави парила 0,25 л окропу. Настояти 
10 хв, процідити. Випити за кілька прийомів 
протягом дня. Оздоровчий курс – 14 днів. 
Особливо помічний за підвищеної чутливості 
до змін погоди.

Чай із валеріани. Узяти 1-2 ч. ложки порі-
заного кореня валеріани й залити 250 мл хо-
лодної перевареної води, настояти ніч. Уран-
ці розмішати, процідити й підігріти до теплого 
стану. Пити по 150-250 мл на день.

Якщо людина вже знає про свою метеоза-
лежність, варто заздалегідь підготуватися до 
атмосферних і погодних казусів. Бажано мати 
під рукою таку суміш трав: рута жовта, звіро-
бій, корінь дягелю (по 50 г) і бджолині обніжки 
(пилок) – 100 г . Рослинні компоненти перемо-
лоти на порошок і додати обніжки. Тримати в 
скляній баночці під закритою кришкою. Пити 
тричі на день по 1 ч. ложці після їди, запиваю-
чи зеленим чаєм. Крім того, можна приймати 
ванни з міцними відварами материнки, м’яти, 
з настоєм кореня валеріани.

Поліпшать стан за депресії, нервозності та 
неспокою, надмірної чутливості різні заспо-
кійливі трав’яні чаї. 

Чай із липового цвіту й меліси. Узяти 
по 1 ч. ложці липового цвіту й меліси, суміш 
залити 1 скл. окропу. Настояти 5 хв. Вживати 
після їди. Із профілактичною та оздоровчою 
метою бажано пропити 21 день.

Чай із м’яти. Узяти 2 ч. ложки подрібне-
ного листя м’яти й залити 250 мл окропу. На-

vkusnoblog.net

ПОРАДИ ДІЄТОЛОГА
Усього п’ять порад допоможуть 
вам без шкоди для організму 
і неприємних відчуттів у 
шлунково-кишковому тракті й 
правильно вийти з посту. 

 Обов’язково пийте багато води. 
До закінчення посту потрібно 
збільшити кількість споживаної 
води на 30%. Це допоможе 
організму зустріти забуті продукти 
з мінімальним навантаженням.

 Першого тижня після закінчення 
посту поверніть у раціон яйця і 

молочні продукти. Наступного 
тижня можна їсти рибу і птицю, 
лише після цього смакуйте 
телятиною, свининою та іншим 
червоним м’ясом.

 Вживайте багато клітковини. 
Часта причина травних розладів 
при виході з посту – різке зниження 
споживання овочів з одночасним 
початком споживання білкових 
продуктів. Для очищення від 
продуктів розпаду білка потрібна 
клітковина, яка міститься в овочах 
і крупах.

 Щоб уникнути важкості в 
кишківнику або шлунку, важливо 
пам’ятати: велике значення має 
не тільки те, що ми їмо, але і в якій 
кількості. Порція м’ясної або рибної 
страви не має перевищувати 
розмір долоні (150-200 г).

 Обов’язково додайте в меню 
лляну олію! Амінокислоти омега-3 
допоможуть контролювати рівень 
холестерину в крові, джерелом 
якого є продукти тваринного 
походження (яєчні жовтки, жирне 
м’ясо, жирні молочні продукти).

ivona.bigm
ir.net

life.pravda.com
.ua

vz.kiev.ua

В ідеалі вихід з посту 
потребує одного-двох тижнів

Метеопатичному впливу піддаються 
близько 30% населення
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ПОРЯДОК В ОСЕЛІ І В ГОЛОВІ – 
ПЕРЕПУСТКА У ВЕСНУ

М’ЯСНІ ЗАКУСКИ 

Психологи радять неодмінно 
зробити п’ять справ, які стануть 

запорукою вашого весняного 
оновлення. 

Позбавтеся від непотребу. Не треба 
бути тонким психологом, щоб прослідкувати 
зв’язок між позбавленням сміття в оселі і в 
голові. Дихати легше, думати легше, та й про-
стору більше. Озирніться навколо – можливо, 
якісь речі зламані і їх варто полагодити? Одяг 
застарів? Чи настав час позбавитися від жур-
налів п’ятирічної давнини, в які ви вже не за-
глядали чотири роки?

Зробіть генеральне прибирання. Наші 
предки неодмінно навесні тотально очищу-
вали оселі. Не завадить вимити вікна, жалюзі, 
почистити килими і м’які меблі. 

Пересадіть кімнатні рослини. На ново-
му місці рослини починають бурхливо рости 
і цвісти. А що може бути більш весняним, ніж 
листочки й квіти ваших зелених рослинок?

В українських 
селах традиційно 
до Великодня 

годували кабанця, 
щоб до паски мати 
смачненьку ковбаску, 
шиночку й рулети. 
Пропонуємо вам 
перевірені рецепти 
м’ясної смакоти. 

КОВБАСА ДОМАШНЯ
• 1 кг свинини 
• 200 г телятини • 400 г сала
• 8 зубців часнику, 
• 0,5 ч. ложки чорного меленого 
перцю, 2-3 ч. ложки солі

М’ясо і сало нарізати дрібни-
ми кубиками, посолити, попер-
чити, додати розтертий часник і 
добре перемішати. Влити трішки 
перевареної води. Підготовле-
ним фаршем не дуже щільно на-
повнити кишки. Готові ковбаси 
зав’язати і покласти на 4-5 год у 
холодне місце. Потім викласти на 
деко і проколоти в кількох міс-
цях голкою, щоб вийшло повітря. 
Пекти ковбасу з годину, акурат-
но перевертаючи і проколюючи, 
щоб не розірвалася.

обв’язати білою ниткою. Поклас-
ти в киплячу підсолену воду й 
варити 1-1,5 год, додавши сіль та 
спеції під кінець готування. Потім 
підчеревину перекласти на деко 
й поставити в гарячу духовку. За-
пікати до золотаво-коричневого 
кольору.
МЕДОВА ШИНКА
• 1,5 кг шинки зі шкіркою 
• 1 чарка сухого білого вина 
• 4 ст. ложки меду • мелений 
перець • гвоздика • сіль

Шинку нашпигувати (зверху 
через шкірку) гвоздикою, змас-
тити медом, посолити й поперчи-
ти. Запікати за 200°С, поки м’ясо 
не набуде золотистого кольору. 
Зменшити температуру до 170°С 
і запікати ще 80 хв.
РУЛЕТ ЗІ СВИНИНИ 

0,5 кг свинини змолоти на 
м’ясорубці, додати 100 г молока, 
кілька товчених зубців часнику, 
сіль, перець, 3 сирі яйця. Усе ре-
тельно вимішати, викласти на 
вологу полотняну серветку або 
фольгу. Зверху присипати подріб-
неним салом. Згорнути рулетом 
і перекласти на змащене смаль-
цем деко. Зверху змастити збити-
ми яйцями. Запікати в духовці.  

КОВБАСА СЕЛЯНСЬКА
Свиняче м’ясо, бажано жир-

не, очистити від жилок і плівок, 
розрізати на шматочки завбільш-
ки 1,5-2 см. На 2,5 кг м’яса – 0,5 ч. 
ложки перцю (частину гіркого, 
частину – духмяного), перетер-
тих 3 зубці часнику, 1/4 ч. ложки 
харчової селітри, 0,5 ч. ложки 
цукру й приблизно 1/3 скл. солі. 
Цією сумішшю в емальованій 
каструлі пересипати м’ясо й по-
ставити на добу в холодне місце. 
А потім набити підготоване в та-
кий спосіб м’ясо у чисті кишки, 
зав’язати, проколоти голкою – і 
в гарячу духовку. Через 35-40 хв 
ковбаса готова.

РУЛЕТ 
З ПІДЧЕРЕВИНИ
• 800 г підчеревини з м’ясними 
прожилками • 10 зубців часнику 
• 1-2 морквини • сіль • перець 
• лавровий листок за смаком

Подовгастий шматок підче-
ревини з м’ясними прожилками 
промити й обсушити, натерти 
сіллю та перцем. Часник і моркву 
нарізати тонкими шматочками. 
У підчеревині ножем зробити 
невеликі надрізи і нашпигувати 
її часником, лавровим листком 
та морквою. Згорнути рулетом і 

Розставте вази з квітами. Якщо кім-
натних рослин у вас нині нема, розставте по 
кімнатах гілочки з вербовими котиками, пер-
воцвітами і тюльпанами. За допомогою квітів 
ваша особиста весна настане дуже швидко.

Оновіть штори, постільну білизну, по-
кривала. Пастельні ніжні тони покращать на-
стрій і відкриють доступ світлу й позитиву у 
вашу оселю. 

шок. Перловка містить вітаміни А, В, Е та РР. А ще 
регулярне споживання перлової каші допоможе 
схуднути. До того ж, це ситний продукт, багатий на 
клітковину, потрібну для перистальтики.    

Перед приготуванням зерна слід ретельно 
промити, перетираючи руками. Воду змінювати 
доти, доки вона не стане прозорою. Потім крупу за-
лити водою (на 1 скл. крупи – 1 л води) і залишити 
щонайменше на 4 год. Варити у великій каструлі, 
оскільки під час приготування крупа збільшується 
в об’ємі до п’яти разів. 

РЕЦЕПТ №1. 1 скл. перловки, 5 скл. води, 30 г 
масла, сіль до смаку. 

Промиту перловку залити холодною водою і 
поставити на плиту. Довести до кипіння й варити 
на слабкому вогні 45 хв. Воду злити, додати масло, 
посолити, перемішати. Залишити на 10 хв. 

РЕЦЕПТ №2. 1 скл. крупи, 1 ст. ложка масла, 
вода, сіль. 

У киплячу воду засипати промиту перловку. 
Варити протягом 5 хв, відкинути на друшляк. У ка-
струлю налити 3,5 скл. води, довести до кипіння, 
додати сіль і масло. Всипати крупу. Варити на по-
мірному вогні 35 хв. Накрити кришкою і поставити 
на годину в духовку, прогріту до 80°С.  

РЕЦЕПТ №3. 1 cкл. перловки, 1 л води, 2 л моло-
ка. Крупу промити і залити водою на ніч. Вранці ще 
раз промити й залити підігрітим молоком. Довести 
до кипіння і накрити кришкою. Варити на водяній 
бані протягом 3 год. За цей час каша набуде приєм-
ного бежевого відтінку і смаку топленого молока. 

ПІГМЕНТНІ ПЛЯМИ 
ВИВЕДЕ ХРІН

З віком на шкірі обличчя та рук 
з’являються коричневі цятки та 
плями. Фармацевтична індустрія 
пропонує цілий арсенал засобів 
боротьби з цим косметичним де-
фектом. Та не менш ефективними 
є і бабусині рецепти. 

Цибуля і яблучний оцет. 
Змішати в рівних пропорціях і на-
нести на пігментні плями. 

Хрін і молоко. Корінці хро-
ну натерти й замочити в мисці 
молока на 20-30 хв. Відцідити і 
натирати молоком вікові плями. 
Антиоксиданти й леткі органічні 
сполуки сприяють тому, що пля-
ми зникають безповоротно. 

Кефір і томат. Завдяки вміс-
ту потужних кислот, поєднання 
цих інгредієнтів є ефективним 
натуральним засобом проти піг-
ментних плям.

САДИМО ЦИБУЛЮ 
ПРАВИЛЬНО

Передпосівна обробка 
насіннєвої цибулі не лише 

убезпечить від цибулевої 
мухи та інших шкідників, а й 
гарантуватиме щедрий врожай 
міцних і соковитих цибулин.

Щоб овоч почав швидко рости і роз-
виватися, цибулю-димку обов’язково 
протягом тижня прогрівають за 30-35°С. 
Це дозволить уникнути стрілкування та 
запобігти захворюванню борошнистою 
росою. 

Якщо можливості прогріти насіння 
нема, безпосередньо перед висаджу-
ванням цибулини опускають у гарячу 
воду (45-50°С) на 10-13 хвилин, потім – 
відразу в холодну на такий же час, а тоді 
витримують 3-4 години в розчині з комп-
лексним мінеральним добривом. 

Димку неодмінно треба дезінфіку-
вати для профілактики захворювань і 
гарного зростання. Найбільш поширена 
обробка цибулин у розчині марганцівки 
(1 г на 1 л води) протягом 20-30 хв. Або 
ж у розчині мідного купоросу (3 г на 1 л 
води). 

Добрі результати дає обробка на-
сіння деревним попелом. У 5 л води роз-
чиняють 250 г попелу. Опускають ци-
булини на 5-7 хв. Просушують на сонці 
2-3 год і висаджують. 

Дуже популярним є «бабусин» метод 
обробки цибулі в сольовому розчині. 
Протягом 7 днів цибулини просушують 
за 24-25°С, а потім 3 год витримують у со-
лоній воді (1 ст. ложка солі на 1 л води). 
Після цього цибулю промивають, просу-
шують і висаджують у землю. Овочі ви-
ростають міцними й не стрілкуються. 

Якщо під рукою нема деревного по-
пелу і марганцівки, допоможе селітра. 
2-3 г розводять у відрі води, опускають 
димку на 15-20 хв. Вода має бути тепла: 
приблизно 40°С. Цей прийом теж дезін-
фікує насіння. 

Найпростішим способом оброб-
ки цибулі є замочування у гарячій воді 
(50°С) на 10-15 хв. 

І наостанок: не застосовуйте кілька 
препаратів одночасно. Це може лише 
зашкодити насінню. Оберіть один, най-
зручніший для себе.

школа агронома

2proraba.com

dom
-v-sadu.ru

КАША КРАСИ – ПЕРЛОВКА  subastas.ec

Очищене зерно ячменю наші предки 
називали перловою крупою. Таку назву 

цей злак отримав за схожість із річковими 
перлами. Цікаво, що раніше перловка 
вважалася делікатесом, який могли собі 
дозволити лише високопоставлені особи. 
Перловка з молоком, приготована за 
особливим рецептом, була улюбленою 
стравою Петра I.

Нині ж науково доведено, що перлова крупа 
здатна поповнити брак колагену в жіночому орга-
нізмі й омолодити його на кілька років. Якщо їсти 
цю страву хоча б раз на тиждень, результат вас вра-
зить – шкіра, волосся й нігті стануть здоровими і 
міцними. 

У відварених зернах перловки міститься вели-
ка кількість амінокислоти, яка бере активну участь 
в синтезі колагену. Саме він допомагає зберігати 
еластичність шкіри, запобігаючи утворенню змор-

vitaportal.ru

tochka.net

Димку неодмінно 
треба дезінфікувати

Традиційно ковбасу кладуть 
у великодній кошик

Перлова каша 
допоможе схуднути

Квіти подарують 
особисту весну
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ВІВТОРОК 10 квітня
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!

09.40 Д/с «Африка. 
Небезпечна реальність»

10.35, 13.35, 16.35 
Телепродаж

11.00 Д/с «Незвичайні 
культури»

12.00, 02.05 Д/ц Смаки 
Культур

13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 Складна розмова
15.15 Лайфхак українською
15.25 М/с «Гон»
17.00 Світло
18.00, 00.10 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/р «Таємний 

ізолятор СБУ»
20.10, 03.40 ТАКАШОТАМ
20.25 Наші гроші
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Окуповані»
22.45 Д/с «Таємниці 

людського мозку»
23.40 Д/ц Незвичайні 

культури
01.10 Розсекречена історія
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 07.59 Kids Time
06.10 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
08.00 Т/с «Мерлін»
11.30 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00 Дешево і сердито
19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 15.35 «Все буде 

добре!»

08.30 «Все буде смачно!»

10.30 «МастерШеф – 7»

13.50 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00 «ЕкспеременТИ»

22.45 «Давай поговоримо 

про секс»

00.40 «Один за всіх»

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

Хілс, 90210»
11.45 «Навколо М»
12.45 «Орел і Решка»
18.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Вірю не Вірю»
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 «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Сьомий гість»
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, 
17.10 Найнебезпечніші 
тварини 10.40 Дикий 
Індокитай 11.40 Ілюзії 
сучасності 12.20, 01.20 
Містична Україна 13.10 
Чорна піхота 14.10, 00.30 
Речовий доказ 15.20, 
21.40 Карп: полювання 
на монстра 16.10, 
20.50 Шалена подорож 
18.10 Скептик 19.00 
Фантастичні історії 23.40 
Великі тирани 02.20 
Ризиковане життя 

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»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.50, 14.05, 15.25 «Міняю 

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

матеріали»
21.00, 21.55 Т/с 

«Прислуга»
22.50 «Поверніть мені 

красу»
00.25 Т/с «Чудо»

1+1

05.30, 20.00, 02.10 
«Подробиці»

06.05 «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»

10.00, 20.40 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

12.00 «Новини»
12.25 Т/с «Я прийду сама»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
00.25 Т/с «Банкірші»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.55 «Top Shop»

ІНТЕР

05.40, 20.20 Громадянська 
оборона

08.45, 04.30, 12.45
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Секретний фронт. 

Дайджест
11.55, 13.20 Х/ф «Діти 

шпигунів»
14.05 Х/ф «Діти 

шпигунів-3: Кінець гри»
15.35, 16.20 Х/ф «Хоббіт: 

Битва п’яти воїнств»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-3»
22.35 Т/с «Копи на роботі»
23.30 Х/ф «Армія 

темряви»
01.10 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.20 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Король 

повітря: Сьома 
подача»

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», 9 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 «Лесина тінь. 

Петро Косач...»
18.40 «Волинська 

веселка»
19.20 Погода
19.55 Т/ц «Видатні 

волиняни»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 П/ф «Пасхальний 
досвід»

06.45 Життя в цифрі
07.00, 08.00 Новини «На 

Часі». Спецвипуск
07.15, 13.30 Глобал 3000
07.45 Я тут живу
08.15 Т/с «Справа Дойла»
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»
14.00 Концерт «Мир 

заради дітей». 1 ч.
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»
20.30 Завтра сьогодні
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 Концерт «Мир 

заради дітей». 1 ч.
02.00 На Часі 18.00. 

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

06.00 Мультфільми
08.00, 02.20 «Облом.UA.»
10.55, 19.25 «102. Поліція»
11.50, 17.15 «Загублений 

світ»
13.50, 01.30 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

2+2 15.25 Х/ф «Повернення 
Геркулеса»

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
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»
Фільм «Повернення Геркулеса»

15:25

kinokrad.co

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

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

00.10 Новини
09.30, 10.50, 23.35, 00.35 

Погода
09.40 Д/с «Африка. 

Небезпечна реальність»
10.35, 13.40, 16.35 

Телепродаж
11.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»
12.00 Х/ф «Апокаліпсис: 

одкровення Іоанна 
Богослова»

14.00, 04.10 Концерт 
«Supernation» гурту 
«Друга ріка»

14.45 Д/с «Незвичайні 
культури»

15.40, 22.40 Д/с 
«Найекстремальніший»

16.55, 01.10 XVI 
Міжнародний турнір зі 
спортивної гімнастики 
«Ukraine International 
cup 2018»

20.15 Війна і мир
21.50 Т/с «Окуповані»
23.40 Д/ф «Спадок на 

кінчиках пальців»
00.40 «Гордість світу»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 

05.35 «ТСН»

09.30 «Одруження 

наосліп»

11.30 Т/с «Чудо»

20.15 Концерт «Вечір 

прем’єр з Катериною 

Осадчою»

22.10 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 

Шурика»

00.05 «Голос країни 8»

04.45 «Українські сенсації»

06.15 Х/ф «Дівчина без 
адреси»

08.00 «Готуємо разом»
09.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний»
11.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
12.30 Х/ф «Дівчата»
14.30 «Творчий вечір 

Костянтина Меладзе. 
Останній романтик»

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

«Стосується кожного»
20.00, 02.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Заради кохання 

я все зможу!»
22.35 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
00.20 Т/с «Банкірші»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.00 «Top Shop»

05.10, 04.05 Скарб нації
05.15, 04.15 Еврика!
05.30, 19.20 Надзвичайні 

новини
06.20 Факти тижня
08.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.10 Я зняв!
10.05 Х/ф «Денніс-

мучитель»
11.55, 13.05 Х/ф 

«Воскресіння»
12.45, 04.25 Факти
14.05 Х/ф «Ера драконів»
15.50 Х/ф «Хоббіт: Пустка 

Смо´а»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф «Хоббіт: Битва 

п’яти воїнств»
22.40 Х/ф «Армія темряви»
00.25 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
01.50 Небачене 

Євробачення

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

відьми»
12.00, 19.00, 23.00, 02.30 

Панянка-селянка
14.00, 03.20 Віталька
16.30 Х/ф «Люди 

Ікс: Дні минулого 
майбутнього»

20.00, 00.00 100 в 1
21.00 Готель Галіція
22.00 Танька і Володька
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

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

09.00 Серіал «Чорна 
рада», 8 серія

13.30 Т/ф «Книга духовних 
скарбів»

13.43 «Великдень у Луцьку»
14.10 Фольк – music
15.00 Надвечір’я. Долі
16.00 РадіоДень «Життя+»
16.20 Суспільний 

університет
17.00 «Волинська веселка»
17.13 Прем’єра т/ф «Таємні 

сторінки несекретної 
книги». Фільм 1 
«Заплановане лихо»

17.35 Прем’єра т/ф 
Фільм 2 «На «Западну» за 

порятунком»
18.05 Т/ц «І пташки хочуть 

миру»
18.40 Музичний проспект
19.00, 20.30 Новини
19.30 Т/ф «Дзвону чин»
19.55 Т/ц «Народна 

скарбниця»

06.50, 15.35 «Все буде 
добре!»

08.45 «Світами за 
скарбами»

11.10 Х/ф «П’ять років та 
один день»

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»

23.40 «Один за всіх»
03.00 «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 «Орел і Решка»
18.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Вірю не Вірю»
22.50 Х/ф «Моє велике 

грецьке весілля 2»
00.40 Х/ф «Агент 117: 

Місія в Ріо»
02.20 «Нічне життя»

03.00, 02.30 Зона ночі
04.45 Абзац
05.39, 07.19 Kids Time
05.40 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.20 Т/с «Бібліотекарі»
12.00 Х/ф «Орел 

дев’ятого легіону»
14.10 Х/ф «Конан-

варвар»
16.40 Х/ф «Гаррі Поттер і 

дари смерті 2»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. 

Пост-шоу
23.50 Х/ф «Втрачений 

рай»
02.10 Небачене 

Євробачення

06.00 Події тижня з 
Олегом Панютою

07.00, 03.40 Зірковий шлях
09.50 Х/ф «Паперові 

квіти»
11.55, 15.20 Т/с 

«Наречений для 
дурепи»

15.00, 19.00, 03.00 
Сьогодні

16.00, 19.40 Т/с «Королева 
Марго»

20.50 Х/ф «Якби да 
каби»

23.00 Х/ф «Зелена миля»
02.00 Телемагазин
04.45 Агенти 

справедливості-5 12+

06.00 Бандитська Одеса

08.00 Таємний код 

зламаний

10.40 Повітряні воїни

12.40 Таємниці Біблії

14.40 Таємниці Хреста

15.30 Дикий Індокитай

17.30 Шалена подорож

18.20 Таємниці дефіциту

21.00 Реальна історія Ісуса

23.50 Великі тирани

00.40 Речовий доказ

01.30 Війна всередині нас
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 П/ф «Пасхальний 
досвід»

06.30 Євромакс
07.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 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, 03.00 Знай більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Завтра сьогодні

АВЕРС 14.00 «Ми єдині і Україна 
в нас одна»

15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Огляд світових 

подій
16.30 Анімаційний серіал 

«Пісня моря»
18.00 Європа в концертах
19.00 Т/с «Пані покоївка»
20.30 У фокусі Європа
21.00 На Часі 21.00
21.45, 02.45 МузейОк
22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.00 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Глобал 3000
00.15 П/ф «Пасхальний 

досвід»
00.45 Волинський 

портрет
01.00 Т/ф «За кордоном 

болю»
04.00 Х/ф «Роксолана»

06.00 Мульти. 
Мультфільми

08.00, 01.30 «Нове 
Шалене відео по-
українськи»

09.00, 19.25 «102. Поліція»
10.50 Т/с «Опер за 

викликом»

2+2 13.25, 20.20 Т/с «Опер за 
викликом 2»

14.25 Х/ф «Бен-Гур»
16.40 Х/ф «Вихід: Боги 

та царі»
21.20 Т/с «Кістки 10»
22.55 Т/с «Кістки 9»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя 3»
02.20 «Облом.UA.»

НТН

06.30 «Паломництво на 

Святу землю»

07.25 «Від Різдва до 

Хрещення»

08.20 «Свідок. Агенти»

08.55 Х/ф «Сім днів до 

весілля»

10.45 Х/ф «Серцеїдки»

13.00 Х/ф «Дитина 

напрокат»

14.40 «Життя на грані»

16.30 Х/ф «Танцюй, 

танцюй»

19.00 Х/ф «Золоте теля»

22.20 Т/с «Анна-

детективъ»

00.20 Х/ф «Жінка з 

П’ятого округу»

01.55 «Речовий доказ»

04.00 «Правда життя. 

Професії»

НТН

05.00 Х/ф «Прощавайте, 

лікаре Фрейд»

07.00 Х/ф «Фарт»

08.25 Х/ф «Любов на 

асфальті»

10.40 «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 «Анна-

детективъ»

02.55 «Випадковий 

свідок»

03.00 «Речовий доказ»

03.45 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Ера драконів»

14:05

kinokopilka.pro
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Поразка – це вибір! Перемога теж. Ти програєш, тільки якщо сам так вирішиш! 

Фільм «Теккен»
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ЧЕТВЕР 12 квітня

СЕРЕДА 11 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!

09.40 Д/с «Спільноти 
тварин»

10.30, 13.35, 16.35 
Телепродаж

11.00 Д/с «Незвичайні 
культури»

12.00, 02.05 Д/ц Смаки 
Культур

13.10 :РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 Лайфхак українською
15.25 М/с «Гон»
17.00 Війна і мир
17.45, 03.40 ТАКАШОТАМ
18.00, 00.10 Інформаційна 

година
19.00 Д/ф «Білий Слон»
19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
20.25 Складна розмова
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Окуповані»
22.45 Д/с «Таємниці 

людського мозку»
23.40 Незвичайні 

культури. Д/ц
01.10 Світло
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
03.35 Абзац
05.29, 07.39 Kids Time
05.30 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.40 Т/с «Мерлін»
11.00 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.10 Суперінтуїція
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 15.35 «Все буде 

добре!»

08.55 «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 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

00.15 «Один за всіх»

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

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

Незвідана Європа»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Вірю не Вірю»
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 «Обручка з 

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

неприступної красуні»
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 Найнебезпечніші 
тварини 10.40 Дикий 
Індокитай 11.40 Ілюзії 
сучасності 12.20, 01.20 
Містична Україна 13.10 
Прихована реальність 
14.10, 00.30 Речовий 
доказ 15.20, 21.40 Карп: 
полювання на монстра 
16.10, 20.50 Шалена 
подорож 18.10 Скептик 
19.00 Фантастичні історії 
23.40 Повітряні воїни 
02.10 Дракула та інші 
03.00 Місця сили 05.10 
Легендарні замки України 

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, 22.00 

«Одруження наосліп»

12.45, 14.00, 15.25 «Міняю 

жінку»

17.10 Т/с «Мама»

20.30 «Секретні 

матеріали»

21.00 Т/с «Прислуга»

23.30, 00.25 Т/с «Чудо»

05.25, 20.00, 02.10 
«Подробиці»

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»

10.00, 20.40 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

12.25 Т/с «Я прийду сама»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
00.25 Т/с «Банкірші»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.55 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пес-3»
12.05, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.10, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Т/с «Копи на роботі»
23.30 Х/ф «Адреналін»
01.00 Т/с «Морська 

поліція. Лос-Анджелес»
03.10 Труба містера 

Сосиски 12+
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Залізний 

Ганс»
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 Т/ф «Шляхами 
Волині»

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»
13.30 Завтра сьогодні
14.00 Концерт «Мир 

заради дітей». 2 ч.
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 влада. 

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 Т/ф «Шляхами 

Волині»
01.00 Концерт «Мир 

заради дітей». 2 ч.
02.00 На Часі 18.00 

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

06.00 Мультфільми
08.00, 01.30 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 19.25 «102. Поліція»
11.50, 17.10 «Загублений 

2+2 світ»
13.50 «Помста природи»
15.10 Х/ф «Санктум»
20.20 Т/с «Опер за 

викликом 2»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки 

10»
00.40 Т/с «Вуличне 

правосуддя 3»
02.20 «Облом.UA.»

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

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

09.00 Т/ф «Бій за гору 
«Маківка»

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 З.Комарук: «Під 

твою милість»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.15 Х/ф «Шалена 
баба»

06.50 Х/ф «Презумпція 
невинності»

08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Суворі 

кілометри»
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 «Анна-

детективъ»
02.55 «Випадковий 

свідок»
03.20 «Речовий доказ»
04.50 «Правда життя. 

Професії»

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!

09.40 Д/с «Спільноти 
тварин»

10.30, 13.35, 16.35 
Телепродаж

11.00 Д/с «Незвичайні 
культури»

12.00 Д/ц Смаки Культур
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 До справи
15.15 Лайфхак українською
15.25 М/с «Гон»
17.00 Букоголіки
17.25, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 00.10 Інформаційна 

година
19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
20.25 Схеми. Корупція в 

деталях
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Окуповані»
22.45 Д/с «Таємниці 

людського мозку»
23.30 Д/ц Незвичайні 

культури
01.10 Д/с «Музична одісея 

Арірант. Шоу»
03.40 ТАКАШОТАМ
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.40 Абзац
05.39, 07.49 Kids Time
05.40 М/с «Луні Тюнз 

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

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

16+
22.00 Варьяти
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.35 «Все буде 

добре!»

08.50 «МастерШеф – 7»

11.50 «Хата на тата»

17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40, 23.00 «Я 

соромлюсь свого тіла 5»

00.00 «Один за всіх»

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

Хілс, 90210»
11.45 «Навколо М»
12.45 «Орел і Решка»
18.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Вірю не Вірю»
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 «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Троє в 

лабіринті»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
08.00 Правда життя 09.00, 
22.40 Мегазаводи 09.50, 
17.10 Найнебезпечніші 
тварини 10.40 Дикий 
Індокитай 11.40 Ілюзії 
сучасності 12.20, 01.20 
Містична Україна 13.10 
Прихована реальність 
14.10, 00.30 Речовий 
доказ 15.20, 21.40 
Карп: полювання на 
монстра 16.10, 20.50 
Шалена подорож 18.10 
Академік Корольов 19.00 
Фантастичні історії 23.40 
Повітряні воїни 02.00 
Скептик 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.00, 15.20 «Міняю 

жінку»
17.10 Т/с «Мама»
20.30, 04.55 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Міняю жінку – 13»
23.00 «Право на владу 

2018»
00.45 Х/ф «Здійнятися 

над Сонцем»

05.25, 20.00, 02.10 
«Подробиці»

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»

10.00, 20.40 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!»

12.25 Т/с «Я прийду сама»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
00.20 Т/с «Банкірші»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.55 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.00, 17.40, 21.25 Т/с 

«Пес-3»
12.05, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.15, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Т/с «Копи на роботі»
23.30 Х/ф «Адреналін-2: 

Висока напруга»
01.00 Х/ф «Адреналін»
02.25 Труба містера 

Сосиски 12+
04.05 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «Золота гуска»
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 Т/ф «Шляхами 

Волині»
06.30, 20.30 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 Концерт «Музика в 

часі посту»

АВЕРС 14.00 Відкрита влада. 
Область

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»
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 Концерт «Музика в 

часі посту»
02.00 На Часі 18.00 

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

06.00  Мультфільми
08.00, 13.50, 03.05 

«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 14.30 Х/ф «Вихід: Боги 
та царі»

20.20 Т/с «Опер за 
викликом 2»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки 
10»

00.40 Х/ф «Фабрика 
футбольних хуліганів»

02.15 «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 Т/ф «Бій за гору 
«Маківка»

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 «Загадка з 

Омельного»
20.30 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.45 Х/ф «Той самий 

Мюнхгаузен»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Це я»

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 «Анна-

детективъ»

03.00 «Випадковий 

свідок»

03.20 «Речовий доказ»

04.45 «Правда життя. 

Професії»

ПОКАЖУТЬ ФІЛЬМ ПРО 
ТРАЛЬНИК «ЧЕРКАСИ»

Нещодавно вийшов трейлер 
українського фільму 

«Черкаси». Прем’єру воєнної драми 
заплановано на серпень 2018 року. 
З держбюджету на створення цієї 
стрічки виділили 17 млн грн.

Фільм знято на основі реальних подій. 
У березні 2014 року під час анексії Криму 
російські війська заблокували український 
військовий корабель «Черкаси» на озері 
Донузлав.

Цей тральник єдиний з 13 кораблів 
зумів втримати український стяг на своїй 
щоглі під час анексії Криму. Екіпаж довго 
опирався ворогові. Окупанти вимагали від 
українських моряків перейти на бік Росії. 
Однак військові відмовилися і спробували 
вирватися з Донузлава. Росіяни захопили 
корабель, здійснивши штурм з вертольотів 
та швидкісних катерів.

дивімося українське

Фільм «Адреналін»

23:30

vesti-ukr.com

Фільм «Вихід: Боги та царі»

14:30

m
egogo.net

ukrinform
.ua
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

КОНКУРС «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ» 
ОБ’ЄДНАВ ПОНАД 300 ДІТЕЙ З 
НАЙВІДДАЛЕНІШИХ СІЛ ВОЛИНІ

ЄДИНА В УКРАЇНІ МЕРЕЖА ФОНДІВ РОЗВИТКУ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВЧИТЬСЯ ЗАЛУЧАТИ КОШТИ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

В Арт-галереї Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 

разом» відкрилася виставка 
найкращих робіт творчого 
конкурсу «З Україною в 
серці». Участь у ньому взяли 
понад 300 дітей з Камінь-
Каширського, Ківерцівського, 
Любешівського, 
Маневицького районів та 
студенти луцьких навчальних 
закладів. У рамках першого 
етапу конкурсу компетентне 
журі відібрало понад сотню 
найкращих робіт. Власне, їх і 
експонують в Арт-галереї. 

Конкурс серед школярів та 
студентської молоді проходить за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», народного депута-
та Ірини Констанкевич та Союзу 
українок США.

На виставці представлено ро-
боти з різних видів декоративно-
ужиткового мистецтва: вишивки, 
ткацтва, гончарства, художньої 
кераміки, писанкарства, витинан-
ки, лозоплетіння, плетіння з рого-
зи, кореня сосни, соломоплетіння, 
художньої обробки сіна, народної 
текстильної ляльки, розпису на 
склі, різьблення по дереву, декора-
тивного розпису. Кожен виріб – це 
твір, який відбиває художньо-
духовну концепцію та має мистець-
ку цінність.

Голова журі конкурсу «З Укра-
їною в серці» Галина Вахрамєєва 
розповіла, що виставка – це дру-
гий етап мистецького конкурсу, 
на якому діти мають підтвердити 
свою майстерність. В Арт-галереї 
представлені роботи понад ста пе-
реможців районних етапів конкур-
су. Далі на учасників чекає робота 
з майстрами народної творчості 
Волинського осередку національ-
ної спілки майстрів України. Кожен 
має виконати творчу роботу, яку 
будуть оцінювати. По завершенню 

конкурсу найкращі роботи експо-
нуватимуться на виставках у Києві 
та США.

– Приємно, що є ініціативні 
педагоги, батьки, які працюють з 

дітьми, які небайдужі душею, які 
люблять ту велику скарбницю, що 
її творив наш народ віками, – каже 
пані Галина. 

Народний депутат України, іні-

ціатор конкурсу «З Україною в сер-
ці» Ірина Констанкевич зауважила: 
його особливість у тому, що він 
об’єднує цікавих і творчих людей.

– Дуже приємно, що ми з вами 

Як залучити додаткові кошти, 
де шукати гранти, як правильно 
заповнювати аплікаційні форми? Ці 
та інші питання розглядали голови 
фондів розвитку та представники 
навчальних закладів у рамках тренінгу 
«Фандрейзинг для неприбуткових 
організацій». Захід відбувся в 
конференц-залі ЗОШ №11-колегіуму за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

Засновник Клубу сталого бізнесу, автор 
тренінгів і курсів з фандрейзингу та управ-
ління грантовими проектами Олександр Ба-
бій каже: мета тренінгу – дати можливість 
фондам розвитку залучати додаткові, в пер-
шу чергу грантові кошти з міжнародних про-
ектів, які працюють в Україні. 

– Тренінг для фондів розвитку навчаль-
них закладів я проводжу вперше. Адже такої 
активної мережі фондів розвитку, як у Луць-
ку, в Україні немає. На мою думку, це дуже 
велика конкурентна перевага. Це об’єднана 
мережа, яка має підготовлені кадри і бажання 
працювати. У такої команди можливість за-
лучити кошти набагато більша, ніж в окремо-
го навчального закладу чи фонду, – зауважив 
бізнес-тренер.

Олександр Бабій додав, що шансів отри-
мати кошти з першого разу дуже мало, тому 
грантову роботу потрібно проводити регу-
лярно. Залучити грантові кошти може юри-
дична неприбуткова організація, яка здійс-
нює активну діяльність. Грантова підтримка 
може бути спрямована за різними напрямка-

ми, які в першу чергу мають відображатися в 
стратегії розвитку самих фондів і відповідати 
їхнім цілям та завданням.

Наталія Гунько, голова правління фонду 
розвитку «Ерудит», що функціонує при ЗОШ 
№11, зауважила: саме можливість залучати 
грантові кошти лежить в основі діяльності 

фондів розвитку навчальних закладів. 
– Фонди напряму виконують функції, 

для яких були створені, – залучення коштів. 
Наша школа теж має досвід участі в міжна-
родному проекті, але ми не отримали грант. 
Тепер, аналізуючи, розуміємо, де помилили-
ся, – каже пані Наталія. 

Серед фондів розвитку луцьких навчаль-
них закладів є й успішний досвід співпраці з 
іноземними грантодавцями. Зокрема, торік 
школа №17 єдина в Україні виборола грант 
на €2 тис. у міжнародному конкурсі. За ці 
кошти на подвір’ї ЗОШ облаштували міні-
дендропарк.

У рамках програми «Сучасна освіта» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» в Луць-
ку було створено 36 фондів розвитку на-
вчальних закладів: 18 у школах та 18 у ди-
тячих садках. За період діяльності луцькі 
навчальні заклади залучили близько 3 млн 
грн додаткових коштів. Результати роботи 
фондів розвитку – вагомий внесок для того, 
аби розвиток освіти в Луцьку вийшов на но-
вий рівень.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

У такої команди можливість залучити кошти набагато 
більша, ніж в окремого навчального закладу

вкотре  зустрічаємося в Арт-га-
лереї. Це творчий осередок, творча 
оаза в центрі Луцька. Тут концен-
труються найяскравіші проекти 
нашого міста, об’єднується багато 
цікавих творчих людей, – зазначи-
ла депутат. – На виставці «З Укра-
їною в серці» представлені ті ро-
боти, що роблять нас винятковою 
і водночас невід’ємною частиною 
нашої України. Сподіваюся, що 
фінальні роботи будуть не менш 
унікальними. 

По завершенню урочистої час-
тини виставки дитячих талантів для 
гостей співали юні артисти Творчої 
студії Наталії Журавльової. Тим ча-
сом учасники конкурсу готувалися 
до творчих занять з майстрами на-
родної творчості. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Галина Вахрамєєва з учасниками конкурсу

Різноманітність робіт вражає
Учасники конкурсу працюють 
над фінальними роботами

Керівник проекту Фонду «Арт-галерея» 
Дмитро Зінько  та нардеп Ірина Констанкевич
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ІНВЕСТИЦІЯ У ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ 
НА ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

«Волинь спортивна» – одна 
з програм Фонду Ігоря 

Палиці «Тільки разом».
Крок за кроком впродовж семи 

років Фонд створює можливості 
для всебічного розвитку волинян, 
розбудовуючи спортивну інфра-
структуру міста й області.

Весна 2018 року розпочалася 
приємною новиною для жителів 
ще одного міста Волині. 20 березня 
відбулося підписання тристорон-
ньої угоди про будівництво спор-
тивного комплексу між Любомль-
ською міською радою, Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
генпідрядником. Загальна вартість 
проекту – 5 млн грн, з яких 4 млн – 
кошти Фонду.

Про те, що вдалося зробити за 
роки діяльності та над якими про-
ектами Фонд продовжує працю-
вати, розповів керівник програми 
«Волинь спортивна» Олексій Со-
рокун. 

– Олексію, у сфері фізичної 
культури й спорту, так само, як і в 
більшості галузей, головним є на-
лежне фінансування. Які ще чин-
ники мають бути присутні задля 
вдалого розвитку цієї сфери?

– Сфера фізичної культури й 
спорту не може розвиватися без 
двох чинників – належної спор-
тивної інфраструктури та квалі-
фікованих кадрів. Якщо говорити 
про кадри, то Волині з цим дуже 
пощастило. Ми маємо прекрасний 
тренерсько-викладацький склад. 
Буває, проходиш зранку біля цен-
трального парку, сніг, мороз, а 
наші тренери дають настанови 
вихованцям-скороходам. Таких 
прикладів можна наводити безліч.

Щодо інфраструктури, то тут 
справа залишає бажати кращого. 
Велику лепту в цьому напрямку 
вносить засновник Фонду «Тільки 
разом» Ігор Палиця. Зокрема, важ-
ливим етапом для розвитку спорту 
на Волині став червень 2015 року. 
Тоді було підписано меморандум 
про взаємовідносини щодо розвит-
ку фізичної культури та спорту 
між Фондом, Федерацією легкої 
атлетики України та Федераці-
єю легкої атлетики у Волинській 
області. Уже в серпні 2015 року 
Луцьк отримав сучасну легкоатле-
тичну арену з біговими доріжками 
із синтетичним покриттям, секто-
рами для стрибків та метань. А вже 
за місяць, у вересні, відбулося уро-
чисте відкриття оновленого стадіо-
ну «Авангард».

– «Авангард» увійшов у трійку 
найкращих легкоатлетичних арен 
України. Чим живе стадіон зараз?

– Головна мета таких інвести-
цій – життя навколо кожного збу-
дованого об’єкта. Сьогодні «Аван-
гард» і «Спортивне ядро» (стадіон 
СНУ імені Лесі Українки, де в 2015 
році Фонд облаштував сучасну 
тренувальну базу для спортсменів) 
гуртують і професіоналів, і амато-
рів, яких об’єднує прагнення роз-
вивати силу та витривалість, дбати 
про здоров’я і досягати нових пере-
мог над собою.

Сьогодні тут відбуваються 
тренувальні збори української 
лег коатлетичної збірної. Завдяки 
сертифікації спортивної споруди 
(ІІ категорія) Міжнародною федера-
цією легкої атлетики ІААF, на ньо-
му вже проводили міжнародні зма-
гання та всеукраїнські чемпіонати. 
Зокрема, на «Авангарді» відбува-
лися міжнародна матчева зустріч 
серед юнаків Україна-Білорусь-
Туреччина, чемпіонат України з 
легкої атлетики серед дорослих та 
молоді, міжнародна матчева зу-
стріч серед юніорів Україна-Кіпр-
Ізраїль-Румунія-Білорусь тощо. 

– Майже в кожній школі Луць-
ка є сучасне міні-футбольне поле 
зі штучним покриттям. Таким до-
сягненням не може похвалитися 
жодне місто України.

– Проект «Футбольне поле в 
кожну луцьку школу» має на меті 
згуртувати навколо спорту якомо-
га більше молоді. На сьогодні вста-
новлено 21 міні-футбольне поле, де 
вирує повноцінне спортивне жит-
тя. У 2018 році буде облаштовано 
такі поля ще у двох школах – №24 
та №27, яку цього року планують 
здати в експлуатацію. Слід заува-
жити, що в 2016 році на прохання 
батьків та вчителів у навчально-
реабілітаційному центрі замість 
міні-футбольного поля було облаш-
товано сенсорну кімнату, а в ЗОШ 
№1 закуплено спортивний інвен-
тар, оскільки площа пришкільної 
території не дозволяє встановити 
таку спортивну споруду.

– Три роки тому Фонд поши-
рив діяльність на область. Реалі-
зовано сотні проектів у селах та 
містах Волині. Що вдалося зроби-
ти у спортивній сфері?

– У чотирьох районних центрах 
Волинської області – Любешові, 
Маневичах, Камені-Каширському 
та Ківерцях – збудовано ігрові 
спортивні комплекси просто неба. 
До складу таких комплексів вхо-
дять баскетбольний, волейбольний 
та міні-футбольний майданчики зі 
штучним покриттям. Крім цього, в 
Камені-Каширському та Маневи-
чах на нових спортивних комплек-
сах облаштували легкоатлетичні 
доріжки, а на любешівському ста-
діоні «Колос» проведено віднов-
лення легкоатлетичного покриття. 
Також 2015 року в селищах Олика, 
Цумань та Любешів було збудовано 
спортивні майданчики для занять у 
стилі Street workout. Торік на місь-
кому стадіоні «Колос» в Камені-
Каширському реконструювали фут -
больне поле, а в селі Володимирівка 
Володимир-Волинського району 
облаштували сучасне покриття зі 
штучною травою для гри в футбол. 

Слід відзначити масштабну 
співпрацю у Нововолинську, де на 
умовах співфінансування з місь-
кою радою в 2016 році було зведено 

сучасний спортивний комплекс з 
біговими легкоатлетичними доріж-
ками, футбольним полем зі штуч-
ним покриттям та баскетбольним 
майданчиком. Загальна вартість 
робіт склала 4 млн грн, з них Фонд 
профінансував 3 млн, міська вла-
да – 1 млн грн. 

Крім того, у 2016 році в рамках 
проекту «Оснащення спортивним 
обладнанням та інвентарем» усі 
ДЮСШ Волині отримали від Фон-
ду інвентар та екіпірування. 

Маємо напрацювання і в 2018 
році. Вже розпочалися роботи з об-
лаштування сучасного спорткомп-
лексу в Любомлі. Основну частину 
об’єкта становитиме поле для міні-
футболу розміром 42х62 метри. Та-
кож передбачено бігові доріжки з 
сучасним поліуретановим покрит-
тям, універсальний майданчик, на 
якому можна буде грати у волей-
бол, баскетбол, бадмінтон, та сек-
тор з тренажерним обладнанням.

– Ви неодноразово казали, що 
Фонд популяризує здоровий спо-
сіб життя серед населення. Як це 
відбувається?

– Реалізовуючи спортивні про-
екти, ми намагаємося зробити фі-
зичну культуру доступнішою для 
людей. Наприклад, з метою широ-
кої популяризації спорту серед лу-
чан Фонд облаштував майданчик 
для занять у стилі Street workout 
в парку імені Лесі Українки. Ще 
26 аналогічних об’єктів протягом 
року облаштували в усіх мікро-
районах Луцька. Такі майданчики 
дають змогу регулярно займатися 
фізичними вправами мешканцям 
прилеглих будинків. Торік в рамках 
проекту «Тенісний стіл у ваш двір» 
Фонд встановив тенісні столи у 18 
дворах луцьких багатоповерхівок.

Крім цього, Фонд підтримує 
проведення змагань з різних ви-
дів спорту, відзначає та стимулює 
найперспективніших спортсменів 
Луцька й області, сприяє їх підго-
товці до Олімпійських ігор. Заохо-
чує Фонд до занять спортом і юних 
спортсменів. Зокрема, починаючи 
з 2015 року, перспективні вихован-
ці ДЮСШ отримували щомісячні 
стипендії у розмірі 500 грн. У 2017 
році налічувалося 120 таких сти-
пендіатів по всій області.

– Насамкінець поділіться пла-
нами Фонду щодо діяльності у 
спортивній сфері в 2018 році.

– Фонд і надалі працюватиме 
в напрямку розвитку спорту. Зок-
рема, ми продовжили проект «Те-
нісний стіл у ваш двір». Цьогоріч 
буде встановлено 10 таких столів. У 
рамках проекту «Масовий спорт до-
ступний кожному» хочемо облаш-
тувати майданчики для занять за-
гальною фізичною підготовкою на 
прибудинкових територіях міста.

У 2018 році Фонд започатку-
вав новий проект «Олімпійське 
майбутнє Волині», який дещо пе-
реформатувався зі стипендіаль-
ного. Його суть полягає у виплаті 
одноразових грошових винагород 
юним спортсменам, які посіли при-
зові місця за підсумками виступів 
на чемпіонатах України. Перш за 
все – це величезний стимул для 
них. Ми маємо втримати їх на Во-
лині, в Україні, аби вони не шукали 
кращої долі за кордоном і згодом не 
виступали під прапором іншої дер-
жави. Цікавим є проект «Спортив-
на ліга Луцька». Він уже розпочав-
ся з волейбольного турніру серед 
батьків та вчителів. Такі змагання 
подарували купу позитивних емо-
цій і організаторам, і школярам та 
їхнім батькам. Аналогічний турнір 
плануємо і з міні-футболу на май-
данчиках зі штучним покриттям. 
Крім цього, заплановано провести 
кубки Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» серед школярів у двох 
вікових категоріях. Сподіваємося, 
що такі заходи стануть справжнім 
спортивним святом.

Планів багато. Ігор Палиця 
вкладає у спорт дуже великі кошти. 
Адже, на його переконання, спорт – 
найкраща інвестиція у майбутнє.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ЗА СІМ РОКІВ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІГОР ПАЛИЦЯ 
ТА ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ» ВКЛАЛИ У РОЗВИТОК 
СПОРТУ НА ВОЛИНІ МАЙЖЕ 40 МЛН ГРН

Олексій Сорокун вручає спортінвентар 
тренеру Згоранівської ДЮСШ Василю Сацю

«Авангард» увійшов у трійку найкращих легкоатлетичних стадіонів України

У 21 луцькій школі облаштовано сучасні міні-футбольні поля

Ігор Палиця на відкритті спортивного 
комплексу в Нововолинську
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УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ДЕПУТАТИ-УКРОПІВЦІ 
ІНІЦІЮЮТЬ РОЗШИРЕННЯ 
ОБЛАСНОГО ОНКОДИСПАНСЕРУ

У ГОРОХІВСЬКІЙ ШКОЛІ ЗА 
СПРИЯННЯ ФОНДУ ІГОРЯ ПАЛИЦІ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» ПРИДБАЛИ 
КОМП’ЮТЕРНУ ТЕХНІКУ

ДЕПУТАТСЬКА РОБОТА

ВАЖЛИВЕ РІШЕННЯ

НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМСУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ДІТЯМ

Можливості розширення 
відділень для лікування 

хворих в обласному 
онкологічному диспансері, 
доцільність перенесення 
хоспісу, матеріальне 
забезпечення потреб обласної 
клінічної лікарні дослідили 
депутати обласної ради під 
час дня депутата. Для цього 
укропівці Вячеслав Рубльов, 
Ірина Вахович, Олександр 
Омельчук, Володимир Кучер 
відвідали онкологічний 
диспансер, обласну лікарню 
«Хоспіс» та обласну клінічну 
лікарню.

Головний лікар онкодиспан-
серу Юрій Малімон ознайомив із 
умовами лікування пацієнтів. За 
словами керівника, в медзакладі 
багато зношеної апаратури. 

– Тривалий час лікарня не 
отримувала фінансування з облас-
ного бюджету на придбання ново-
го обладнання, – розповів керів-
ник. – На цей рік уже передбачені 
кошти для одного рентгенапарата, 
що замінить два. Вперше чималу 
суму буде виділено для обслуго-
вування наявного обладнання. 
Коштів, звичайно, недостатньо. 
Зношені УЗД-апарати, застаріла 
деяка радіологічна апаратура, об-
ладнання для брахітерапії, гамоте-
рапії, «Агати», які працюють ще з 
80-х років. 

На розгляд депутатів обласної 
ради розробляють обласну про-
граму з онкології, додав він. 

– Фінансування онкодиспан-

серу передбачено з двох дже-
рел, – розповіла голова бюджетної 
комісії Ірина Вахович. – Пер-
ше – залишки медичної субвенції 
у розмірі 6,4 млн грн. Уся сума 
піде на придбання рентгеноблад-
нання. Пересвідчилися, що об-
ладнання справді дуже застаріле 
і потребує оновлення. Інше дже-
рело – вільні залишки в бюджеті. 
Їх буде спрямовано на підтримку 
обладнання і придбання джерела 
живлення для «Агата». Ще запла-
новано кошти на ремонт аварій-
ної теплотраси.

Депутати відвідали відділення 
хіміотерапії. Одна з пацієнток за-
уважила, що вкрай потрібно роз-
ширити відділення.

– В одній палаті по шість лю-
дей отримують лікування. Це важ-
ко для особливих хворих, а влітку 
взагалі неможливо перебувати у 
палаті, – каже жінка.

Не оминули обранці громади 
й операційну. Тут стоїть два опе-
раційні ліжка, і лікарі змушені 
водночас оперувати двох хворих в 
одному приміщенні. 

– Це неприпустимо для такої 
лікарні, – переконана Ірина Вахо-
вич. – Треба розширювати відді-
лення хіміотерапії та створювати 
додаткові операційні. Можна пе-

На вулиці Ківерцівській 
відремонтували 
вуличне освітлення на 
прибудинкових територіях 
будинків №№ 18-30. Цьому 
посприяв депутат Луцької 
міської ради від УКРОПу 
Юрій Безпятко.

За словами обранця грома-
ди, під час зустрічі мешканці 
цього мікрорайону нарікали на 
те, що не мають як дійти пізньої 
пори додому, та просили, аби де-
путат допоміг зі встановленням 
вуличного освітлення, бо за цю 
проблему не бралися десятиліт-
тями.

– Вулиця Ківерцівська розта-
шована всього за три кілометри 
від самісінького центру міста, а 
враження, ніби ми живемо десь 
у віддаленому селі області, – обу-
рюється місцевий житель Воло-
димир Рижук. – Донедавна піс-
ля 18-ї вечора життя на вулиці 
прос то завмирало, бо ж ні освіт-
лення, ні асфальту не було.

– Депутат Юрій Безпятко 
організував збори жителів, на 
яких вирішили, що першочер-
гове завдання – встановити  ву-
личні ліхтарі. Уже через місяць 
зробили освітлення. Звісно, ми 
задоволені такою співпрацею 
депутата і виборців, – зазначив 
Ілля Ордаков. 

Аби розв’язати наболіле пи-
тання, Юрій Безпятко звернувся 
до керівництва Луцькради та ко-
мунальних структур.

– Під час зустрічі люди роз-
повіли, що до них жодного разу 
не приходили депутати і вони 
зневірилися у владі, – розпові-
дає депутат. – Аби розв’язання 
питання з освітленням при-
швидшити, звернувся до пер-
шого заступника міського голо-
ви Григорія Недопада та спільно 
з керівництвом департаменту 
ЖКГ і КП «Луцьксвітло» знай-
шли кошти на встановлення та 
проведення вуличного освіт-
лення. 

Жителі зазначають, що упро-
довж багатьох років самотуж-
ки обгороджують територію, 
облаш товують старенький дитя-
чий майданчик, навіть дах у бу-
динку перекривали самостійно. 
Крім того, лучанам болить стан 
дороги. За словами мешканців, 
упродовж останніх 40 років жод-
ного ремонту дорожнього полот-
на не було. Просять і встановити 
сучасний дитячий майданчик та 
допомогти зрізати сухі тополі, 
бо ж  вітряної погоди дерева ла-
маються та становлять загрозу 
їхньому життю і здоров’ю.  

– Відразу всі проблеми 
розв’язати неможливо. Проте 
це не означає, що потрібно опус-
кати руки. Спільно з містянами 
ми будемо працювати над тим, 
аби покращити умови життя, 
та разом зробимо Луцьк євро-
пейським містом не на словах, а 
на ділі, – підсумував Юрій Без-
пятко. 

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

Партійці Луцької районної 
організації політичної партії 
«Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП» на конференції ра-
йонної організації, що відбулася 
30 березня в селищі Торчин,  за-
твердили кандидатів у депутати 
Торчинської селищної об’єднаної 
територіальної громади. 

ренести хоспіс, що поряд, і відвес-
ти його двоповерхове приміщення 
для онкодиспансеру. Щоб не про-
вокувати соціальний негатив, бу-
демо організовувати круглі столи 
для всебічного вивчення цього 
питання. 

Депутати пересвідчилися, що в 
обласній лікарні «Хоспіс» усе зла-
годжено, упорядковано. На його 
утриманні – 24 пацієнти з важ-
кими хворобами, які потребують 
особливого догляду. Багаторіч-
ний керівник і засновник закладу 

Володимир Бачинський доводив 
депутатам переваги подальшого 
перебування хоспісу саме поблизу 
онкодиспансеру. 

Т. в. о. головного лікаря облас-
ної клінічної лікарні Іван Сидор 
готовий виділити приміщення в 
гематологічному відділенні об-
ласної лікарні, що у Боголюбах, 
для хоспісу. За його словами, в об-
ласній лікарні все орієнтовано на 
якість у наданні медичних послуг. 

– Дивуюся, коли кажуть, що 
в лікарні нічого нема, – зазначає 

Іван Сидор. – Усе залежить від ке-
рівника, його бажання розвивати 
медзаклад. Ми прагнемо втисну-
тися в європейську систему.

Хоча потреби у фінансуванні 
нового обладнання для лікування 
волинян, звичайно, є.

– На обласну клінічну лікарню 
передбачено виділити кошти для 
придбання електрокоагулятора та 
імуносупросивних препаратів для 
хворих з пересадженою ниркою, – 
розповіла Ірина Вахович.

Вивчення закладів комуналь-
ної сфери дає депутатам змогу 
пересвідчитися в доцільності 
спрямування коштів на конкретні 
потреби. 

– Медична сфера потребує 
підтримки від обласного бюджету, 
щоб волиняни отримували якісні 
медичні послуги, – переконаний 
керівник фракції УКРОП в облас-
ній раді Вячеслав Рубльов. – На 
найближчій сесії будемо відсто-
ювати потреби закладів охорони 
здоров’я. Поїздка допомогла впев-
нитися, що питань у медичній сфе-
рі ще вистачає. Разом з депутата-
ми працюватимемо над швидким 
розв’язанням гострих проблем.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Проект реалізували на умовах 
співфінансування разом 
з ініціативною громадою. 
Зокрема, для школярів 3, 4, 6 
та 7 класів ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 ім. І. Франка благодійники 
придбали телевізори, а для 
учнів 2 класу – ще й ноутбук. 
За словами директора школи 
Віктора Савчука, це дозволить 
покращити та осучаснити 
навчальний процес, зробити 
його доступнішим і цікавішим 
для школярів.

– У нашій школі навчається 
566 учнів, наступного року їх по-
більшає, тож цією технікою буде 
користуватися багато дітей, – 
каже керівник закладу. – Мульти-
медіа ми зможемо використати 
для наочності та полегшення за-
своєння шкільного матеріалу. На 
уроках хімії зможемо демонстру-
вати досліди та хімічні явища, на 
заняттях із зарубіжної літератури 
використовувати презентації. Це 

ЗА СПРИЯННЯ ДЕПУТАТА ВІД 
УКРОПУ НА МІСЬКІЙ ВУЛИЦІ 
ВСТАНОВИЛИ ОСВІТЛЕННЯ

У ТОРЧИНСЬКІЙ ОТГ СТАРТУВАВ 
ПЕРЕДВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

Як відомо, на 29 квітня ЦВК 
призначила вибори до Торчин-
ської об’єднаної територіальної 
громади. До ОТГ увійдуть Торчин-
ська селищна рада (смт Торчин), 
Білостоцька сільська рада (села 
Білосток, Горзвин), Буянівська 

сільська рада (села Буяни, Усичі, 
Усичівські Будки), Веселівська 
сільська рада (села Веселе, Верхи), 
Садівська сільська рада (села Са-
дів, Кошів). 

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

дозволить розвинути інтелекту-
альні здібності учнів та мотивува-
ти їх до глибшого вивчення шкіль-
них предметів.

– Ми, батьки, сподіваємося, 
що реалізація проекту допоможе 
нашим дітям легше сприймати 
шкільний матеріал. І щиро вдячні, 
що Фонд Ігоря Палиці піклується 
про них та допоміг реалізувати 
нашу ідею, – каже голова ініціа-
тивної групи Людмила Яцько.

Депутат Волинської обласної 

ради від УКРОПу, радник голови 
облради Вячеслав Рубльов побу-
вав у навчальному закладі та пере-
конаний: в учнів велике майбутнє.

– У цій школі навчаються та-
лановиті діти, тому для нас важ-
ливо, щоб вони отримували під-
тримку, – каже Вячеслав Рубльов. 
– Для дітей хочеться створити 
найкращі умови, щоб вони краще 
навчалися та перевершили нас.

Анна ВОЛОЩУК,
Горохівський район

Вячеслав Рубльов – керівникам обласного онкодиспансеру:
«На найближчій сесії будемо відстоювати потреби медзакладу»

Тепер уроки стануть ще 
цікавішими для школярів
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Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

ЛЮБЕШІВЩИНА: ВІДЗНАЧИЛИ ТАЛАНОВИТИХ 
ДІТЕЙ, ОБГОВОРИЛИ НАБОЛІЛЕ 

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

43020, м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 

0332-78-22-08,  
tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

нська обласна регіональна 

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

СЬОГОДЕННЯ 

КАМІНЬ-КАШИРЩИНА: ГРОМАДИ РОЗВ’ЯЗУЮТЬ 
ПРОБЛЕМИ РАЗОМ З НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ

РОЗВИТОК

– Робота народного депутата полягає не 
тільки в тому, аби писати законопроекти 
й тиснути кнопку, голосуючи за закони. 
Люди обирають депутатів для того, щоб 
вони нагадували у верхах, що життя існує 
не лише в столиці та обласних центрах, 
що насправді майже половина українців 
проживає у сільській місцевості. А 
проблеми в сільських людей не такі, як 
у міських, і їх також треба розв’язувати. 
Але щоб розуміти, як це робити, треба 
спілкуватися безпосередньо з людьми, – 
вважає народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич. 

Днями вона вчергове відвідала Камінь-
Каширщину та зустрілася з людьми, аби обго-
ворити проблеми, які їх найбільше турбують. 

Харчування школярів, 
освітні проблеми – ці та 

інші питання обговорили 
під час зустрічей народного 
депутата Ірини Констанкевич 
з громадами Любешівського 
району. 

НАГОРОДИЛИ ТАЛАНОВИТИХ, 
ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З 
ПЕДАГОГАМИ 

А розпочала Ірина Констанке-
вич зустріч із приємної місії – ра-
зом з головою журі конкурсу укра-
їнського декоративно-ужиткового 
мистецтва серед школярів та сту-
дентської молоді «З Україною в 
серці», членом Національної спіл-
ки майстрів народного мистецтва 
України, яка є старшим викладачем 
кафедри образотворчого мистецтва 
факультету мистецтв СНУ імені Лесі 
Українки, Галиною Вахрамєєвою 
і помічником Сергім Неймарком 
у залі Любешівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – гімназія» вручила 
дипломи, подяки та сертифікати 
для відвідання розважального цен-
тру «Адреналін Сіті» переможцям і 
учасникам першого районного ета-
пу цього конкурсу. Нардеп наголо-
сила, що ідея щодо його проведен-
ня виникла торік в Америці, коли 
спілкувалася з українками, які, хоч 
і давно живуть поза межами Украї-
ни, але серцем, душею – на Батьків-
щині, тож хочуть допомогти надати 
талановитим творчим дітям можли-
вість заявити про себе у світі. Бо ж 
за результатами другого обласного 
туру найкращі роботи будуть пред-
ставлені на виставках і в Луцьку, і в 
Києві, і в США. 

Під час вручення нагород пар-
ламентар щиро цікавилася, яку 
роботу виконала дитина, хто допо-
магав, що надихнуло саме на таку 
ідею. Разом із колегою-викладачем 

запрошувала вступати до СНУ, аби 
надалі розвивати свої здібності, в 
майбутньому мати спеціальність, а 
головне – професійно популяризу-
вати у світі автентичні ремесла Во-
линського Полісся. Адже в Європі, 
на яку рівняємося, кожна країна 
цінує своє. 

Побувала Ірина Констанкевич і в 
молодшій школі Любешівського НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія». Пе-
дагоги озвучили проблему, яка дуже 
їх непокоїть: тут навчається більш як 
триста школярів, а місця, аби в на-
ступному навчальному році вчити їх 
за стандартами держпрограми «Нова 
українська школа», бракує, так само, 
як і матеріальної бази. Водночас про-
сили посприяти з ремонтом спорт-
залу. Начальник відділення поліції 
звертався щодо встановлення відео-
спостереження в найбільш людних 
місцях у Любешові, створення по-
ліцейської станції у Великій Глуші: 
село віддалене, а дільничний обслу-
говує ще й кілька інших населених 
пунктів. 

ЛЮДИ ДЯКУВАЛИ НАРДЕПУ 
ЗА ПІДТРИМКУ 

Після райцентру Ірина Миро-
славівна відвідала два найбільш 
віддалені населені пункти – Велику 
Глушу та Щитинь. Сільська голо-
ва подякувала Ірині Констанкевич, 
що знайшла можливість приїхати 
до них. А також за те, що за сприян-
ня нардепа та Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» на умовах співфі-
нансування з громадою реалізова-
но низку проектів: у школу та СБК 
придбано нову акустичну систему, 
відремонтовано польову дорогу, 
біля Будинку культури встановлено 
огорожу. А от батьки дякували Ірині 
Мирославівні за те, що допомагає у 
розв’язанні питання щодо стабіль-
ного забезпечення гарячим харчу-
ванням дітей у школі. Обговорювали 
й впровадження медичної реформи, 
демаркації кордону з Республікою 
Білорусь, а також об’єднання тери-
торіальних громад, бо ж Велико-
глушанська сільська рада – одна з 
п’ятьох, які залишилися поза про-

цесом децентралізації. 
На всі запитання Ірина Констан-

кевич відповідала, пояснювала мож-
ливі шляхи залагодження тих чи тих 
проблем. Після зустрічі підходили 
жителі села і з особистими прохан-
нями, бідами. Попри щільний гра-
фік, парламентар кожного уважно 
вислухала, дала пояснення.

ПРОБЛЕМИ ЖИТЕЛІВ 
ВІДДАЛЕНОГО СЕЛА

А далі був тривалий переїзд до 
Щитиня. У тому, що тут дорога по-
требує ремонту, народна обраниця 
мала нагоду переконатися особисто.

Люди дякували, що за сприяння 
Ірини Мирославівни за держкошти 
з фонду соцеконому мають чималий 
дитячий майданчик, у центрі села 
встановлено автобусну зупинку, а 
школа отримала п’ять новеньких 
комп’ютерів. І, звичайно, за підняту 
на рівні Міністерства соцполітики 
проблему з харчуванням школярів.

Ірина Констанкевич розповіла, як 
нелегко було переконати столичних 
чиновників, як важливо не просто 

компенсувати чорнобильські кошти, 
а таки повноцінно харчувати дітей, 
для чого готувала законопроекти, 
організовувала брифінги. Нардеп за-
значила, що часто, коли пропонує той 
чи той законопроект для покращен-
ня життя селян, депутати Верховної 
Ради дивуються, коли чують інфор-
мацію про шкільні вбиральні на ву-
лиці, грубки, що чадять, відсутність 
комп’ютерної техніки в сільських 
ФАПах тощо. А це, на жаль, залиша-
ється невеселими реаліями поліської 
глибинки. От і в Щитині школа по-
требує добудови, бо в тих умовах, що 
наразі є (депутат пересвідчилася в 
цьому наочно), впроваджувати нові 
освітні програми нереально. 

Обговорили і питання об’єд нання 
територіальних громад. Ірина Миро-
славівна й тут, як у Великій Глуші, по-
яснила: вибір, з ким об’єднуватися, – 
за громадою. Та головне – аби була 
економічна вигода в майбутньому 
для всіх, хто увійде до ОТГ. 

Тамара УРЯДОВА,
Любешівський район

Цього разу спільно із головою Камінь-
Каширської райдержадміністрації Валерієм 
Дунайчуком, начальником відділу освіти Вік-
тором Пасем Ірина Констанкевич побувала в 
селах Видричі, Теклине, Хотешів та Добре.

Розбиті дороги, відсутність належного 
матеріально-технічного забезпечення шкіл, 
дитячих садочків, закладів медицини, культу-
ри, низькі зарплати, пенсійна, медична, освіт-
ня реформи – теми, які найбільше турбують 
жителів сільської глибинки. 

Ірина Мирославівна з розумінням ста-
виться до потреб громад і намагається допо-
могти у розв’язанні багатьох із них. 

Для села Видричі народний депутат за-
лучила з фонду соцеконому кошти на рекон-
струкцію даху місцевого сільського будинку 
культури. Покрівля СБК протікала, тому все-
редині приміщення почало псуватися. Грома-
да села звернулася до Ірини Констанкевич по 
допомогу. За її сприяння з фонду соцеконому 
на ремонт даху клубу було виділено 380 тисяч 
гривень. Окрім того, на реконструкцію даху 
Видричівського СБК передбачили 150 тис. грн 

і в обласному бюджеті. Наразі тривають робо-
ти з перекриття покрівлі. 

– Проблеми можна розв’язувати спільно. 
Хочеться допомагати там, де все правильно 
роб лять. Особливо, коли ти бачиш результати 
цієї роботи, – підкреслила Ірина Констанкевич.

У Теклиному люди звернулися до народної 
обраниці з проханням допомогти місцевій грома-
ді з облаштуванням вуличного освітлення, роз-
писом місцевого храму та заміною вікон у школі. 

Теклинські педагоги порушили також пи-
тання підготовки шкіл до переходу до «Но-
вої української школи». Турбує вчителів те, 
що для її впровадження немає відповідної 
матеріально-технічної бази. 

– Я вже порушувала це питання в Мініс-
терстві освіти. Мені пояснили, що мільярд 
гривень на «Нову українську школу» перед-
бачено. Але все одно цих грошей на всіх не 
вистачить. Тому в міністерстві пояснюють, що 
має бути співфінансування з місцевих бюдже-
тів, – зауважила нардеп. 

У Хотешові Ірина Констанкевич побувала 
в місцевій амбулаторії, туберкульозній лікар-

ні, школі, дитячому садочку. Із хотешівцями 
обговорили питання незадовільного стану 
доріг, освітньої реформи та реформи медици-
ни. Найбільше хвилюють людей зміни, що їх 
впроваджують у медичній галузі. Працівники 
тублікарні поскаржилися на погане забезпе-
чення медикаментами. Лікарі, які працюють 
тут десятиліттями, обурені тим, що через брак 
ліків їм доводиться виписувати пацієнтів фак-
тично недолікованими. Ірина Констанкевич 
зазначила, що підготує звернення у Міністер-
ство охорони здоров’я, аби низку потрібних 
медпрепаратів включили в державну програму 
на фінансування в її рамках.

Добренці на зустрічі з народним депутатом 
дякували Ірині Мирославівні за підтримку. За 
її сприяння в селі триває будівництво дитячо-
го садочка. Зокрема, із фонду соцеконому на 
це було залучено 700 тис. грн, а також 500 тис. 
грн із обласного бюджету. Виділяли кошти і з 
районного бюджету – 30 тис. грн. До речі, за 
належного фінансування вже цього року садо-
чок може відкритися. 

Тетяна ПРИХОДЬКО, 
Камінь-Каширський район 

Учасники першого етапу конкурсу «З Україною в серці»
Конкурс для талановитих дітей ініціювала 
народний депутат Ірина Констанкевич

Медики Хотешівської тублікарні 
розповіли, що ліків бракує

У селі Теклине педагоги обговорили з нардепом 
питання щодо переходу до «Нової української школи»
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СУБОТА 14 квітня

П’ЯТНИЦЯ 13 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!

09.40 Д/с «Спільноти 
тварин»

10.30, 13.35 Телепродаж
11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
12.00, 23.25 Культурна 

афіша здорової людини
12.25 Д/ц Смаки Культур
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 Схеми. Корупція в 

деталях
15.25, 18.55, 01.10 

Спецпроект до річниці 
початку АТО

18.00, 00.10 Інформаційна 
година

19.50 Д/ф «Митрофанови: 
Історія родини військових 
батька й сина»

20.00 Д/ф «19-річний 
командир»

20.10 Д/ф «Дружина. 
П’ять випадкових історій 
жінок в армії»

20.25 Перша шпальта
21.30 Новини. Спорт
21.50 «ТНМК та Оркестр 

Слобожанський»
23.55, 03.40 ТАКАШОТАМ
04.00 Д/ф «Наївне 

малярство»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.55 Зона ночі
03.40 Абзац
05.29, 07.49 Kids Time
05.30 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.50 Т/с «Мерлін»
11.15 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

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

16+
22.00 Хто зверху 12+
01.50 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40 «Моя правда. Життя 

після «Анжеліки»
07.30 «Моя правда. Боні 

М. Шахрайство в стилі 
«диско»

08.25 Х/ф «Не підганяй 
кохання»

10.40 Х/ф «Закоханi 
жiнки»

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»

00.25 «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 «Орел і Решка»
18.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
20.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка. Рай 

та пекло 2»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «КВН на БІС»
01.30 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Королева 

Марго»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с 

«Пом’якшувальні 
обставини»

23.20 Слідами
01.55 Телемагазин
02.25 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00, 
22.40 Мегазаводи 09.50, 
17.10 Найнебезпечніші 
тварини 10.40 Дикі 
острови 11.40 Ілюзії 
сучасності 12.20, 01.20 
Містична Україна 13.10 
Прихована реальність 
14.10, 00.30 Речовий 
доказ 15.20, 21.40 Карп: 
полювання на монстра 
16.10, 20.50 Шалена 
подорож 18.10 Скептик 
19.00 Фантастичні історії 
23.40 Повітряні воїни 
02.40 Телеформат 

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

10.45 «Одруження 

наосліп»

12.20, 13.50, 15.10 «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»

05.25 «Подробиці»
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»

10.00 Т/с «Заради кохання 
я все зможу!»

12.25 Т/с «Я прийду сама»
14.50, 15.45, 16.45, 01.35 

«Речдок»
18.00, 03.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.45 Х/ф «Соломон 

Кейн»
04.30 Д/п «Україна 

вражає»
05.00 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 01.55 
Факти

09.20, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.00, 17.40 Т/с «Пес-3»
12.00, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.10, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу 12+
23.45 Х/ф «Ван 

Хельсинг»
02.15 Х/ф «Адреналін-2: 

Висока напруга»
03.50 Труба містера 

Сосиски 12+

ICTV

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

відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 02.15 

Панянка-селянка
14.00 Готель Галіція
15.00, 03.05 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 00.45 100 в 1
21.00 Х/ф «Інша жінка»
23.00 Х/ф «Селюки з 

Беверлі-Хіллз»
01.45 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 Т/ф «Місія – 

Собода»
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 Т/ф «Шляхами 
Волині»

06.30 Завтра сьогодні
07.00 Новини «На Часі»
07.30, 08.30 На Часі 18.00. 

Повтор
08.00 Новини «На Часі»
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 Знай більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30, 23.00 Євромакс
14.00 Волинський 

народний хор 
«Сміються, плачуть 
солов’ї»

15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
16.00 Джем

АВЕРС 18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «Пані покоївка»
20.30 Глобал 3000
21.00 На Часі 21.00
21.30 Новини «На Часі»
22.00 Погода
22.05 Вголос
22.10 «Європа в 

концертах»
23.30 На Часі 21.00. 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Т/ф «Шляхами 

Волині»
01.00 Волинський 

народний хор 
«Сміються, плачуть 
солов’ї»

02.00 На Часі 18.00. 
Повтор

02.30 Новини «На Часі»
04.00 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, 17.10 «Загублений 

світ»
15.45 Х/ф «Дракони 

2+2 Камелота»
19.25 Х/ф «Людина 

президента»
21.10 Х/ф «Людина 

президента 2»
22.55 «Змішані 

єдиноборства. UFC»
01.00 «Нове Шалене відео 

по-українськи»
02.15 «Облом.UA.»

НТН

05.50 Х/ф «Процес»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Сумка 

інкасатора»
10.50 «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, 00.35 Т/с 

«Альпійський патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
03.00 «Речовий доказ»
03.25 «Легенди 

бандитської Одеси»
04.10 «Правда життя. 

Професії»
04.40 Х/ф «Мільйони 

Ферфакса»

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, 

23.50 Новини
09.30, 01.00 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 12.25, 15.15 

Телепродаж
11.05 Д/с «Незвідані 

шляхи»
12.00 Д/с «Спільноти 

тварин»
12.50, 01.10 Чемпіонат 

світу з хокею серед 
юніорів. Україна – Японія

15.30 «Сонце». гурту 
Антитіла

17.15 Д/с 
«Найекстремальніший»

18.10 Т/с «Окуповані»
20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Таксі»
23.25 Букоголіки
00.20 Війна і мир
03.05 Д/ф «Зона 

відчуження Донбас»
03.50 ТАКАШОТАМ
04.00 Д/ф «Богдан 

Гаврилишин. Місія-
Свобода»

05.00 Марії Бурмаки & 
Gypsy lyre

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.19, 08.09 Kids Time
05.20 М/с «Лунтик і його 

друзі»
07.10 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.10 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.00 Т/с «Бібліотекарі»
17.30 М/ф «Красуня й 

чудовисько»
19.10 М/ф «Як приборкати 

дракона»
21.00 Х/ф «Сторожова 

застава»
23.10 Х/ф «Піраньї»
01.00 Х/ф «Втрачений 

рай»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 «Караоке на 

Майдані»
07.20, 19.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
13.55 «Холостяк – 8»
17.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

21.35 «Вечір с Наталею 
Гаріповою. Дмитро 
Коляденко»

22.40 «Світами за 
скарбами»

01.15 «Давай поговоримо 
про секс»

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

ластами 2»
13.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 «Бєдняков+1»
23.00 Х/ф «Простачка»
00.50 «Їже, я люблю 

тебе!»
01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Сьогодні
07.15, 05.40 Зірковий шлях
08.50 Х/ф «Якби да 

каби»
11.00 Х/ф «Сьомий гість»
13.00, 15.20 Т/с 

«Пом’якшувальні 
обставини»

17.10, 19.40 Т/с «Дитина 
на мільйон»

22.00 Т/с «Будинок з 
сюрпризом»

01.30 Телемагазин
02.40 Реальна містика
04.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

09.10, 18.20 Таємний код 

зламаний

10.50 Повітряні воїни

12.30, 21.00 Америка в 

кольорі

14.30 Дикі острови

16.30 Шалена подорож

23.50 Сперма: секрет 

життя

00.40 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.45 «Гроші »

08.00 «Сніданок. 

Вихідний»

09.45, 23.10 «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»

00.10, 04.00 «Вечірній 

Київ»

1+1

05.30 Д/п «Леонід Биков. 
«Будемо жити!»

06.50 «Чекай мене»
08.20 Х/ф «Петля Оріона»
10.00 Дока.проект «Павло 

Попович. Космічні 
пригоди»

11.00 Х/ф «Москва-
Кассіопея»

12.40 Х/ф «Отроки у 
Всесвіті»

14.20 Х/ф «Політ з 
космонавтом»

16.00, 20.30 Т/с «Східні 
солодощі»

20.00, 02.35 «Подробиці»
22.40 Х/ф «100 мільйонів 

євро»
00.30 Х/ф «Зразкові 

родини»
03.05 «Стосується кожного»
03.50 Д/п «Мені 

подобається... Алла 
Пугачова»

ІНТЕР

05.35, 04.35 Скарб нації
05.45, 04.45 Еврика!
05.55, 04.50, 12.45 Факти
06.15 Більше ніж правда
08.00 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
13.20 Т/с «Копи на роботі»
16.20 Х/ф «Ван 

Хельсинг»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Мумія»
22.30 Х/ф «Мумія 

повертається»
00.45 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
02.15 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 М/ф «Джастін і 

лицарі доблесті»

11.30 Х/ф «Залізний 

Ганс»

13.00, 23.00, 02.30 

Панянка-селянка

14.00 Готель Галіція

18.00 Х/ф «Інша жінка»

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», 8 серія
15.10 Серіал «Чорна 

рада», 9 серія
16.00 Т/ф «Місія – Собода»
17.00 Т/ц «Роки і долі» 

(В.Чепелюк)
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 М/с «Ієсодо»
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, 20.00 МузейОк
10.00 «2 Я – одне життя»
11.00 М/с «Авто про 

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

концертах»

АВЕРС 14.00 Т/с «Справа Дойла»
18.00 На Часі. Субота
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Завтра-сьогодні
19.30 Огляд світових 

подій
20.30 Євромакс
21.00 На Часі. Субота
21.30 Новини «На часі»
21.50 Вголос
21.55 Х/ф «Пазл»
23.30 На Часі. Субота
00.00 Новини «На Часі»
00.20 Т/ф «Краще бути 

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

06.00 Мультфільми
08.00 «Цілком таємно»
09.00 «102. Поліція»
10.50 Т/с «Безсмертний»
12.20 Т/с «Опер за 

викликом 2»
16.00 Х/ф «Робокоп»
17.50 Х/ф «Робокоп 2»

2+2 19.55 Х/ф «Робокоп 3»
21.50 Х/ф «Команда»
01.35 «Нове Шалене відео 

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

єдиноборства. UFC». 
FOX 29: Дастін Порьє 
vs Джастін Гетжи. 
Трансляція з США

НТН

06.00 Х/ф «Тегеран-43»
08.55 Х/ф «Вони 

воювали за 
Батьківщину»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.05 «Речовий 

доказ»
14.55 «Ви Кличко? Ні, я 

його брат...»
15.30 «Бокс. Найкращі бої 

братів Кличків»
17.15 «Круті 90-ті»
19.00, 02.25 «Свідок»
19.30 Х/ф «Тривожна 

неділя»
21.15 Х/ф «22 кулі: 

безсмертний»
23.30 Х/ф «Ніндзя – 2»
01.20 «Таємниці 

кримінального світу»
02.55 «Випадковий 

свідок»
04.35 «Правда життя. 

Професії»

ПОМЕР АКТОР, ЯКИЙ 
ОЗВУЧИВ «БРЕМЕНСЬКИХ 
МУЗИКАНТІВ»

У Москві на 88-му році життя помер 
актор та співак Олег Анофрієв.

Радянський актор театру та кіно зіграв у 
понад 60 фільмах, щоправда, в епізодичних 
ролях. Набагато більше Анофрієв любив спі-
вати. Він мав голос у чотири октави.

Голосом Анофрієва в мультфільмі «Бре-
менські музиканти» розмовляють та співа-
ють чи не усі головні герої – актор був і за 
Отаманшу, і за Короля, Розбійників, Кота, 
Півня й Трубадура.

Актор озвучив мультик «Як Левеня та 
Черепаха пісню співали», а також виконав 
пісню «Спят усталые грушки».

memento mori

btv.bg

Фільм «Селюки з Беверлі-Хіллз»

23:00

Фільм «Інша жінка»

18:00

kino-teatr.ua

Вироби з дерева:

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

Вироби з дерева
•• БЕСІДКИ  БЕСІДКИ • БУДИНОЧКИ  БУДИНОЧКИ •

• • СОБАЧІ БУДКИ СОБАЧІ БУДКИ •

ПИЛОМАТЕРІАЛ ПИЛОМАТЕРІАЛ 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯПІД ЗАМОВЛЕННЯ

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

fakty.ictv.ua
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Успіху досягає той, у кого в серці горить вогонь! Фільм «Скажені скачки»
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06.00 Барселона – Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 22.50 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Ворскла – Маріуполь 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 
12.05, 04.00 Реал – Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Челсі 
– Вест Гем. Чемпіонат Англії 
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55 Топ-матч 
17.00 Рома – Барселона 
(2001/2002). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 18.50 
Олександрія – Сталь 20.40 
Ман Сіті – МЮ. Чемпіонат 
Англії 23.20 Валенсія – Еспань-
йол. Чемпіонат Іспанії 01.10 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
02.10 Арсенал – Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 16.05 «Європейський 
WEEKEND» 07.15 Вільярреал 
– Атлетік. Чемпіонат Іспанії 
09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 10.00, 15.40, 20.50, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Барселона 
– Леганес. Чемпіонат Іспанії 
12.10 «Великий футбол» 13.55 
Ман Сіті – МЮ. Чемпіонат Ан-
глії 17.20 Евертон – Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 19.05 Рома – 
Барселона (2001/2002). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.00, 
23.40 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
21.35 LIVE. Рома – Барселона. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.10 Реал – Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 02.00 Челсі 
– Вест Гем. Чемпіонат Англії 
03.50 Топ-матч 04.00 Ман Сіті 
– Ліверпуль. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

06.00 Валенсія – Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 «Моя 
гра» В. Євтушенко 08.15 Олек-
сандрія – Сталь 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.25 Реал 
– Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
12.10 Ворскла – Маріуполь 
13.55 Арсенал – Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 16.05, 20.20 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 16.40, 
23.55 Рома – Барселона. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
18.30 Ман Сіті – Ліверпуль. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
20.50, 23.40 Топ-матч 21.00, 
01.45 «Сіткорізи» 21.30 LIVE. 
Баварія – Севілья. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 02.15 Ві-
льярреал – Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 04.00 Реал – Ювентус. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 

06.00 Челсі – Вест Гем 07.45, 
02.55 «Сіткорізи» 08.15 Вален-
сія – Еспаньйол. Чемпіонат Іс-
панії 10.00, 15.40, 21.20 Футбол 
NEWS 10.25 Рома – Барселона. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 Арсенал – Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 13.55 Ман Сіті 
– Ліверпуль. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.05, 20.20 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 16.40 
Реал – Ювентус. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.30 
Баварія – Севілья. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 20.50 Топ-
матч 21.00, 21.40, 00.00 «Шлях 
до Ліона» 21.55 LIVE. ЦСКА 
– Арсенал. 1/4 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 00.45 Зальцбург – 
Лаціо. 1/4 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 02.35 «LaLiga 
Chronicles». Чемпіонат Іспанії 
03.25 Марсель – Лейпциг

06.00 Рома – Барселона. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.50 «LaLiga Chronicles». 
Чемпіонат Іспанії 08.10 Спортінг 
– Атлетіко. 1/4 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.25, 04.00 
Зальцбург – Лаціо. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 12.15, 23.20 
Реал – Ювентус. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 14.05 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 14.40 Коефіцієнти 
ФІФА/УЄФА 14.45 Огляд матчів. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
16.05, 20.20 «Шлях до Ліона» 
16.40 ЦСКА – Арсенал. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 18.30, 
01.40 Марсель – Лейпциг. 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 01.10 
«Сіткорізи» 

06.00 Жирона – Бетіс 07.45, 
16.40 Чемпіонат Іспанії. Перед-
мова до туру 08.15 Баварія 
– Севілья. 1/4 фіналу. Ліга Чем-
піонів УЄФА 10.00, 22.30 Футбол 
NEWS 10.25 ЦСКА – Арсенал. 
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
12.10 Ман Сіті – Ліверпуль. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55 Чемпіонат Англії 14.25 
LIVE. Саутгемптон – Челсі 15.25 
Коефіцієнти ФІФА/УЄФА 16.30, 
19.10 Топ-матч 17.10 LIVE. Бар-
селона – Валенсія 18.00 Футбол 
Tables 19.20 LIVE. Ліверпуль 
– Борнмут 21.30 Передмова 
до матчу «Тоттенгем-Ман Сіті» 
21.35 LIVE. Тоттенгем – Ман 
Сіті 23.45 Севілья – Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
01.35 Маріуполь – Верес 03.20 
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА 
04.10 Леганес – Сельта

06.00 Шахтар – Динамо 07.45 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Бар-
селона – Валенсія. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 16.15, 20.15 
Футбол NEWS 10.25 «Халатний 
футбол» 11.15 «Моя гра» Ю. 
Вірт. Прем’єра 11.45 Тоттенгем 
– Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 «Тур 
ONLINE» 13.55 LIVE. Олімпік 
– Олександрія 14.45, 17.45 
Футбол Tables 16.55 LIVE. Зірка 
– Чорноморець 19.25 LIVE. 
Сталь – Карпати 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Ньюкасл – Ар-
сенал. Чемпіонат Англії 00.50 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 01.45 Ейбар – Алавес. 
Чемпіонат Іспанії 03.35 Журнал 
Ліги Чемпіонів 04.05 МЮ – Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 

знай наших телешоу

НЕДІЛЯ 15 квітня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

23.50 Новини
09.30 Х/ф «Апока-

ліпсис: одкровення 
Іоанна Богослова»

11.10, 15.15, 17.10 Теле-
продаж

11.30 Д/с «Двоколісні 
хроніки»

12.10 Перший на селі
12.35, 23.40, 03.05 Погода
12.50, 01.10 Чемпіонат 

світу з хокею серед юні-
орів. Австрія – Україна

15.30 Фольк-music
16.40, 03.10 Д/с «Спадок 

на кінчиках пальців»
17.25 Д/с «Спільноти 

тварин»
17.55 Д/с «Африка. Небез-

печна реальність»
19.55 Д/с «Імперія»
21.35 з Майклом Щуром
22.15, 04.05 Д/с «Весня-

ний фестиваль»
23.10 Д/с «Жива природа»
00.20 «Гордість світу»
03.40 ТАКАШОТАМ
05.00 «Відкривай Україну»

05.20 Інсайдер
07.05 Т/с «Код Костян-

тина»
08.55 Т/с «Відділ 44»
11.40, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
12.45 Факти
14.05 Х/ф «Мумія»
16.15 Х/ф «Мумія по-

вертається»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Цар скор-

піонів»
22.15 Х/ф «Мумія: 

Гробниця імператора 
драконів»

00.20 Т/с «Морська полі-
ція. Новий Орлеан»

03.30 Провокатор

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

09.45 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»

11.30 Х/ф «Селюки з 

Беверлі-Хіллз»

13.00, 23.00 Панянка-

селянка

15.00, 00.00 100 в 1

21.00 Танька і Володька

01.00 Теорія зради

02.00 БарДак

02.30 Х/ф «Вишневі 

ночі»

04.00 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 «Музичний проспект»
13.43 Тема дня
14.13 Т/ф «Бій за гору 

«Маківка»
15.10 Т/ф «Бій за гору 

«Маківка»
16.00 Фольк – music. Діти
17.00 «Світло»
18.00 «Кошик творчих ідей»
18.25 Т/ц «Роки і долі» 
18.40 «Роздягалка»
19.00 «Протилежний 

погляд»
20.00 «Розсекречена 

історія»

07.40 «Як вийти заміж»
08.55 «Все буде смачно!»
10.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
10.55 «Караоке на Май-

дані»
12.00 «Вечір с Наталею 

Гаріповою. Дмитро 
Коляденко»

13.05 «ЕкспеременТИ»
15.05 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

17.00, 23.30, 23.50 «Я со-
ромлюсь свого тіла 5»

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

екстрасенси»

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.20 М/ф «Воруши лас-

тами 2»

12.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»

13.00 «Орел і Решка. На-

вколосвітня подорож»

22.00 «Бєдняков+1»

23.50 Х/ф «ТайМер»

01.40 «Нічне життя»

07.20, 00.40 Містична 
Україна

09.10, 18.20 Таємний код 
зламаний

10.50 Повітряні воїни
12.30, 21.00 Америка в 

кольорі
14.30, 23.50 Дикі острови
16.30 Шалена подорож
01.30 Жертви краси
02.20 Органи на експорт
03.00 Секти. Контроль 

свідомості
03.40 Прокляття Че Гевари
04.30 Леонід Биков. 

Зустрічна смуга
05.10 Володимир Басов. 

Бігун на довгі дистанції

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 М/ф «Маша і 
ведмідь»

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

хідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 «Поверніть мені 

красу – 3»
10.50, 11.50, 12.55 «Світ 

навиворіт – 2: Індія»
13.50 Т/с «Прислуга»
17.40 Х/ф «Службовий 

роман. Наші часи»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
00.10 «Ігри приколів 2018»
01.05 Х/ф «Марта, Мар-

сі Мей, Марлен»

06.30 Х/ф «Поживемо-
побачимо»

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 «Тримай у 
полі зору»

14.00 Х/ф «Веселий 
Великдень»

16.00 Х/ф «Так не буває»
18.00 «Крутіше всіх. Новий 

сезон»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні со-

лодощі»
22.30 Х/ф «Розлучення 

по-французьки»
00.10 Х/ф «Митниця 

дає добро»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Стендап-шоу
06.59, 09.19 Kids Time
07.00 М/с «Луні Тюнз шоу»
09.20 Х/ф «Домашній 

арешт»
11.30 М/ф «Бременські 

розбишаки. Відчайдуш-
на гастроль»

13.00 М/ф «Красуня й 
чудовисько»

15.00 М/ф «Як приборкати 
дракона»

16.45 Х/ф «Сторожова 
застава»

19.00 Х/ф «Страшилки»
21.00 Х/ф «Принц Персії»
23.10 Х/ф «Піраньї 3DD»
00.50 Х/ф «Піраньї»

06.00 Відкрита рада. Об-
ласть. Повтор

07.30 Завтра сьогодні
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 Духовність
10.30 Огляд світових 

подій
11.00 М/ф «Обітниця 

Пасхи»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 Концерт «Знов 

АВЕРС весна, і знов надії..»
14.00 Т/с «Пані покоївка»
18.00 На Часі. Неділя
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 

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
22.00 Х/ф «Київські 

прохачі»
23.30 На Часі. Неділя
00.30, 05.30 Волинський 

портрет
02.00 На Часі. Неділя
03.00 Т/с «Пані покоївка»

06.00, 23.20 «Змішані 
єдиноборства. UFC». 
FOX 29: Дастін Порьє vs 
Джастін Гетжи

07.00 «Бушидо»
09.00 «102. Поліція»
10.50 «Помста природи»
11.45 Т/с «Безсмертний»

2+2 13.20 Х/ф «Людина пре-
зидента»

15.10 Х/ф «Людина пре-
зидента 2»

16.55 Х/ф «Петля часу »
19.20 27 тур ЧУ з футболу 

«Зоря» – «Ворскла»
21.25 «ПРОФУТБОЛ»
01.45 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

НТН

05.25 Х/ф «Велике 

золото містера Грін-

вуда»

06.40 Т/с «Банкірші»

10.40 Х/ф «Постріл у 

спину»

12.20 Х/ф «В останню 

чергу»

14.00 Х/ф «Командос»

16.50 Х/ф «22 кулі: без-

смертний»

19.00 Х/ф «Раз на раз 

не випадає»

20.25 Х/ф «Жіноча 

робота з ризиком для 

життя»

22.50 Х/ф «Бомжиха»

00.40 Х/ф «Ніндзя – 2»

02.25 «Речовий доказ»

вітання

Фільм «Сторожова застава»

16:45

niklife.com
.ua

06.50 Сьогодні
07.45, 03.40 Зірковий шлях
08.50 Х/ф «Секрет не-

приступної красуні»
10.45 Т/с «Дитина на 

мільйон»
14.40 Х/ф «Троє в лабі-

ринті»
17.00, 21.00 Т/с «Дружина 

з того світу»
19.00, 02.50 Події тижня з 

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

моя»
01.40 Телемагазин
04.00 Історія одного 

злочину-2 16+

УКРАЇНЕЦЬ НАМАЛЮВАВ 
ОБКЛАДИНКУ ДЛЯ 
АЛЬБОМУ ЕЛТОНА ДЖОНА

МАРІЯ ХУРСЕНКО 
ПОКИНУЛА «ГОЛОС КРАЇНИ»http://shop.budmaster.info

Доставка по Волинському регіону

БУДІВЕЛЬНИЙБУДІВЕЛЬНИЙ
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

м. Луцьк, м. Луцьк, 
Грушевського 30, каб. 401,Грушевського 30, каб. 401,

067 858 95 67, 067 858 95 67, 
066 195 31 23066 195 31 23

1 квітня 60-річний ювілей 
святкував настоятель 

Юріївського храму села Сенкевичівка 
Горохівського району 

БОГДАН ЯКИМ 

Щиро вітаємо Вас, наш духовний на-
ставнику, із Днем народження та Велико-
днем. Мудрість Ваша молитвами до Все-
вишнього освячена, серце любов’ю до людей 
сповнене, а душа – добрими діяннями на-
зустріч людям. Ми, отче, Вас своєю шаною 

віншуємо за молитви 
Ваші сердечні та щирі. 
Хай сили Небесні у добрі 
та мирі дарують Вам у 
здоров’ї дні щасливії. 
Із небес просторів, де 

світяться зорі, де 
благодать Всевиш-
нього пливе. Нехай 
Господня Мати із 
Святим Синочком 
зішлють у цей день 
Вам щастя земне.

Парафіяни 
храму

1 квіт
свят

Юріївськог
Гор

Б

ювілей 
тель 
енкевичівка 

ону
М

віншу
Ва
Ха
та
здо
Із 

А

��  бруківка  
  ��  металеві штахети  

��  блоки для огорожі  

  ��  бетонні вироби

��  цегла (рваний камінь)  

27-річний художник 
Василь Колотуша з Черкас 
створив обкладинку для 
триб’ют-альбому Елтона 
Джона Revamp, який вийде 
у квітні.

Обкладинку виконано у 
жанрі неон, з яким Колотуша 
працює з 2014 року. Крім того, 
українець створив ще шість 
ілюстрацій, які увійдуть до офі-
ційного буклета, пише Karabas 
Live.

У подвійний диск увійдуть 
кавер-версії хітів співака, що 
їх виконають зірки світової му-
зики. Такий подарунок зроб-
лять Елтону Джону, який по-
кидає сцену через проблеми зі 
здоров’ям.

Зокрема, в альбомі про-
звучать композиції у виконанні 
Леді Гаги, Florence + the Machine, 
Пінк, Еда Ширана, Майлі Сайрус, 
Міранди Ламберт, The Killers, 
Coldplay, Mumford And Sons, 
Демі Ловато, Сема Сміта.

Донька співака та 
композитора В’ячеслава 
Хурсенка Марія покинула 
шоу «Голос країни». На 
етапі нокаутів тренер 
визначає, чи може учасник 
зайняти місце на одному з 
чотирьох крісел та пройти 
в прямі ефіри. Однак Сергій 
Бабкін не посадив Марію 
на жодне з крісел.

«Я хочу пройти далі, щоб у 
прямих ефірах заспівати пісню 
свого батька. До мене немає 
якогось особливого ставлення 
в команді», – сказала Марія.

«Голос» – не твоя заповітна 
мрія. Тренер має забрати все 
зайве, що заважає розвиватися. 
Мені здається, що в нас з тобою 
це вийшло. Тато тобою пишаєть-
ся», – відповів Сергій Бабкін та 
відправив лучанку додому.

1plus1.uaAXS.com
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 В ПАТ 

КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440

БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику, газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Виготовляємо і продаємо кольорові мета-
леві штахети з одно- та двоcтороннім фар-
буванням, ширина – від 8 до 13 см (матові, 
глянцеві, золотий дуб, темний дуб). Оцин-
ковані труби, ринви, коліна. Ціна виробника. 
050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Будівельні роботи в Луцьку та області. 
066-195-31-23.

АВТО

 Продам по запчастинах зерновий ком-
байн «Нива», зерноочисну машину ОВС-
25, зварювальний агрегат САК навісний, 
з приводом від ВВП трактора, ящики для 
висівання трав до сівалки СЗУ – 3 м, 6 м. 
099-754-17-11, 067-332-12-60.

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, 

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 доку-
ментів. Усі вакансії – 100% безплатні.

 Збір полуниці без шипувок у Польщі (робо-
та з кінця травня). Проживання та часткове 
харчування – безплатно. Оплата – 1 злотий 
за кг (на початку). Запрошуємо працівників 
із біометричними паспортами або з будь-
якими візами. Без вікових обмежень. Допо-
магаємо у відкритті візи на 9 місяців! Везе-
мо на місце праці. Виїзд з Нововолинська. 
097-908-64-46 (Вікторія).

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.

 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: пшени-
цю фуражну, кукурудзу, ячмінь та трити-
кале. Партії від 22 тонн. Самовивезення. 
Безготівковий розрахунок. 068-566-10-71 
(Мар’яна);  099-371-83-70 (Михайло).

 Відео-, фотознімання урочистих подій, 
організація музичного супроводу. Мож-
ливий виїзд у райони. 050-985-41-13, 
067-194-82-67. 

 Куплю дрова з різних порід дерев (Луць-
кий, Ківерцівський р-ни). 099-721-53-07, 
068-778-78-37, 099-229-46-92.

 Куплю вовну, шкіри нутрії, бобра та інші. 
097-645-15-54, 095-506-01-64.

дешево і добре цілющі рослиниПОМІЧНИЦЯ-СІЛЬ

НШ-100, колінвал, стартери, підшип-
ники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22.

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хорошо-
му робочому стані. Доставка в межах Во-
линської області безплатна. 066-470-91-24, 
097-127-72-34.

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та 
дворядну сівалки, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

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

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун моноін-
жекторний 1.8, титанові диски, електропа-
кет, гідропідсилювач, сигналізація, цен-
тральний 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-якому 
стані, а також DongFeng. 066-380-58-87.

НЕРУХОМІСТЬ

 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 
будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 550 000 грн. 
099-315-22-72.

 Терміново продам земельну ділян-
ку 0,23 га. Турійський р-н, с. Солови-
чі, вул. Медова, 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. Лю-
бомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кух-
ня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка 
13 соток). Ціна договірна. 093-008-03-92, 
099-555-94-92.

 Продам земельну ділянку площею 
10,2 сотки під забудову в с. Великий Оме-

ляник на березі річки. Комунікації поряд. 
099-114-54-15.

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 20 соток, 5 хв до міста, неподалік 
парк. Ціна договірна. Можливий обмін. 
096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

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

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними спорудами 
в с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна 
ділянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

 Продам хату в с. Буркачі, Горохівський 
р-н. 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 ро-
боти на устаткуванні (з/п від 6 тис. грн за 
15 змін), інженер-механік, водій катего-
рій В, С, змінний слюсар-механік. Навча-
ємо, працевлаштовуємо. 067-382-28-96 
(з 10:00 до 17:00).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
ки; зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012).
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 
Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне. Чо-
ловіків запрошують на роботу на продукто-
вих складах. Обов’язки: пересування скла-
дом на електрокарах, завантаження товару 

ІНДІЙСЬКА ЦИБУЛЯ – 
ПРОТИ СОТНІ НЕДУГ

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!

Сіль давно 
використовують 
не лише для 

приготування їжі. За 
ї ї допомогою можна 
прочистити забруднені 
труби, позбутися 
жовтого нальоту у 
ванні й навіть погасити 
вогонь. 

ОЧИЩЕННЯ ПРАСКИ
Забруднену шматками тка-

нини і пластику праску розігріти 
до максимуму. Тим часом на стіл 
покласти шматок пекарського 
паперу, поверх якого насипати 
сіль. Протягом 2-5 хв папір слід 
прасувати, натискаючи на по-
верхню. Праска очиститься без 
зайвих зусиль. 
ШВИДКЕ 
ПРИБИРАННЯ

Випадково розбили на під-
логу яйце чи щось розлили? 
Посипте забруднену поверхню 
сіллю і протріть ганчіркою. До 
того ж, сіль прекрасно дезінфі-
кує поверхню. 
ГАСІННЯ ВОГНЮ

Сіль допоможе без проблем 
загасити вогонь, коли ви готує-
те їжу на відкритому повітрі. Не 
забудьте про цей секрет, коли 
настане сезон барбекю та шаш-
ликів. 

ОЧИЩЕННЯ НАГАРУ ЗІ 
СКОВОРІДОК

Після смаження пончиків чи 
картоплі у великій кількості олії 
на посуді лишається пригорілий 
жир. Змити його буде несклад-
но, якщо у сковорідку насипати 
солі й додати трішки води. Су-
міш слід вимішати і залишити на 
10 хв. Потім промити під струме-
нем води. 
ОНОВЛЕННЯ ГУБОК І 
ГАНЧІРОК

Після генерального приби-
рання губку хочеться викинути, 
настільки вона стає неприваб-
ливою. Але не поспішайте – реа-
німувати її можна концентро-
ваним розчином солі. Він має 
стати мутним. Брудні ганчірки 
опустити в нього на ніч, а зранку 
сполоснути чистою водою. Від 
бруду не лишиться і сліду.  

ВИДАЛЕННЯ ЖОВТИХ 
ПЛЯМ ІЗ ВАННИ 
ЧИ РАКОВИНИ

Вам знадобляться скипидар 
і сіль. Змішайте їх у пропорції 
1:4, одягніть гумові рукавички 
й отриманою сумішшю протріть 
забруднену поверхню. Лише за 
кілька хвилин ванна і раковина 
набудуть осяйного вигляду.
ПРОЧИЩЕННЯ 
ЗАБИТОГО СТОКУ

Раковина і ванна часто заби-
ваються волоссям та шматками 
їжі. Не поспішайте купувати хі-
мічні засоби. Спочатку видаліть 
весь видимий бруд, а тоді змі-
шайте в однакових пропорціях 
соду й сіль, засипте у раковину. 
Зверху влийте трішки оцту і по-
чекайте 15 хв. Щоб завершити 
процедуру, закип’ятіть воду в 
чайнику і влийте у трубу. 

sew
arga.com

  Наталія ЛЕГКА

Індійську цибулю, або орнітогалум, 
батьківщиною якого є Південна 

Африка, мені подарувала знайома. 
Сказала, що листям цієї рослини 
можна знеболювати хворі суглоби. 

Нагадувала рослинка лілію, тільки 
цибулиною була схожа на цибулю, тож 
коли зацвіла, дуже мене здивувала, бо 
суцвіття зовсім не скидалося на лілійні. 
Та за лікарськими властивостями ви-
передила усі відомі мені раніше трави. 
Це вже згодом я довідалася, що індій-
ською цибулею лікують не лише су-
глоби. Якщо втирати сік орнітогалуму 
в скроні, то минає головний біль. Зуб-
ний біль втамовується, коли змастити 
ним ясна. Компрес помічний не лише 
при запалених суглобах, й при пора-
ненні, забитті, наривах, укусах комах, 
п’яткових шпорах. Ним лікують онко-
логічні захворювання, діабет.

Нині дуже багато людей стражда-
ють на гайморит. Щоб із ним боротися, 
можна виготовити такі краплі: з третьої 
частини цибулини видушити сік, дода-
ти три частини води, з цієї суміші роби-
ти компреси двічі на день, нею можна 
закапувати ніс.

Якщо сік з листків цибулі змішати 
зі спиртом і змащувати цим папіломи 
тричі на день, то вони зникнуть.

Рівні пропорції кореня орнітогалу-
му змішати з листками подорожника 

та золотого вуса у рівних пропорціях. 
Подрібнити, залити окропом, настояти 
добу, вживати по 1 столовій ложці упро-
довж місяця для лікування діабету.

Лікувальні властивості цієї диво-
вижної рослинки, яку можна вирощу-
вати не лише в кімнатних умовах, а й 
на грядці, пояснюються її складом, до 
якого входять глюкозиди, ефірні олії, 
органічні кислоти, флавоноїди, рослин-
ні алкалоїди. Єдиний її мінус – це те, що 
рослина отруйна, тому варто уникати 
потрапляння соку індійської цибулі в 
очі.

Сіллю навіть вогонь гасять

Батьківщина орнітогалуму – 
Південна Африка

Н
аталія Легка
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Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом. Ліна Костенко
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юні дослідники

Йдеться не про 
однойменну 
драму Івана 

Франка, а про історію 
волинських школярів, яка, 
розпочавшись ще в 2016 
році, так і не завершилася 
хепі-ендом.

Троє учнів одинадцятирічки 
села Лаврів Луцького району, захо-
пившись дослідженням ландшафту 
рідного краю, натрапили на арте-
факти, які піддають сумніву уявлен-
ня вчених про рух Землі. Першим із 
незрозумілим зіткнувся Назар Ми-
хайлюк ще під час екскурсії у Канів 
до могили Тараса Шевченка. Серед 
краєвидів Київської області він рап-
том побачив русло річки, що роз-
ташовувалося на рівнині і без води. 
Лівий берег був стрімким, трохи 
невертикальним, а правий – поло-
гим, там росла пшениця. Тут Назар 
і згадав про закон Бера, який вчили 
в школі і який гласить, що всі річки 
північної півкулі, де ми, власне, жи-
вемо, мають високий правий берег, 
а усі річки південної півкулі мають 
високий лівий берег. Невідповід-
ність побаченого твердженням зга-
даного вище академіка для юнака 
тоді залишилася загадкою.

Згодом друзі допомагали на 
городі в сусідньому селі Вербаїв. 
Земельна ділянка скочувалася до 
річки й закінчувалася проваллям. 
Лівий берег, знову ж таки, був наба-
гато вищим за правий, і таким кру-
тим, наче його обрізали. «Якби тут 
була Бразилія – це було б нормаль-
но, але для північної півкулі, згідно 
із законом Бера, є абсурдом», – був 
здивований Назар Михайлюк. Това-
ришів знову охопила жага розгада-
ти непізнане. За ким правда: за На-
заром чи за природою? 

На літніх канікулах юні дослід-
ники побували в «Адреналін Сіті» у 
Луцьку, там побачили маятник Фуко, 
відтак зародилася ідея зробити 
свою таку конструкцію, дослідити, 
як вона працює. З дозволу дирекції 
Лаврівської школи диво-пристрій 
облаштували в спортивному залі, 
який підходив за висотою. Техніки 
безпеки було дотримано, маятник 
Фуко, змайстрований зі стального 
тросика з прикріпленою до нього 
гирею, завис над підлогою, і школя-
рі перейшли до дослідів...

«Де ж розміщувати фішки? Зліва 

УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ

чи справа від маятника?» – гуртом 
сперечалися і думали два дні. Рішен-
ня прийшло неочікувано. Хто склав 
долоню серпом, імітуючи обер-
тання Землі проти годинникової 
стрілки, а горизонтально долоню 
лівої руки, повторючи рух маятника 
Фуко, – достеменно хлопці сказати 
не можуть. Але саме таке розмі-
щення рук показувало: фішки, роль 
яких виконували звичайні корки від 
пляшок, потрібно ставити зліва від 
лінії руху маятника, якщо дивитися 
з центру уявного кола з цих фішок. 
Коли поставили фішку-корок так, 
як визначили теоретично, систе-
ма маятника Фуко запрацювала як 
швейцарський годинник, і всі разом 
побачили, що Земля обертається 
навколо своєї осі! 

Так Назар Михайлюк, Арсен Си-
дорчук, Сергій Некритюк «повер-
нули» Землю вперше для себе і для 
села Лаврів, яке відгукнулося на те 
жартом односельчан: «Маємо своє 
НАСАА!». Ця абревіатура утворила-
ся від початкових букв імен юних 
дослідників та їхнього шкільного 
наставника Арсена Арсеновича Си-
дорчука.

Саме під час дослідів з маятни-
ком Фуко й було відкрито найціка-
віше. «Зігнута долоня правої руки 
показує напрямок обертання Землі. 
Для північної півкулі він – проти 
годинникової стрілки, – пояснює 

Назар. – А ліва рука долонею вниз 
з відведеним великим пальцем по-
казує напрямок течії річки. Коли 
руки звести докупи, то й маємо 
закон Бера саме для північної пів-
кулі – хай куди ми повернемося 
обличчям, ліва рука при цьому 
імітує будь-який напрямок течії, а 
відведений великий палець чітко 
«вигризає» правий, і тільки правий 
берег уявної річки. Крапка! І раптом 
ми натрапляємо на високий лівий 
берег – нонсенс для наших широт». 

«Виходить, що базовий для всієї 
геофізики закон Бера про береги 
річок не працює. А якщо працює, то 
пояснення для високого лівого бе-
рега одне: він утворився в південній 
півкулі мільйони років тому. Саме 
цей факт дає можливість стверджу-
вати про невідомий до цього часу 
рух планети Земля – повертання 
полюсами відносно Сонця», – дово-
дить Назар.

Зізнаюся: ця неймовірна версія, 
яку озвучив хлопець, видалася мені 
спочатку звичайнісінькою дитячою 
фантазією, тож стала вимагати для 
неї якогось наукового обґрунту-
вання.

Тоді хлопці навперебій почали 
розповідати про ефект Джанібеко-
ва. Явище полягає в тому, що тіло 
в умовах невагомості, пролетівши 
певну відстань, робить переворот 
на 180 градусів і продовжує політ 

у тому ж напрямку. Щодо цього ці-
кавого ефекту є багато думок, що, 
по суті, Земля – це те ж саме тіло, 
яке літає в космосі. Отже, якоїсь 
миті може перевернутися полюса-
ми. І начебто наша планета періо-
дично здійснює такі «перевороти 
через голову». З цього приводу є 
навіть страшні апокаліптичні про-
гнози. «Якби наша планета різко 
робила такі перекиди, то це при-
зводило б до катаклізмів на ній. 
Наш висновок: Земля повертається 
полюсами відносно Сонця давно, 
повільно-повільно, і тільки так», – 
приголомшують відкриттям юнаки. 
Намагаючись переконати мене, 
продовжують сипати аргументами, 
мовляв, звідки могли взятися в Ан-
тарктиді під льодовим панцирем 
пласти кам’яного вугілля? І самі ж 
дають відповідь на це запитання: в 
суспільстві давно дійшли єдиного 
висновку, що його поклади утво-
рилися з рослинних решток, тобто 
виходить, що колись на континенті 
вічного холоду були теплі погодні 
умови, за яких усе росло й розви-
валося. 

Пригадую, що тоді я повернула-
ся додому з великим бажанням по-
чути від вчених пояснення, чому в 
наших річок такі високі ліві береги. 

А тепер – найголовніше. Юні 
лаврівські натуралісти наполегли-
во намагалися привернути увагу 

вчених до своїх спостережень. Учні 
стукали не в одні двері наукових 
установ. Але їхнє відкриття вияви-
лося нікому не потрібним.

У Волинській обласній Малій 
академії наук 4 лютого 2017 року 
Назар Михайлюк спробував захис-
тити свою роботу «Дослідження дії 
закону Бера на річці Стир». У ній 
він обґрунтовує велику соціаль-
ну значимість відкритого явища, а 
саме – що воно пояснює причини 
так званого глобального потеплін-
ня. Знання про повертання Землі 
полюсами дають людству можли-
вість прогнозувати катастрофічні 
наслідки кліматичних змін та під-
готуватися до них. «Але всі зусилля 
були марними. Члени журі конкур-
су лише плескали мене по плечу і 
скептично зауважували: «Підучися 
трохи, а потім приходь!», – не при-
ховує розчарування Назар. 

Восени минулого року лаврів-
ські школярі об’єднали зусилля з 
учнями Кагарлицької ЗОШ №3, які 
вивчають питання екології, і з двома 
окремими проектами зі спільною 
ідеєю про повертання Землі полю-
сами відносно Сонця взяли участь 
у конкурсах «Intel-Техно Україна 
2017-2018» та «Intel-Еко Україна 
2018», що відбувалися під патро-
натом Міністерства освіти і науки 
України. Реакція на роботу дітей з 
Кагарлика «Наукове дослідження 
нетипового утворення русел річок 
у Київській області» в столиці була 
нульовою. А що ж лаврівські еді-
сони? Їхня спроба бути почутими в 
Україні зі своєю теорією теж не мала 
бажаного результату. Такий невтіш-
ний фінал справи чомусь аніскілеч-
ки не дивує. Усе нове, прогресивне, 
що не вписується в рамки загально-
прийнятого, завжди прокладає собі 
шлях непросто й нелегко. У всій цій 
історії непокоїть інше. 

Односельчанин лаврівських 
юнаків, що проживає у Києві й 
працює у японській фірмі «Самміт-
Агро Юкрейн», дізнавшись про їхні 
проб леми, запропонував свою «до-
помогу», а саме – проінформував 
керівництво японської фірми про 
відкриття українських школярів. Та 
чи не стане цей факт прямою кра-
діжкою пальми першості в України, 
коли японці чи поляки з часом ска-
жуть: «Та ви біля витоків відкриття й 
близько не стояли»?! Чи хтось зби-
рається захищати інтелектуальну 
власність українських дослідників, 
чи ми завжди залишатимемося си-
ровинним додатком для світу, нех-
туючи народженням нового і про-
ливаючи сльози над «украденим 
щастям»? 

  Ірина РЕПЕТУХА
Луцький район

cе ля ві БІЛЯ РОЗБИТОГО КОРИТА
  Марта ЮЛАНТОВА

Напередодні 
професійного свята 

вирішила привітати куму. 
Однак вона була не в 
настрої. 

«Не до святкувань мені уже пів-
року. Мушу крутитися, як білка в ко-
лесі, бо кум твій геть здурів», – оше-
лешила подруга. 

Я таки напросилася на каву й 
почула невеселу розповідь. «А що 
тут розказувати? – почала Людмила 
з порога. – Після того як я сказала, 
що хочу у відпустку на Канари, мій 
Вадим зібрав речі – і тю-тю. Спочат-
ку пожив у мами, я думала, перебі-
ситься. А він в той період сходив на 
зустріч з однокласниками, зустрів 
свою першу шкільну любов – Ка-
терину. От вони і пригадали моло-
дість: живуть разом, як голуб’ята, 
вже півроку... 

Кума розплакалася, що своїми 
руками розвалила шлюб. Мовляв, 
проживши з чоловіком двадцять 
років, захотіла його перевиховати. І 

За словами куми, після тієї зу-
стрічі вона переглянула своє став-
лення до життя. Стала доглядати 
за собою, адже ж вона – ще молода 
жінка. Почалися сварки, бо чоловік 
планував купувати меблі, побутову 
техніку. Вона ж щовихідних кудись 
їздила на відпочинок, витрачаючи 
зарплату лише на власні потреби. 
Згодом подруга загітувала куму в 
мережевий маркетинг – реалізо-
вувати продукцію медичного на-
прямку. Кума бачила, що чоловік 
сердиться, спочатку її навіть мучи-
ли сумніви. Але нові подруги каза-
ли: не зважай. Або хай забезпечує 
тобі достойний рівень життя, або це 
зробить інший... Одне слово, кума 
зайшла надто далеко. Вадимові 
таки увірвався терпець заплющу-
вати очі на її вибрики й він пере-
їхав до мами. А потім зустрів першу 
любов, почуття спалахнуло з новою 
силою і чоловік почав жити з іншою 
жінкою.     

А кума тепер кусає лікті. Бо той 
новий і заможний ідеальний муж-
чина так і не з’явився у її житті. Вона, 
як у тій казці, залишилася біля роз-
битого корита. 

з архіву лаврівських ш
колярів

Лаврівське НАСАА

сама вона до цього не додумалася 
б – подруги під’юджували.

«Розумієш, якось я в «Юванті» 
зустріла студентську подругу. Таня 
розповіла, що її чоловік уже кілька 

років працює хірургом за кордо-
ном. Гроші пересилає регулярно, 
купив їй новеньку іномарку, квар-
тиру. Запитала, як справи у мене. Я і 
сказала, що ми з Вадиком придбали 

недобудовану хату, робимо ремонт. 
У мого ж чоловіка – золоті руки, все 
робить до пуття, сторонніх не на-
ймає. Таня тоді тільки губу скриви-
ла, мовляв, я не живу – існую». 

dilei.it

Так перевиховувала чоловіка, що втік до іншої
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Життя – це трагедія, коли бачиш його зблизька, і комедія, коли дивишся на нього здалеку. 
Чарлі Чаплін
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  Галина ТЕРНОВА 

традиції ПОЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК: ЯК УКРАЇНЦІ 
СВЯТКУЮТЬ ДРУГИЙ ДЕНЬ ПАСХИ

довгожителі ІВАН ГУЗЬ: «ВІК ПРОЖИТИ – 
ТО НЕ В КАРТИ ПРОГРАТИ»

  Лілія БОНДАР
Старовижівський район 

Після Великодня настає 
один з найулюбленіших 

днів всієї української 
молоді – Поливаний 
понеділок. Вулицями бігають 
хлопці з пляшками, відрами 
та іншими підручними 
засобами, наповненими 
водою, і шукають жертву. 
Біля місцин з фонтанами, 
озерами, річками та 
іншими водоймами 
розгораються справжні 
баталії, незважаючи на 
те, що в ці дні частенько 
буває досить холодно. Але 
більшість учасників дійства 
та простих перехожих, які 
випадково потрапляють 
під обливання водою, 
навіть не здогадуються про 
походження цієї традиції.

Споконвіку вважалося, що вода 
у Великодній понеділок стає цілю-
щою, приносить щастя та здоров’я. 
Тому люди обливали не тільки 
одне одного, а й себе теж. Цей день 
пов’язували передусім з духовним 
весняним очищенням. 

Якщо повернутися до язич-
ницьких часів, весняне купання та 
обливання мали магічне значення. 
Предки вірили, що так вони викли-
чуть дощі та матимуть гарний вро-
жай, очистяться та вилікуються від 
різних нездужань. Обливали водою 
і худобу, і птицю, вулики з бджола-
ми, пастухів та коней перед почат-
ком польових робіт.

Хворих на епілепсію, жовтяни-
цю чи лихоманку обливали неспо-
дівано. Такою водою заздалегідь 
обмивали ікони, срібні предмети чи 
півня. Якщо підозрювали, що на лю-
дину наслали пристріт, то перед тим, 

У свої 86 років Іван 
Гузь зі Смідина – 
жвавий, розсудливий 

і хвацький до роботи. Як 
то кажуть, ще той козак! 
І язик не повертається 
назвати стареньким. 
Його внук, нардеп Ігор 
Гузь, зробив діда ще й 
популярним в інтернеті. Він 
часто викладає у Facebook 
відео, де його дідусь 
то кошики плете, то про 
нинішню владу міркує. 

Спираючись на палицю, Іван Іва-
нович щиро всміхається, наче дити-
на. Мружиться на сонечку, підстав-
ляючи йому кругленькі щічки. Біле 
волосся вибивається з-під шапки. Він 
не звик і не вимагає сучасних вигод: 
вбиральня надворі, вода – в колодя-
зі, без інтернету – можна послухати 
радіо чи подивитися телевізор. 

Рік тому померла його дружина 
Югеня. Відтоді дід Іван живе із си-
ном Володимиром. Той перебрався 
з Луцька в село, щоб допомагати 
батькові по господарству. 

До нашої розмови Іван Іванович 
ставиться вкрай серйозно. Відразу 
попереджає: не говорить дурниць, 
а перед тим, як щось сказати, добре 
думає. А далі розказує про своє жит-
тя – типове радянське: три класи 
школи, армія, робота електриком.  

«Вважаю, що добре живу. Може, 
не як міністр, але для себе вистачає, – 
жартує дідусь. – От коли діти були малі, 
грошей не було, а треба було чимось 
годувати, тоді скрутно доводилося. 
А зараз мені головне – щоб здоров’я 
було. Як нема – то біда. Не хочеться ні 
в ліс іти, ні в хаті сидіти. Нічого». 

Іван Іванович ніколи не знав 
своїх діда і баби, навіть імен їхніх 
не чув. Його виховала мама. Бать-
ко помер ще до його народження у 
1931 році. А далі – війна і лихоліття. 
Дід Іван каже, що нічого хорошого з 
тих часів пригадати не може. У сім’ї 
було аж 12 дітей. Але до старості до-
жили тільки шестеро.

«Не думайте, що у школу не 
хотів ходити. Не мав такої змоги. 
Тяжкі часи були. Ми мали одні чо-
боти на п’ятьох. Після війни застав 
голе поле. Ні хат, ні хлівів не було. 
Все німець спалив. Зостався я го-
лий і босий. Навіть хати не мав. Тож 
спершу зробив буду для коня, бо ж 
у мене кінь зостався. Потім мама по-
чала просити, щоб змайстрував піч. 
Зробив. Так ми п’ять років на тако-
му господарстві й просиділи. Важко 
було, – зітхає. – Тьху. Навіть нема що 
згадувати». 

Іван Гузь усе життя пропрацю-
вав електриком. «Як з армії при-
йшов, так і став на роботу, – каже 
він. – Завжди ставився до неї від-
повідально. Бо вік прожити – не в 
карти програти. Як зумієш, так і про-
живеш. Якщо неграмотний, то треба 
шукати собі товариство розумних 
людей. Там навчишся». 

Чоловік розповідає, що з дру-
жиною Женею прожили разом 
62 роки, рідко сварилися. А позна-
йомилися на танцях.  

«Я був тоді у війську, – розпові-
дає Іван Гузь. – Мав відпустку, при-
їхав додому, пішов на весілля. А я 
змалечку танцювати любив. Дівчата, 
хоч і малі, а вже тебе крутять у танці. 
То й мене навчили. Бо є такі хлопці, 

що їх вчи – не вчи, а танцювати не 
будуть. Музика тоді така гарна гра-
ла. А мені так кортіло з нею потан-
цювати. Запросив, потанцював. Так 
і познайомилися. А потім я знову в 
армію поїхав. Писали одне одному 
листи, а тоді вже й побралися. Я така 
людина, що можу щось сказати, не 
стерпіти. Але її ніколи не ображав 
і не бив. Ми поважали одне одно-
го. Перед смертю мені жінка навіть 
сказала: «Дякую тобі, що ти мене не 
ображав». Баба – то є баба. Десь пі-
деш, а вона вже питає: куди й чого? 
Вже аж пробирає щось сказати. Але 
я старався не сваритися. Померла 
моя Югеня і все забула...». 

Іван Гузь каже, що завжди знав: 
з його внука Ігоря будуть люди. Ді-
дусь розповідає, що хлопець щоліта 

приїздив у Смідин. Робив усю робо-
ту, яку той казав. Тому він і косити 
вміє, і сіно гребти, і чорниці та пече-
риці збирати не лінується.

«Знаєте, як людина грамотна, то 
вона і роботу собі знайде, і з будь-
якими людьми порозуміється. Але 
не треба забувати, що і грамотна 
людина може бути дурна. Щось не 
так зробив, не так сказав – і нема 
роботи, – каже він. – А мій Ігор – 
хлопець непоганий, шустрий і тол-
ковий. Найголовніше, що не леда-
чий. Він до роботи добрий, і встане 
вранці, коли скажу». 

Іван Іванович переконаний: 
внука обирають депутатом, бо він 
на це заслуговує. 

«А ще він не п’є, – каже дідусь. – 
Горілки ніколи у рот не брав. Я знаю 

як її облити, воду пропускали через 
клямку. Вірили також, що якщо рап-
тово вилити воду на відьму, то вона 
не зможе більше шкодити. 

На Поліссі колись вважали, що 
коли облити господиньку цього дня, 
її корова даватиме більше молока. У 
козацькі часи другий день Велико-
дня був Днем Богородиці. Саме вона 
є берегинею роду й міцного шлюбу. 
Тому більшість традицій цього дня 
були пов’язані із залицяннями.

З давніх-давен юнаки з відрами 
води ще вдосвіта ходили по хатах, 
де жили дівчата на виданні, та об-
ливали їх. А ті натомість дарували 
хлопцям писанки. Адже вважалося, 
що облита дівчина швидше вийде 
заміж за коханого хлопця. Побуту-
вали й звичаї, коли дівчина мала 
встигнути подарувати юнакові пи-
санку, щоби той її не обливав, або ж 
дівчата ховали писанки за пазухою, 
а юнаки намагалися їх відібрати. 
Такий звичай, наприклад, був роз-
повсюджений на Гуцульщині: після 
символічної боротьби, отримавши 

нагороду (писанку), юнак вів дівчи-
ну до води і обливав.

Якщо дівчина поверталася до-
дому суха, це для неї була ганьба. 
Тож дівчата хотіли, щоби їх облили, 
адже це свідчило про серйозні на-
міри парубка, який зазвичай обли-
вав тільки ту, яка йому подобалася. 
Відповідно, на знак взаємності він 
отримував писанку або вишиту хус-
тину. Щоправда, це означало, що 
танцювати на великодніх святку-
ваннях він має тільки з нею.      

Колись на Закарпатті дівчат 
штовхали у річку, тому вони і близь-
ко не підходили до води. Але хлопці 
не здавалися – хапали якусь і несли 
до потічка. А в одному із сіл юнаки 
приходили до дівчини на виданні 
та кричали під вікном: «Прийшли 
мити». Коли вона виходила, їй тричі 
лили воду на руки. Дівчина вмива-
лася й дарувала парубкам писанки.

На Прикарпатті Поливаний по-
неділок має ще одну назву – Воло-
чільний. Заміжні молодиці влашто-
вували свято: парубки й дівчата 

могли приходити до них і танцювати 
досхочу. За кожен танець хлопець 
отримував писанку від партнерки. 
Юнаки ж бігали від дому до дому, 
збираючи крашанки та писанки – 
волочилися, як кажуть місцеві. 

Загалом у різних містах та селах 
України Поливаний понеділок свят-
кують по-різному. Більшість молоди-
ків бігають вулицями, підстерігаючи 
перехожих. Наприклад, ужгородці 

можуть розтягнути Поливаний поне-
ділок на кілька днів: спочатку хлопці 
обливають дівчат, потім дівчата – 
хлопців, а далі вже хто як захоче.

А ще у деяких селах молодь вдо-
світа ходить від домівки до домівки і 
перевіряє, хто ще досі спить. З хлоп-
цями тут суворіше, на них можуть 
кілька відер води вилити, а дівчат 
шкодують – поприскають кількома 
краплями. 

таке: якщо парубок не п’є горілки, 
то вже з нього толк буде». 

Чоловік плете різноманітні 
кошики з лози для господарства. 
Якщо сировина вже нарізана, то на 
один кошик іде кілька годин. Якось 
Іван Іванович сплів аж 52 кошики, 
аби привітати дівчат та жінок із їх-
нім святом. Дідусь каже, що ідея 
«Смідинські кошики – для україн-
ських дівчат» належить йому, а не 
онукові. 

«З лози плести – не язиком ля-
пати, – каже Іван Гузь. – Тут і вмін-
ня потрібне, і витривалість, і напо-
легливість. Доводиться не на один 
кілометр від дому відходити, щоб 
потрібну лозу нарізати. Треба зна-
ти, яку брати – щоб гнулася, але не 
ламалася». 

За словами чоловіка, головне 
у цій справі – не поспішати. Крім 
кошиків, робить для односельчан 
граб лі, віники й топорища.

«Сам навчився кошики плести. 
Багато їх переробив, поки вийшли 
такі, як треба. Батька ж у мене не 
було. Я усього сам мусив навчити-
ся», – зізнається Іван Іванович. 

Чи не щонеділі ходить він до 
церкви за кілька кілометрів. «Кому-
ністи Бога не любили, – каже. – Не-
дарма їх усі комуняками називають. 
А я Бога люблю». 

Любить Іван Іванович і пожар-
тувати. Каже, що сміх продовжує 
життя. 

На запитання «А ще, діду, сто 
грамів горілки випити можете?» він 
тільки усміхається, а потім додає: 
«Якщо треба, то чому ж ні».

Іван Іванович плете кошики, як справжня фабрика

Обливання має язичницьке коріння

vgolos.com

facebook.com
/igor.guz

Волинський ліцей-інтернат Волинської 
обласної ради – це осередок для реалізації 
творчо обдарованої молоді з усієї Волині, 
один із найкращих в області за підсумками 
участі ліцеїстів у предметних учнівських 
олімпіадах та входить у топ-100 найкращих 
закладів України.

Волинський ліцей-інтернат Волинської 
обласної ради щороку демонструє висо-
кий рівень підготовки учнів до всеукраїн-
ських предметних олімпіад III та IV рівнів і 
конкурсів-захистів МАН. У 2017-2018 н. р. – 
42 переможці обласних олімпіад (у ліцеї на-
вчається усього 280 учнів), з них 7 учнів здо-
були перші місця, 18 – другі, 17 – треті.

Серед наукових робіт, що були пред-
ставлені на обласному конкурсі-захисті 
МАН, – 14 переможців, з них 7 учнів мають 
перші місця, 3 учні – другі, 5 – треті.

Для Волинського ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради залишається 
незмінним пріоритетом жага до знань та 
перемог. Саме високий рівень знань, що їх 
отримують учні у ліцеї, допоможе адапту-

ватися до реформ і змін та надасть упевне-
ності випускникам у майбутньому.

Успіх колективу – це успіх кожного ви-
пускника ліцею, який знайшов свою стежи-
ну в житті та реалізував свої можливості. Це 
результат спільної праці учня та педагога. 
У ліцеї плекають обдарованість, талант й 
успішну особистість, тому що успіх – це до-
лання щоденних труднощів, внутрішня на-
полегливість, впевненість у собі.

Незмінними залишаються традиції та 
цінності, які прищеплюють у стінах ліцею, 
які сповідують усі вчителі та працівники 
закладу: прагнення до знань, чесність, не-
байдужість, активна громадська позиція. А 
більшість вихованців ліцею – це діти з від-
далених куточків Волині, які знають, що для 
вступу у престижні ВНЗ країни їм потрібні 
передовсім знання.

Волинський ліцей-інтернат Волинської 
обласної ради – для учнів, які знають, що 
саме наполегливість, працьовитість та ці-
леспрямованість приведуть їх до вершин 
знань.

У 8 класи за такими профілями:
– біолого-хімічний – укр. мова (диктант), хімія/біологія (співбесіда);
– математичний – укр. мова (диктант), математика (письмово);
– гуманітарний – укр. мова (диктант), англійська мова (співбесіда).

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради 
оголошує набір учнів на 2018/2019 н. р.

Адреса ліцею: 
м. Луцьк, вул. Селищна, 2в 

(їхати від кінотеатру «Промінь» у район 
Вишкова маршруткою №26, автобусами 

«Луцьк-Жидичин», «Луцьк-Кульчин», 
«Луцьк-Липляни» до зупинки «Ліцей».

По додаткову інформацію 
звертатися за телефонами:
(0332) 24-63-21; 24-41-85,
або шукати на сайті ліцею 

www.licei.lutsk.ua.
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ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА. На тур-
нірі Liko CUP-2018 у Києві змагалося 49 
команд (близько 600 учасників). Крім 
українок, виступали команди Німеччи-
ни, Боснії та Герцеговини й Білорусі. 

Волинянки з команди «Фаворит» ви-
бороли у своїх вікових категоріях перші 
та другі місця. Відзначимо переможниць 
Соломію Власюк, Евеліну Квятковську, 
Владу Данелюк, Софію Шимко, Мар’яну 
Цюник, Софію Чмух, Ангеліну Рожок, 
Олену Пянтковську, Анну Щурук, Настю 
Скопюк, Мар’яну Рудик. Друге місце ви-
бороли Валерія Поручник, Влада Сєргє-
єва, Олександра Юзвук, Соломія Мель-
ничук, Настя Прокоп’юк, Діана Воробей. 
Готували дітей до змагань тренери Сні-
жана Мазур та Яна Мельник.

САМБО. У Луцьку відбувся чемпіо-
нат обласної організації з боротьби сам-
бо серед колективів фізичної культури 
правоохоронних органів. Перемогли 
спортсмени колективу фізичної культу-
ри Головного управління Нацполіції у 
Волинській області, друге місце – в ко-
манди Луцького прикордонного загону, 
третє розділили колективи УДСНС та 
Нацгвардії України.

БРАЗИЛЬСЬКЕ ДЖИУ-ДЖИТСУ. 
У Римі відбулося відразу два турніри, 
на які поїхали й луцькі спортсмени. Це 
міжнародний чемпіонат з боротьби 
в кімоно ROME BJJ international 2018 
та чемпіонат Європи з бразильського 
джиу-джитсу BJJ Europe open 2018 NO GI 
(версія без кімоно).

Джитсери клубу Garda здобули дві 
бронзові нагороди в найбільш конку-
рентних категоріях: 70 кг – Михайло 
Іщук, 76 кг – Іван Сильман.

АКРОБАТИКА. Спортсмени відді-
лення спортивної акробатики обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи по-
вернулися з міжнародних змагань, які 
проходили у місті Могильов (Білорусь). 
У змаганнях взяло участь понад 200 
учасників віком від 6 до 16 років з Біло-
русі, Росії, Молдови та України.

Волинські акробатки успішно ви-
ступили на змаганнях та посіли призові 
місця. Друге місце за програмою 12-18 
років здобула жіноча група в складі Да-
рини Сахарук, Олександри Бірюкової, 
Аліни Олексієнко. Ще одне срібло вибо-
рола жіноча пара в складі Дарини Сєду-
нової та Софії Чернявської.

ДЗЮДО. Волинянка Анастасія Тур-
чин стала срібною призеркою змагань з 
дзюдо у Тбілісі. На турнірі серії Гран-прі 
спортсменка Волинської школи вищої 
спортивної майстерності була другою 
у категорії до 78 кг. Це друга нагорода 
Анастасії такого ґатунку в нинішньому 
сезоні. Турчин була другою й на Гран-
прі в Агадірі. У фіналі ж змагань в Тбілісі 
нашій дзюдоїстці протистояла дуже сер-
йозна суперниця – француженка Одрі 
Чемео (призерка Олімпійських ігор, 
чемпіонка світу і триразова чемпіонка 
Європи). Іменита спортсменка відплати-
ла Анастасії за поразку своєї співвітчиз-
ниці у півфіналі, де Турчин взяла гору 
над Меделін Малонга. До цього наша 
Настя здолала угорку Евелін Саланкі та 
росіянку Антоніну Шмєлєву.

коротко й спортивно

  Юрій КОНКЕВИЧ
Нова Каховка

веселі історії

легка атлетика

волейбол

36-РІЧНИЙ БУХГАЛТЕР 
СТАВ ЗІРКОЮ В НХЛ  Іван БОГДАНОВИЧ

Закінчивши робочий день в 
офісі, бухгалтер з Чикаго 
Скотт Фостер поїхав на 

матч регулярного чемпіонату 
НХЛ, в якому «Чикаго Блекхокс» 
приймали «Вінніпег Джетс». 
І вже дорогою на арену йому 
повідомили, що цього разу 
він буде не просто глядачем. 
Головний голкіпер «Чикаго» Антон 
Форсберг, який мав грати того 
вечора, травмувався на розминці. 
Його підмінив викликаний днями з 
нижчої хокейної ліги Коллін Деліа, 
а от місце резервного воротаря 
треба було зайняти Скотту.

Фостер – так званий екстрений воротар 
клубу. Таких залучають, коли трапляються 
форс-мажори у вигляді травм, а викликати на 
підмогу голкіпера з фарм-клубу чи юніорської 
ліги немає часу й можливості. У ролі таких 
добровільних помічників часто виступають 
любителі, чия кар’єра не піднімалася вище 
від юніорської або студентської ліги. Але такі 
гравці все ж мають такий-сякий досвід.

От і 36-річний Фостер у 2002-2005 роках 
зіграв 55 матчів за команду університету За-
хідного Мічигану в студентській лізі. Востаннє 
на лід по-справжньому він виходив у жовтні 
2005 року. І зробив це невдало, бо пропустив 
у першому періоді три голи з семи кидків. Але 
виявилося, що його найважливіший матч був 
попереду, причому не в пабі, а в НХЛ!

Зазвичай резервні воротарі практично 
ніколи не виходять на лід. Грошей їм також 
не платять, але для любителів навіть просто 
побути в атмосфері команди НХЛ, отримати 
светр із прізвищем і посидіти на лавці (а іноді 
й вийти на розкатку) вважається чимось кос-
мічним. 

Якщо ситуація дозволяє, тренери можуть 
дати таким трохи пограти, але правила допус-
кають це лише у випадку травми обох заявле-
них основних голкіперів. 

Торік подібне сталося у «Філадельфії Фла-
єрз», коли в кінцівці матчу з «Нью-Джерсі» 
льотчики хотіли заграти свого екстреного во-
ротаря Піта Семборскі, який тренує їхню ди-
тячу команду. Але інший кіпер був здоровий, 
тому Піт відбувся легким переляком. Сембор-
скі встиг побувати на лаві запасних ще однієї 
команди НХЛ. Узимку його послугами міг ско-
ристатися той-таки «Чикаго», коли Корі Кроу-
форд зліг з апендицитом.

Але це були випадки, коли резервіст-
любитель міг вийти на матч. Скотту Фостеру 
таки довелося по-справжньому вступати у 
бій через 13 років після того, як його кар’єра 
закінчилася! У завершальному періоді матчу 
«Чикаго» та «Вінніпега» через травму і другого 

кіпера господарів Скотт став у ворота. У мат-
чі регулярного чемпіонату НХЛ він відіграв 
цілих 14 хвилин, що стало рекордом для екс-
трених воротарів. Фостер не пропустив жод-
ної шайби, відбивши сім кидків, у тому числі 
від одного з найкращих снайперів ліги Патрі-
ка Лайне. Після кількох сейвів уболівальники 
«Чикаго» почали скандувати його прізвище, а 
команда довела справу до перемоги 6:2.

Вдалий дебют Фостера не залишився не-
поміченим лігою, і його визнали головною 
зіркою ігрового дня. А на пам’ять йому за-
лишиться прекрасний показник – 100% від-
битих кидків за кар’єру в найкращій хокейній 
лізі світу. І треба, щоб сталося щось незвичай-
не, аби хтось побив такий веселий рекорд.

Бухгалтер Скотт Фостер. Воротар-герой завжди поряд.

Reuters

Луцьк, Суми

«Волинь-Університет» 
та «Олюртранс» – дві 
волейбольні команди 
з Волині, які пробилися 
в фінальні раунди 
чемпіонату України. 
Дівчата змагаються за 
найвищі місця в  Суперлізі, а 
чоловіки – у Вищій лізі, яка 
друга за статусом в країні. 

Перший тур фінального тур-
ніру жіноча команда проводила 
в рідних стінах. Але три матчі у 
Луцьку не принесли багато ра-
дості вболівальникам. Конку-
ренція в Суперлізі загострилася, 
і наші дівчата поїдуть на завер-
шальний тур чемпіонату на тре-
тьому місці. 

У принциповому двобої в 
Луцьку «Волинь-Університет» по-
ступилася тернопільській «Гали-

У два останні дні березня в Новій 
Каховці, що в Херсонській 

області, пройшли Всеукраїнські 
змагання з метань пам’яті 
заслуженого тренера України 
Юрія Піскунова. Волинь на них 
представляла метальниця молота 
Ірина Климець. На турнір завітали 
і найсильніші представники збірної 
України. Логічно, що найвищі 
результати були в метанні молота. 

Отож, наша Ірина Климець відправила 
свій снаряд у переможній четвертій спробі 
на 72 м 44 см. Це другий результат у європей-
ському ТОП-листі! Конкуренцію їй нав’язала 
досвідчена Ірина Новожилова, її результат – 
69,35 м.

РЕЗУЛЬТАТ ВОЛИНЯНКИ 
ПОТРАПИВ У ТОП-
РЕЙТИНГ ЄВРОАТЛЕТИКИ

Загалом, усі шість спроб Климець 
зробила за 70 м! Це чудова «кучність» 
результатів. «Я була готова до таких 
спроб, судячи із результатів тренуван-
ня. Тепер спокійно буду готуватися 
до домашнього луцького чемпіонату 
України, який відбудеться в липні. На-
прикінці квітня спробую себе на між-
народних змаганнях у Бресті», – розпо-
віла Ірина. 

Отож, норматив для участі в чем-
піонаті Європи з легкої атлетики Кли-
мець виконала і тепер їй треба завою-
вати І-ІІІ місця на змаганнях у Луцьку, 
аби підтвердити ліцензію на Берлін.

strichka.com

zaxid.m
edia

Ірина Климець у секторі чемпіонату 
України в Луцьку, червень 2016 року

ДІВЧАТА ПРИГАЛЬМОВУЮТЬ, 
ЧОЛОВІКИ ПРИЄМНО ДИВУЮТЬ

чанці» 0:3. Поразка від гранда – «Хі-
міка» з Южного – була більш-менш 
прогнозованою. Приємно, що в 
завершальному матчі волинянки 
зібралися й перемогли запорізьку 
«Орбіту» 3:1 та залишилися шанси 
на срібні медалі Суперліги. 

Тепер все вирішиться у Юж-
ному, де нашим дівчатам треба 
щонайменше двічі вигравати – в 
тернополянок і запоріжанок. Пе-
ред завершальними матчами в 
цьому квартеті у «Хіміка» 12 очок 
і він без однієї хвилин вкотре 

чемпіон країни; в «Галичанки» – 
7 очок, у «Волині-Університету» – 
5 пунктів, а «Орбіта» йде без на-
браних балів. 

А от «Олюртранс» у Сумах ру-
бався, як востаннє. Наші хлопці 
двічі виграли (у «Фаворита» 3:2 і 
в «Зміївського енергетика» 3:1) та 
поступилися лідеру – місцевому 
СумДу – 1:3. Отож, перед завер-
шальними трьома матчами цього 
квартету «Олюртранс» поїде на 
другому місці у квартеті з 6 очка-
ми. Перші – сумчани (10 очок). 
«Фаворит» і «Зміївський енер-
гетик» крокують за нашими на 
відстані 1 та 2 очок відповідно. 
Розподіл місць у Вищій лізі закін-
читься 11-13 квітня. Другий тур 
фіналу зіграють у селі Слобожан-
ське на Харківщині. 

Розпачу волинянок не було меж
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Луцькі акробатки в Білорусі
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Щоб зберегти бадьорість духу, потрібно підтримувати бадьорість тіла. Люк Вовенарг

25-й тур. 
 «Зоря» – «Шахтар» – 0:3, 

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

26-й тур
Турнір чемпіонів: 

7 квітня, субота: 
«Верес» – «Шахтар», 14:00, 
«Динамо» – «Зоря», 14:00, 
«Ворскла» – «Маріуполь», 19:30, 
«Чорноморець» – «Олімпік», 17:00, 
«Олександрія» – «Сталь», 17:00.
9 квітня, понеділок: 
«Карпати» – «Зірка», 14:00.

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ 
ЧЕРЕЗ НЕВМІННЯ 
РАХУВАТИ ДО ДВОХ І 
ЧИТАТИ РЕГЛАМЕНТИ
Швейцарія

24 березня в еліт-раунді кваліфіка-
ції до Чемпіонату Європи категорії U-17 
збірна України перемогла Сербію 2:1. 
Голи Сіканя й Мудрика відкрили нашим 
хлопцям шлях до потрапляння у фіналь-
ну частину турніру. Але тріумф обернув-
ся жорстоким розчаруванням: у матчі 
проти Сербії в складі збірної України 
вийшли двоє гравців, які не мали права 
бути внесеними в протокол через пере-
бір жовтих карток – це Микола Ярош і 
Роман Бодня. Перші жовті картки вони 
отримали у поєдинку проти Ірландії ще 
на першому відбірковому етапі.

Наступного разу попередження укра-
їнські збірники також отримали синхрон-
но – у грі проти Іспанії вже в еліт-раунді. 
Регламент змагань не розрізняє ці два 
етапи, вони обидва – кваліфікаційні. 

У статті 45.02 (пункт А) написано, що 
гравець пропускає наступний матч квалі-
фікаційного турніру після другого та чет-
вертого попереджень. Отже, за недотри-
мання цього правила дисциплінарний 
комітет зарахував українській збірній 
технічну поразку 0:3. Втративши перемо-
гу, команда Олега Кузнецова посіла третє 
місце в групі й на «Євро-2018» не їде. Ця 
помилка допомогла відібратися на тур-
нір не лише сербам, а й бельгійцям.

Як можна було проґавити цей факт – 
незрозуміло. Цікаво, що саме в день за-
вершального матчу юних українців в 
еліт-раунді ФФУ організувала відвідання 
представницької делегації товарисько-
го матчу національної збірної України в 
Бельгії (з Японією, 2:1). Вочевидь поїздка 
членів виконкому ФФУ та інших керівни-
ків нашого футболу була справою важли-
вішою, ніж порядок із картками збірної 
U-17. 

Після комісії з проведення службо-
вої перевірки запропоновано звільни-
ти голову департаменту розвитку ФФУ 
Володимира Чорно-Іванова, заступника 
начальника аналітичного відділу Валерія 
Трутнєва та працівника департаменту 
національних збірних команд Анатолія 
Кудя. Також вирішено призупинити дію 
контракту з помічником головного тре-
нера збірної U-17 Сергієм Мурадяном. 
Найближчим часом на засіданні Комітету 
національних збірних ФФУ буде ухва-
лено рішення про подальшу співпрацю 
з головним тренером команди Олегом 
Кузнєцовим.

ДВОРОВА ЛІГА 
СТАРТУВАЛА 
БЕНЕФІСОМ 
20 КОМАНД
Ківерці

Асоціація дворового футболу Волині 
провела в Ківерцях перший у цьому році 
турнір на відкритому майданчику. Зігра-
ти в ньому заявилося 20 команд. Довело-
ся навіть відмовити кільком клубам,  аби 
встигнути зіграти усі матчі. 

Попередній турнір виявив учасників 
Grand, Silver та Bronze Cup, а згодом ко-
манди розіграли путівки у фінал кожного 
з турнірів. 

За Bronze Cup змагалися луцька «Іск-
ра» та «Альянс» із Рожища. Багато що ви-
рішив дубль Миколи Розмірського з «Іс-
кри». Його команда й виграла 4:2.

У фіналі Silver Cup зустрілися «Дух-
че» (Рожищенський район) та «Волинь-
Сталь» (Луцький район). Лідерські риси 
Юрія Шаули допомогли його команді 
виграти 3:1. 

Найшаленішою була боротьба, звіс-
но, за головний кубок – Grand Cup. У ньо-
му «Сахарадо» вирвав мінімальну пере-
могу над «Реалом».

Найкращим гравцем головного тур-
ніру – Grand cup – став Володимир Круп-
нік. Сергія Ціхоцького визнано найкра-
щим воротарем. У Silver Cup найкращим 
футболістом став Юрій Шаула, а в Bronze 
cup – Микола Розмірський. 

математика в футболі

брати наші менші

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

1 Шахтар 25 19 3 3 60-18 60

2 Динамо 25 16 6 3 50-22 54

3 Ворскла 25 11 5 9 28-29 38

4 Зоря 25 9 10 6 39-31 37

5 Верес 25 7 12 6 26-19 33

6 Маріуполь 25 9 6 10 32-33 33

7 Олімпік 25 8 8 9 27-27 32

8 Олександрія 25 4 14 7 20-24 26

9 Зірка 25 5 8 12 15-34 23

10 Карпати 25 4 11 10 17-40 23

11 Сталь 25 5 7 13 18-33 22

12 Чорноморець 25 3 10 12 17-40 19

перша ліга

прем’єр-ліга

Після переможного 
старту в 2018 році 

«Волинь» дуже нездало 
зіграла два поєдинки 
Першої ліги і беззубо 
поступилася. 

Спочатку в Черкасах луча-
ни грали відтермінований по-
єдинок першого весняного туру. 
Матч відбувався на справжньо-
му картопляному полі Централь-
ного стадіону Черкас, і наші фут-
болісти без особливих шансів 
програли місцевому «Дніпру», 
пропустивши вже на перших 
хвилинах матчу двічі. Скоротив 
розрив на останній хвилині гри 
Яковлєв. 

Наступний матч мав би відбу-
тися в Сумах, але там забули, що 
означає дбайливо доглядати за 
стадіоном і газоном, тому коман-
ди домовилися грати в Луцьку. 

РОЗЧАРОВАНА «ВОЛИНЬ»

СИЛЬНИМ НАБРИДЛО, 
СЛАБКІ НЕ МОЖУТЬ

Дві поспіль поразки «Волині» завершилися ще й вилученням 
Віталія Неділька на останніх секундах луцького матчу. Два інші 
воротарі травмовані, тому в наступному турнірі на останньому 
рубежі гратиме молодий Хвалицький. 
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«Суми» – «Волинь» – 1:0.
Гол: Циколія, 50.
Склад «Волині»: 
Неділько – Болденков, 
Петько, Сухомлинов, 
Чорноморець (к) – Курко 
(Івашко, 77), Скоблов, 
Хагназарі (Клак, 70), 
Зарічнюк, Страшкевич 
(Хвалицький, 90+3), 
Яковлєв. Запасні: 
Герасимюк, Світличний, 
Гордійчук, Сафонов. 

М Команда І В Н П PМ О
1 Арсенал (Київ) 25 18 4 3 47 - 16 58
2 Полтава (Полтава) 25 18 2 5 44 - 19 56
3 Десна (Чернігів) 25 15 4 6 44 - 17 49
4 Інгулець (Петрове) 24 14 6 4 32 - 13 48
5 Колос (Ковалівка) 25 14 2 9 31 - 22 44
6 Геліос (Харків) 25 13 4 8 32 - 26 43
7 Рух (Винники) 24 9 7 8 25 - 21 34
8 Авангард (Краматорськ) 23 10 4 9 29 - 30 34
9 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 24 11 1 12 18 - 29 34

10 Миколаїв 25 8 7 10 28 - 37 31
11 Оболонь-Бровар (Київ) 25 8 6 11 20 - 26 30
12 Балкани (Зоря) 24 7 8 9 23 - 26 29
13 Суми 24 7 5 12 21 - 29 26
14 Кремінь (Кременчук) 25 7 4 14 21 - 40 25
15 Жемчужина (Одеса) 25 7 3 15 30 - 47 24
16 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 25 6 3 16 21 - 39 21
17 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 25 4 8 13 17 - 29 20
18 Черкаський Дніпро (Черкаси) 24 5 2 17 19 - 36 17

ПФК «Суми» також неабияк змі-
нився взимку, суттєво посилив-
ши склад та змінивши головного 
тренера, бажаючи залишитися в 
Першій лізі.

Умовні гості повели матч зі-
брано й більше загрожували во-
ротам, ніж лучани. Атакувальні 
дії господарів розчарували і гля-
дачів, і, напевне, самих гравців 
«Волині». Трибуни влаштували 
команді невеличку обструкцію 
після гри, в якій усе вирішив один 
гол сумчан. Після цієї поразки 
оцінювати перспективи «Волині» 
варто трохи стриманіше, адже на-
весні зіграно вже три поєдинки, а 
цілісної гри у виконанні лучан ми 
ще не побачили. 

Напередодні Великодня, у 
п’ят ницю, 6 квітня, «Волинь» удо-
ма зіграє проти кременчуцького 
«Кременя». 

  Іван БОГДАНОВИЧ

«Шахтар» і далі трощить 
суперників в Україні. Цього разу 
під руки-ноги команди Фонсеки 
потрапила «Зоря», яка нарешті 
видряпалася перед цим на третє 
місце. Гірники завантажили 
команді Юрія Вернидуба три голи і 
продовжили феноменальну серію. 
Річ у тім, що в шести поєдинках 
чемпіонату України у 2018 році 
«Шахтар» забив 22 голи і не 
пропустив жодного.  

Інша інтрига могла статися в Маріуполі, 
куди нарешті приїхало «Динамо». З киянами, 
крім того, прилетіли на гру ще й Президент 
країни Петро Порошенко, керівник ФФУ Ан-
дрій Павелко та віце-президент УЄФА Григо-
рій Суркіс. Господарі забили першими, але 
далі молодь «Динамо» дуже швидко поста-
вила все на свої місця: 3:2 – перемога киян. 
Особливо гарним був гол вихованця марі-
упольського футболу Миколи Шапаренка – 
динамівець упіймав м’яча з лету і за класною 
траєкторією вразив дальній верхній кут воріт. 
Цікаво, що до Маріуполя не приїхав жоден з 
іноземних гравців «Динамо»...

У решті матчів туру тривала нудна та без-
барвна боротьба суперників – між собою та 
з болотистими полями. Особливо сумно за 
відразу три нульові нічиї, а найнудніша з них 

РОЗРИВ У ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ МІЖ ГРАНДАМИ 
ТА РЕШТОЮ КЛУБІВ І ДАЛІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ

сталася в Полтаві, де «Ворскла» і «Верес» за 90 
хвилин гри тільки одного разу вдарили по во-
ротах. Такими матчами глядачів на стадіони в 
УПЛ назад не загнати. Хіба треба доплачувати 
за присутність на трибунах (жарт). 

А от «Карпати» нарешті оживилися і роз-
били вщент напівживий «Чорномрець». Оде-
сити, до речі, не виграли вже в 9-му поспіль 

матчі Чемпіонату України й міцно осіли на 
дні турнірної таблиці. «Олександрія» увосьме 
зіграла в нічию 0:0 у 25 турах цього чемпіо-
нату. 

Один із небагатьох гарних моментів туру – гол колумбійця Карраскаля 
(«Карпати»). Спочатку він прокинув смугастого між ноги захиснику, а 
потім пробив по воротах і влучив знову ж таки між ноги воротарю. 

fckarpaty.com
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Ми витрачаємо все життя на несвідомі вправляння у мистецтві вираження думок за допомогою слів. 
Вінсент Ван Гог
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  Тетяна ЯЦЕЧКО-
    БЛАЖЕНКО

hroniky.com

колесо історії

– Твій дідусь не дуже розсердився, 
коли його перевіряли на митниці?

– Навпаки. Під час огляду знайшли його 
окуляри, які він згубив тиждень тому.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– От халепа, зганьбився в свята, не 
знаю, як на роботу тепер іти...

– А що зробив?
– Та запропонував колезі секс, а вона 

взяла й погодилася...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Послухайте, Розочко! Якщо чоловік 
каже, що він прилетів на крилах любові, 
це не обов’язково означає, що він льотчик. 
Найімовірніше, він той ще жук!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Іде лісом турист.
Раптом назустріч виходить ведмідь:
– Ти хто?
– Я турист!
– Брешеш, турист – це я, а ти – сніданок 

туриста!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Вибачте, ви зайняли моє місце.
– Ваше місце? І ви можете це довести?
– Можу. Я залишив на ньому морозиво.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Миколо, ти знаєш, я розлучаюся з 
дружиною. Вона вже шість місяців зі мною 
не розмовляє.

– Ти що, Іване, опам’ятайся! Де ти ще 
знайдеш таку жінку?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідуть чоловік з дружиною повз аптеку. 
Дружина зупиняється біля вітрини, на якій 
зображена змія, що обвиває вазочку.

– Любий, поясни мені, що це таке?
– Твоя мама морозиво їсть.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка з коханцем у ліжку. Дзвонить те-
лефон. Вона піднімає слухавку:

– Алло. Так, так... Добре... Па-па.
– Хто телефонував? 
– Та чоловік.
– І що він хотів?
– Та нічого. Сказав, що затримається, 

бо грає з тобою в шашки.

№

Жартівливий гороскоп на 5-11 квітня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков  
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
У першій половині дня на 
вас чекає серйозна розмова 
з інвесторами. Не варто 
конфліктувати, інакше 

зіпсуєте собі репутацію. Складності в 
спілкуванні з новими покровителями здатні 
призвести до фінансових втрат. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Кудацький 
11 травня 1972 р.
Голова Старовижівської райради
Варто розвіятися і сходити на 
вечірку або в клуб (спортив-
ний). Це тому, що наступний 
тиждень буде конфліктним і 

стресовим. Керівник може розкритикувати 
ваші дії. Потрібно відмовитися від емоцій-
них рішень і діяти раціонально.

Близнята (22.05 – 21.06)
Юрій Безпятко  
7 червня 1975 р.
Депутат Луцькради 

Вам доведеться боротися 
з протидією опонентів. 
Використовуйте свої 
чарівність та доброту, щоб 

отримати те, чого бажаєте. Несподівана 
зустріч із людиною з минулого подарує 
приємні емоції.

Рак (22.06 – 23.07)
Йосип Струцюк  
17 липня 1934 р.
Письменник
Чекає романтичний 
сюрприз від давніх друзів, 
який приємно здивує. Тому 
ґрунтовно підготуйтеся 

до зустрічі. Є сенс поліпшити здоров’я 
і запланувати щось новеньке для 
шанувальників.

Лев (24.07 – 23.08)
Олександр Савченко  
5 серпня 1957 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Тільки Леви у бажанні пізнати 
все нове будуть здатні дійти 
до абсолютно відчайдушних 

методів. Бережися, Олімпе, Лев прийшов у 
ліс! Будьте обережні з медіа, мультимедіа і 
мультиками про себе. 

Діва (24.08 – 23.09)
Юлія  Батенкова-Бауман   
20 вересня 1983 р.
Біатлоністка, лижниця
Доведеться боротися 
за справедливість. У 
вашому оточенні є вороже 
налаштована людина, будьте 

уважнішими. Але найкращий релакс – 
шопінг. Ухвалення важливого рішення про 
майбутню кар’єру відкладіть на потім.

Терези (24.09 – 23.10)
Світлана Савчук   
6 жовтня 1970 р.
Начальник ГУ Державної 
фіскальної служби в області
Варто звернути увагу 
на роботу конкурентів. 
Використовуйте чужі 

напрацювання, щоб заощадити час. У кінці 
тижня зберіть подруг, щоб обговорити 
секрети і пройтися крамницями.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Віктор Карпук  
28 жовтня 1953 р.
Директор санаторію 
«Лісова пісня»
Чвари навколо оази 
щастя в пустелі заздрості 
нарешті припиняться. 

Попереду – багатий грибний і рибний 
сезон. Поки не навідалися «хлопці з лісу», 
зберігайте мудру мовчанку і працюйте під 
покровительством добрих друзів. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Дмитро Новохацький 
3 грудня 1980 р.
Начальник управління екології 
Волинської облдержадміністрації
Керівник попросить про 
особисту послугу. Намагайтеся 
тримати свої плани в секреті від 

заздрісних колег. Не варто навантажувати себе 
звітами, краще проведіть вечір у приємній 
романтичній атмосфері й готуйтеся до літнього 
сезону поганих запахів рідного міста.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Не варто підганяти події, 
навчіться витримки, і хай час 
розставить усе на свої місця. 
Спробуйте використовувати 

нові методи в роботі, щоб збільшити 
продуктивність. Спілкування з близькою 
людиною допоможе з’ясувати багато чого в 
складнощах політики.

Водолій (21.01 – 19.02)
Тарас Щерблюк   
13 лютого 1978 р.
Голова Горохівської райради
У першій половині тижня 
бажано навести лад на 
робочому місці. Знайдете 
важливу річ, яку давно 

шукали – ручку для підписування наказів. 
Варто дбати про свою репутацію, щоб не 
потрапити у скрутне становище. 

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав Рубльов  
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради
Можливо, доведеться 
відмовитися від спілкування 
з опонентами – нерви 
дорожчі за примарний 

шанс порозумітися. Потрібно зосередитися 
на важливій меті й шукати шляхи її 
досягнення. 

СЮЖЕТ З ВОЛИНІ – НА РІДКІСНІЙ ГРАВЮРІ

ЖІНОЧА ЛОГІКА 
  Катерина БАРАНОВА

смішного

Вирішила зробити простий салатик з 
куркою, потішити сім’ю. Тим паче, якраз 

залишилося трохи вареної курочки, подумала, 
що все одно вже ніхто ї ї їсти не буде. Згадала, 
що в цей салат ще ананаси потрібні. А я вже 
використала усі фрукти з банки, тільки сік 
залишився. Випити не хочу, а вилити шкода. 

Пригадала один рецепт пирога, до нього якраз 
сік ананасовий треба. Зробила пиріг. Але туди тіль-
ки жовтки потрібні були, а білки залишилися. Не 
викидати ж їх?! Поставити у холодильник теж не 
варіант, все одно потім викину.

Придумала! Можна зробити безе. Легко, швид-
ко, смачно! У безе додала цедру лимона. Зостався 
лимон. Якщо його не з’їсти, швидко засохне. Що ж 
із лимона зробити?

А, смачний соус вийде для салату. У салат піш-

ла половинка цибулини. Друга половина лежить. 
А куди? Можна для спагеті смачний томатний соус 
приготувати. У холодильнику була ще банка томат-
ного соку власного приготування. Пішла полови-
на. А з залишком що? Шкода, якщо пропаде. Сама 
ж улітку варила, закривала. Натуральний, без кон-
сервантів, довго відкритий зберігатися не буде.

Подумала трохи, вирішила зварити борщик. 
Але, на жаль, вдома не виявилося буряків. Шви-
денько зібралася, вискочила в магазин. Купила бу-
ряк, картоплю, сир, сметану, зубну пасту, шкарпет-
ки (за знижкою), капці (теж акція була), мила кілька 
упаковок (на всякий випадок). Дорогою додому 
зайшла ще в банк, оплатила комуналку. Згадала, 
що біля банку майстерня, забрала туфлі з ремонту. 
А тоді ще купила в хлібному кіоску свіжі булочки 
дітям у школу, щоб було з чого бутерброди зроби-
ти. Ледве донесла ті клунки додому. Приготувала 
борщ. Вже навіть не звертала уваги на те, чи зали-
шилося що-небудь. Впала в крісло: спина болить, 
ноги відвалюються, рук не відчуваю... Думаю: ото 
ненормальна! Краще б випила той ананасовий сік. 

В архівах випадково 
вдалося знайти 
рідкісну гравюру, 

виконану на сталі. 
Вона зображує сюжет 
з Волинської губернії і 
має назву «На кінський 
ярмарок (в Волинській 
губернії)».

Уперше малюнок було опуб-
ліковано в петербурзькому ви-
давництві А.Ф. Маркса у 1891 році. 
Автор – гравюрник Пуц. Виконав 
роботу на замовлення популярно-

го тижневика «Нива», який виходив 
з 1869 до 1918 року.

Журнал позиціонував себе як 
для сімейного читання і був орієн-
тований головним чином на осві-
ченого міського читача. У ньому 
публікували літературні твори, іс-
торичні, науково-популярні та різні 
ювілейні нариси, репродукції і гра-
вюри картин сучасних художників. 
Матеріали політичного та суспіль-
ного змісту подавали з численними 
ілюстраціями – до початку XX сто-
ліття з гравюрами, потім із фотогра-
фічними оглядами.

Найбільше кінських ярмарків 
проходило у червні, що було зу-
мовлено завершенням весняних 
робіт, налагодженням сухопутних 

шляхів, а також продажем худоби 
і коней.

Якщо говорити про населені 
пункти поблизу Луцька, то серед 
містечок Луцького повіту своїми 
ярмарками був відомий Торчин. 
Тут продавали багато селянських 
коней, велику рогату худобу, 
овець, сири, кожухи, селянський 
одяг, дерев’яний посуд, продукти, 
зерно.

Покупцями і продавцями були 
переважно селяни та міщани, а та-
кож євреї з навколишніх сіл і місте-
чок. Жодних спеціальних закладів 
для ярмаркової торгівлі містечко не 
мало. Можливо, на гравюрі зобра-
жено саме одне з містечок сучасної 
Волинської області. Сюжет з Волині

antikdecor.com
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5 квітня – Лідія, Марія, Василь, 
Макар, Анастасія, Пелагея, Ілля, 
Олексій, Георгій, Никон, Пархом, 
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Авраам
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5 квітня – Лідія, Марія, Василь, 
Макар Анастасія Пелагея Ілля
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ПОНАД 40 РОКІВ ТОМУ 
ЕКРАНІЗУВАЛИ ПЕРШУ РОК-ОПЕРУ

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 29 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 5 – 11 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 

98008Передплатний індекс
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3 місяці –  52,8852,88 грн

6 місяців – 97,1697,16 грн

9 місяців –   141,44141,44 грн

12 місяців – 185,72185,72 грн

У 1975 році в 
Лондоні відбулася 
прем’єра фільму 

«Toммі». Режисер Кен 
Рассел екранізував 
першу рок-оперу. 
Альбом Tommy 
випустив у 1969 році 
лондонський гурт 
The Who.

За сюжетом, тато п’я ти річ-
ного Томмі повертається з війни 
і застає дружину з коханцем. Пе-
ред очима в хлопчика коханець 
вбиває його. Через пережитий 
стрес дитина стала німою, втра-
тила зір і слух. Хлопчик почав 
жити ніби у вигаданому світі 
своєї підсвідомості. Ніхто не міг 
його вилікувати. Якось Томмі 
знайшов автомат для гри в пей-
нтбол, а невдовзі став чемпіо-
ном світу. Він одужав і для своїх 
прихильників став пророком. 

Його учні навіть одягали окуля-
ри та затикали вуха, намагаю-

чись повторити шлях героя.
Рок-опера сповнена мета-

форами та філософськими роз-
думами про родину. Критикує 
поп-культуру, сучасне байдуже 
суспільство. У текстах присутні 
посилання на Біблію та індуїст-
ські вчення.

Екранізація мала зірковий 
акторський склад. Головну роль 
виконував Роджер Долтрі – во-
каліст The Who. Інші учасники 
гурту грали ролі другого пла-
ну та самих себе. Також у філь-
мі засвітилися американські 
співачки Енн-Маргрет та Тіна 
Тьорнер, британські музикан-
ти Елтон Джон та Ерік Клептон, 
голлівудські актори Олівер Рід і 
Джек Ніколсон.

На фільм витратили $5 млн, 
а заробили $34 млн лише в США. 
Стрічку номінували на «Оскара» 
та «Золоту Пальмову Гілку» Кан-
ського фестивалю. 

Фільм отримав «Золотий Глобус» 
та нагороду Rock Music Awards

consequenceofsound.net



Творчість потребує мужності. Генрі Матісс
www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

POST SCRIPTUM24 www.volynnews.com№ 13 (112)  5 квітня 2018 року

фауна

і таке буває

ТВАРИНИ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ЗНИКНУТИ ЗА КІЛЬКА РОКІВ 
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А ЧЕТВЕР 5 КВІТНЯ

+16 0C+10 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 6 КВІТНЯ

+10 0C+5 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 7 КВІТНЯ

+11 0C0 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 8 КВІТНЯ

+15 0C+3 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 9 КВІТНЯ

+18 0C+7 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 11 КВІТНЯ

+8 0C+1 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 10 КВІТНЯ

+14 0C+5 0C

ДЕНЬНІЧ

Рослини, тварини, 
птахи та комахи 
зникають з нашої 

планети в тисячу разів 
швидше від природного 
рівня. Планета Земля 
втрачає від 10 до 130 
видів щодня.

Згідно з даними Червоної 
книги, яку видає Міжнародний 
союз охорони природи, критич-
на небезпека зникнення загро-
жує 5583 видам. При цьому 26 з 
них увійшли в цей список торік.

Щороку людина дізнається 
про нові види флори і фауни. Але, 
як кажуть фахівці, вони можуть 
зникнути навіть раніше, ніж ми 
дізнаємося про їхнє існування.

Азіатський лев був поши-
рений на території Південної 
Євразії від Греції до Індії. Зараз 
збереглося десь 523 особини в 
Гірському заповіднику у штаті Гу-
джарат в Індії.

У наш час є лише близько 
300 особин північного гладкого 
кита, їх знищували десятками 
тисяч. На відміну від інших видів, 
ці кити після припинення полю-
вання на них майже не змогли 
збільшитися в чисельності. При-
чини для цього, крім низької на-
роджуваності, досі не вивчені. 
Східно-атлантичні популяції, які 
раніше мігрували між Ісландією і 
Францією, повністю зникли.

Піренейська, або іберійська 
рись – один з найрідкісніших 
видів ссавців. Її популяція стано-
вить лише 100 особин. 80% попу-
ляції зникло за останні 20 років. 
Розведення в неволі дає пози-
тивні результати і надію на збе-
реження виду.

Довгошерсті вомбати зустрі-
чаються в південно-східній час-
тині Південної Австралії, на за-
ході Вікторії, у південно-західних 

НАЙБІЛЬШИЙ В СВІТІ 
ЛАЙНЕР ВИРУШИВ У 
ПЛАВАННЯ 

Круїзний корабель «Симфонія мо-
рів» – найбільший лайнер у світі. Нещо-
давно він  вирушив у свій перший рейс 
із Франції до Іспанії. Він курсуватиме в 
Середземному морі, а вже потім буде 
перебувати в порту прописки – Маямі 
(США), пише «Главком».

Корабель завбільшки як хмарочос 
два роки будувала французька компанія 
STX. Він обійшовся фірмі у $1,35 млрд. 
Корабель важить 228 тис. т і має довжи-
ну 362 м. 

Лайнер вміщує 8000 людей, із них – 
2200 працівників. У ньому є канатна до-
рога, каток, міні-поле для гольфу, скеле-
дром, аквапарк з симулятором морських 
хвиль і баскетбольний майданчик.

ВЧЕНІ ВИЯВИЛИ 
НЕВІДОМУ 
ЦИВІЛІЗАЦІЮ 

У південній частині Амазонки в Ла-
тинській Америці науковці знайшли слі-
ди давньої цивілізації. У поселенні про-
живало від 500 тисяч до мільйона осіб, 
повідомляє Science Alert.

Люди жили на 1800 км2 тропічного 
лісу. 81 археологічний об’єкт вчені вия-
вили завдяки супутнику. На місці архео-
логи знайшли 104 візерунки, нанесені 
на землю. Вони мали діаметри від 30 до 
400 м.

Археологи встановили, що це своє-
рідні насипи, з’єднані між собою спеці-
альними проходами. Укріплення було 
збудовано у 1250-1500 роках нашої ери. 
Під час археологічних розкопок науков-
ці знайшли кераміку, поліровані кам’яні 
сокири, залишки добрив та побутових 
відходів.

«Хибно вважати, що Амазонка – це 
місцевість, де жили розсіяні кочові пле-
мена, – каже археолог Йонас Гресогріо 
де Соуза. – Ми виявили, що деякі попу-
ляції, що проживали неподалік великих 
річок, були значно більшими, аніж вва-
жалося раніше. Ці люди дуже вплинули 
на нинішнє навколишнє середовище».

навколо світу

неабияка знахідка

районах Нового Південного 
Уельсу, у центральній і південній 
частинах Квінсленду. Зараз рід 
під загрозою зникнення. Основ-
ну загрозу несе знищення сере-
довища проживання довгошер-
стих вомбатів.

До середини ХХ століття ру-
дих вовків винищували за напа-
ди на свійську худобу й дичину. У 
1967 році вид оголошено таким, 
що вимирає. Вся нинішня попу-
ляція рудих вовків склалася від 
14 особин, яких утримували в 
неволі. Зараз у світі залишилося 
близько 270 особин, 100 з яких 
було випущено на волю в Північ-
ній Кароліні.

Далекосхідний леопард теж 
на межі вимирання. Це найрідкіс-
ніший з підвидів леопарда: станом 
на лютий 2015 року в дикій приро-
ді збереглося 57 особин на тери-

торії національного парку в Росії і 
від 8 до 12 – у Китаї.

Вакіта, або каліфорнійська 
морська свиня – один з видів, 
який під найбільшою загрозою 
зникнення. На каліфорнійську 
морську свиню ніколи не полю-
вали. Фактично, існування цього 
виду було підтверджене лише в 
1985 році під час спеціального 
дослідження. Проте популяція 
каліфорнійської морської свині 
скорочується. 

Суматранський носоріг – на 
межі зникнення, збереглося 
лише шість життєздатних по-
пуляцій. Чисельність суматран-
ських носорогів – менш як 275 
особин. Її зниження обумовлене 
перш за все браконьєрським 
полюванням. Роги цієї тварини 
дуже дорогі, їх  використовують 
у китайській народній медицині. 

Яванський носоріг – украй 
рідкісна тварина. Його чисель-
ність становить не більш як 60 
особин, що ставить під сумнів 
подальше існування цього виду. 
Зменшення чисельності носоро-
гів пов’язане з браконьєрством, 
яке передусім має на меті збут 
рогів, що високо цінуються в тра-
диційній китайській медицині. 
Руйнування довкілля, особливо в 
результаті воєн у В’єтнамі в дру-
гій половині ХХ століття, також 
негативно вплинуло на поголів’я 
яванських носорогів. Тварина 
може зникнути за кілька років.

Калімантанський орангутан 
теж на межі зникнення через 
вирубування лісів і браконьєрів. 
Вони часто вбивають дорослих 
особин і забирають дитинчат, які 
добре продаються на чорному 
ринку.

Володіє судном флоридська 
компанія Royal Caribbean International  

gazeta.ua
gazeta.ua

nv.ua

Суматранський носоріг
Калімантанський 
орангутан

Довгошерстий вомбат Далекосхідний леопард

w
ikim

edia.org

У Південній Америці давні люди 
збудували близько 1500 землянок

Дорогі наші читачі! Вітаємо вас зі 
світлим Великоднем! Нехай свято 
Христового Воскресіння зігріє ваші 
душі й наповнить серця любов’ю, 
добром та благодаттю! Зичимо 
вам міцного здоров’я, родинного 
затишку та весняного настрою! 
Христос Воскрес!

Принагідно вітаємо і переможців 
передплатної акції нашої газети. 
З-поміж кількох сотень листів 
шляхом жеребкування ми обрали 
десятьох щасливчиків, які 
отримають цінні та корисні призи:

мультиварка – Прокопчук Леся 
Володимирівна (с. Княгининок, 
Луцький р-н);

блендер – Карпік Вадим Вікторович 
(м. Камінь-Каширський);

праска – Олексюк Алла Василівна 
(м. Нововолинськ);

мобільний телефон – Панасюк 
Петро Васильович (м. Луцьк);

павербанк – Плебанович Марія 
Федорівна (м. Луцьк);

електричний чайник – Савчук 
Лариса Євгенівна (с. Грибовиця, 
Іваничівський р-н);

сковорідка – Осіпук Алла Вікторівна 
(с. Волиця, Турійський р-н); 

набір ножів – Сивоха Надія Петрівна 
(с. Світязь, Шацький р-н);

фен для волосся – Вавринюк 
Людмила Андріївна (м. Горохів);

тонометр – Лановий Іван Арсенович 
(с. Чевель, Старовижівський р-н).

Житель Дніпра сховався в 
посилку, щоб пограбувати інші 

посилки у вантажному автомобілі 
компанії «Нова пошта», пише 
«Українська правда».  

Чоловік самотужки виготовив дерев’яний 
ящик з підручних матеріалів і попросив знайо-
мого відправити посилку до Харкова. Пошто-
ве відділення прийняло ящик на відправку та 
повантажило його до автомобіля. Дорогою 
чоловік виліз та за допомогою канцелярсько-
го ножа повідкривав інші вантажі.

До свого ящика він перевантажив ноутбук 
марки Toshiba за 5500 грн, електронний го-
динник марки Apple за 4874 грн та мобільний 
телефон марки Xiomi за 2704 грн.

Після цього дніпрянин заліз назад до ящи-
ка й доїхав до Харкова, де його впіймали пра-
цівники харківського відділення «Нової пош-
ти». Чоловік повністю визнав провину. Суд 
присудив йому три роки тюрми. 

итачі! Вітаємо вас зі праска – Олексюк А

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
ЧИТАЧАМ НА СВЯТА – ЦІННІ ПРИЗИ!ЧИТАЧАМ НА СВЯТА – ЦІННІ ПРИЗИ!

Шановні переможці, умовою отримання виграшу є 
пред’явлення паспорта та ідентифікаційного номера, а також 
надання копій цих документів. Просимо вас зателефонувати 

в редакцію (понеділок – п’ятниця, з 10:00 до 17:00), 
аби дізнатися, як отримати свої призи: 

(0332) 788-005, (066) 342-23-22, (068) 816-90-46.

СХОВАВСЯ В 
ПОСИЛКУ, ЩОБ 
ГРАБУВАТИ
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