
ІГОР ПАЛИЦЯ 
ПРОЗВІТУВАВ 
ЗА РІК РОБОТИ

Безплатне житло волинянам для 
квартирної черги, добудова 

надсучасного перинатального центру 
в Луцьку, ремонт закладів охорони 
здоров’я та залучення у бюджет Волині 
коштів від корисних копалин: про 
роботу за 2017 рік прозвітував голова 
Волинської обласної ради Ігор Палиця.

ЛЮДИ МАЮТЬ 
ЗНАТИ ПРАВДУ ПРО 
ПОДВИГИ 51-Ї ОМБР

Ще чотири роки тому, 
працюючи журналістом, 

Василь Нагорний не 
міг подумати, що йому 
доведеться захищати 
інтереси учасників АТО. 
Однак юрист прийняв 
цей виклик. Каже, не міг 

спокійно спостерігати, як захисників 
України безпідставно звинувачували 
у дезертирстві й погрожували 
кримінальною відповідальністю. 

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ЗАПРАЦЮЄ У ВЕРЕСНІ

Депутати Волиньради ухвалили 
рішення про створення 

комунального закладу «Волинський 
обласний перинатальний центр». 
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ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ 
ПАТРІОТА» ВІДПРАВИЛИ 
ПАСХАЛЬНІ ПОДАРУНКИ 
БІЙЦЯМ НА СХІД

добрі справи

 читайте на стор. 18

 читайте на стор. 18

декомунізація

ЗАКОН ПРО ПАРКУВАННЯ: 
ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ 
НА ВОДІЇВ

відкрита влада

актуальна розмова 

дочекалися
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У СОШИЧНОМУ 
НЕ ХОЧУТЬ 
ПРОЩАТИСЯ 
З ГЕРБОМ СРСР 

мистецтво

по-новому

ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ

добрі справи декомунізація
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«Коли я роблю мастихіном 
перші мазки по полотну, в 
мене починається розмова з 
власним творінням. І чим вона 
закінчиться, для мене завжди 

таємниця», – зізнається 
волинська художниця Марина 
Лактіонова.

 читайте на стор. 6  читайте на стор. 5

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

МАРИНА ЛАКТІОНОВА: 
«НА ТВОРЧІСТЬ МЕНЕ 
НАДИХАЄ ЖИТТЯ»  

Волинянин Ігор Бєлокуров, який 30 років 
тому зник безвісти в Афганістані, де ніс 
службу в лавах Радянської Армії, живе у 

провінції Балах в племені туркменів та отримав 
нове ім’я – Амріддін. Та хоч і забув рідну мову 

й прийняв іслам, хоче повернутися додому. 
Наразі триває робота з його повернення, адже 
чоловік не має жодних документів.

 читайте на стор. 7

ПРИЙНЯВ ІСЛАМ
І ЗАБУВ МОВУ
ВОЛИНЯНИН ПІСЛЯ 30 РОКІВ У АФГАНІСТАНІ ХОЧЕ ДОДОМУ

 читайте на стор. 12
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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 Коли є важка робота, я завжди доручаю її ледачій людині. 

Вона неодмінно знайде який-небудь легкий спосіб виконати її. Волтер Крайслер

У СИРІЇ – ХІМІЧНА АТАКА
Внаслідок хімічної атаки 7 квітня у Схід-
ній Гуті загинуло щонайменше 60 людей, 
понад 1000 осіб постраждало. Держ-
департамент США поклав відповідаль-
ність за хіматаку на Росію, адже Кремль 
підтримує політику сирійського прави-
теля Асада. 
У НІМЕЧЧИНІ БУС В’ЇХАВ У 
НАТОВП
7 квітня в Мюнстері вантажний мікро-
автобус в’їхав у натовп. Загинуло дві лю-
дини. Десятки осіб травмовано. Водій, 
психічно хворий німець, застрелився.
У ТУРЕЧЧИНІ – СТРІЛЯНИНА 
В УНІВЕРСИТЕТІ 
Унаслідок стрілянини в університеті 
Османгазі у місті Ескісехір 5 квітня заги-
нули заступник декана, двоє викладачів 
та секретар, ще троє людей поранено. 
Вбивця – працівник університету. Його 
мотиви невідомі.
БІЛЯ ОСТРОВА БОРНЕО 
ГОРІЛО МОРЕ
Поблизу міста Балікпапан із судна роз-
лилася нафта. Щонайменше четверо лю-
дей загинуло через отруєння токсичним 
димом, 1200 осіб госпіталізовано. Заги-
нули місцеві дикі тварини.
У США РОЗБИВСЯ 
ВІЙСЬКОВИЙ ВЕРТОЛІТ 
4 квітня у США найбільший військовий 
вертоліт морського флоту зазнав ката-
строфи під час навчальної місії в Півден-
ній Каліфорнії. Усі четверо членів екіпа-
жу загинули. 
УКРАЇНЦІ ПЕРЕВОЗИЛИ 
МІГРАНТІВ 
9 квітня у Греції біля півострова Пело-
поннес берегова охорона країни затри-
мала 64 мігрантів та трьох перевізників. 
Вони намагалися перебратися до Італії. 
Серед мігрантів – 20 неповнолітніх. 
Контрабандисти – з України. 

СКРИПАЛЬ ОПРИТОМНІВ
Отруєний у британському Солсбері ко-
лишній полковник російської розвідки 
Сергій Скрипаль опритомнів і може роз-
мовляти. Напередодні з коми вийшла 
його донька Юлія. До замаху на вбив-
ство причетна Росія.
ЗАСУДИЛИ ЕКС-ПРЕЗИДЕНТА 
КОРЕЇ
Центральний суд Сеула засудив колиш-
нього президента Південної Кореї Пак 
Кин Хе до 24 років в’язниці. Її визнали 
винною у корупції та зловживанні вла-
дою. 66-річну Пак Кин Хе підозрювали 
у змові з подругою Цой Сун Сіль. Вона 
чинила тиск на низку компаній з метою 
перерахування ними десятків мільйонів 
доларів до підконтрольних їй фондів.
У ВІРМЕНІЇ ТА УГОРЩИНІ – 
ВИБОРИ 
9 квітня Армен Саргсян став президен-
том Вірменії. Після схвалених у 2015 році 
конституційних змін країна переходить 
на парламентську форму правління. А в 
Угорщині утретє поспіль на виборах пе-
ремогла партія ФІДЕС прем’єра Віктора 
Орбана та отримала у парламенті кон-
ституційну більшість голосів.
НА ВИРОБИ ЗІ СЛОНОВОЇ 
КІСТКИ – ТАБУ
Уряд Великобританії заборонить про-
даж слонової кістки, щоб допомогти 
зберегти популяцію слонів. Купівля і 
продаж предметів зі слонової кістки ка-
ратиметься п’ятьма роками тюремного 
ув’язнення або штрафом. 
НАЙБАГАТШИЙ У ЄВРОПІ – 
ФРАНЦУЗ
Найбагатшою людиною Європи став 
француз Бернар Арно, який очолює 
холдинг LVMH. Статок бізнесмена оці-
нюють у $70,6 млрд. Компанія Арно 
виробляє предмети розкоші. Найба-
гатшою людиною світу став Джефф Бе-
зос ($118 млрд), на другому місці – Білл 
Гейтс ($90,3 млрд), на третьому – Уоррен 
Баффет ($84,1 млрд). 
МІЛЬЯРД – ЗА ЗМІНУ 
АЛФАВІТУ 
Перехід на латиницю обійдеться Казах-
стану в $1 млрд. Алфавітну реформу в 
країні мають завершити до 2025 року. 

світова хроніка РАЙОННА ВЛАДА ПРОСИТЬ 
ГРОШІ НА ШКОЛУ 

проблема

ГРАНАТУ – У 
СПЛЯЧОГО БРАТА

відлуння війниконтрабанда

трагічно і страшно фауна

ЗАТРИМАЛИ КРИМІНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА

НА ДОБУДОВУ ШАХТИ №10 ПОТРІБНО 600 МЛН ГРН 

по заслузі

чорне золото

Камінь-Каширський район

Голова Камінь-
Каширської РДА 
Валерій Дунайчук 

повторно звернувся до 
облради з проханням 
виділити з обласного 
бюджету кошти на 
будівництво школи в 
Стобихівці. 

У дві зміни тут навчаються 240 
учнів, актового та спортивного 
залів немає, їдальня та кухня тіс-
ні й не відповідають санітарним 
нормам. Народжуваність у селі 
збільшується, щороку народжу-
ється 30-35 дітей, вже невдовзі у 
школі навчатимуться 350 учнів. У 
жовтні 2017 року визначили, що 
балансова вартість будівництва 

становить понад 85 млн грн. Гро-
мада села вже зібрала 600 тис. 
грн власних коштів. Депутати під-
тримали запит.

Голова облради Ігор Палиця 

зауважив, що в Осівцях будують 
школу за 57 мільйонів, яка за сьо-
годнішніми нормами могла б бути 
вдвічі меншою і забезпечити усіх 
дітей достатнім рівнем навчання.

«Можна було збудувати за 
50 мільйонів дві школи, а буду-
ють одну за 60 мільйонів. Треба 
переглянути ці проекти, досить 
вже гігантоманії», – зазначив Ігор 
Палиця.

Голова облради відзначив, 
що у Камінь-Каширському районі 
досі не в усіх школах побудовано 
внутрішні вбиральні, хоча відпо-
відні кошти облрада виділяла ще 
два роки тому (розпорядниками 
їх є райдержадміністрації).

«Чому? Два роки минуло, 
гроші всі виділені, а діти бігають 
в мороз, дощ, сніг на вулицю в 
туалети. Покажіть, що ви туалет 
можете збудувати, а ви на школу 
просите гроші!» – зауважив голо-
ва Волиньради.

Стобихівські школярі навчаються у дві зміни

volynnew
s.com

Луцьк

Правоохоронці 4 квітня 
затримали місцевого 
кримінального авторитета 
Олега Кравчука, знаного за 
прізвиськом Алєня. 

Олега Кравчука звинувачують 
в утриманні двох лучан у підвалі 
в селі Забороль, розбої, вимаган-
ні та катуванні. Слідчі оголосили 
йому про підозру в інкримінова-
ному злочині. Санкція статті пе-
редбачає до десяти років позбав-
лення волі із конфіскацією майна. 
Олег Кравчук вважає, що його 

затримали незаконно, й оголосив 
голодування.

Відповідно до ухвали Луцько-
го міськрайонного суду, Кравчука 
триматимуть під вартою без пра-
ва внесення застави 60 діб – до 
2 червня включно, інформують у 
прес-службі прокуратури області.

Нагадаємо, 47-річний затри-
маний був кілька разів судимий, 
загальний термін перебування 
за ґратами – 24 роки. Звільнений 
з місць позбавлення волі напри-
кінці 2015 року за «законом Сав-
ченко». Олега Кравчука триматимуть під вартою

vl.npu.gov.ua

Нововолинськ, Іваничівський район

Нардеп Ігор Гузь просить Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана 
розглянути можливість збільшення 
фінансування добудови шахти №10 
«Нововолинська». 

За словами нардепа, для продовження 
будівництва копальні у 2018 році потрібно 
передбачити з бюджету 600 млн грн. Це до-
зволить швидше запустити першу чергу для 
повноцінного видобутку вугілля та отриман-

ня від цього коштів. Ігор Гузь просить під час 
внесення змін до закону про держбюджет-
2018 передбачити відповідні гроші, аби за-
безпечити людей робочими місцями.

До слова, як повідомили в обласній 
прокуратурі, за зловживання службовим 
становищем та нецільове використання 
бюджетних коштів у великих розмірах су-
дитимуть генерального директора ДП «Во-
линьвугілля». Правоохоронці встановили 
факти виплати протягом серпня-жовтня 

2014 року за безпідставним наказом керів-
ника підприємства його працівникам, яких 
довозили до місця роботи за кошти підпри-
ємства, компенсацій витрат за проїзд гро-
мадським та іншим транспортом на майже 
600 тис. грн.

Окрім того, в травні 2015 року посадо-
вець незаконно витратив передбачені на інші 
цілі бюджетні кошти на понад 1,1 млн грн, ви-
плативши заробітну плату працівникам шахти 
№1 «Нововолинська», яку ліквідовували.

Любомльський район

На пункті пропуску 
«Ягодин» волинські 
митники затримали 
предмети старовини.

В автомобілі, який через 
«Ягодин» виїжджав з України, 
виявили чотири книги, три іко-
ни та п’ять тарілок, повідомляє 
прес-служба Волинської митни-

ці Державної фіскальної служби.
Водій – громадянин Німеч-

чини. Іноземець обрав смугу 
руху для спрощеного митного 
контролю «зелений коридор», 
не задекларував та не зміг нада-
ти жодних документів щодо на-
лежних йому художніх творів. 
Предмети старовини затрима-
ли для проведення експертизи. 

КНИГИ ТА ІКОНИ 
ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ 

ЗАГИНУЛИ НА ВЕЛИКДЕНЬ НА ВОЛИНІ 
ОСЕЛИЛИСЯ 
БЛАГОРОДНІ 
ОЛЕНІ

Cтаровинні ікони до 
Німеччини не доїхали

vl.sfs.gov.ua

Луцьк, Ковель

Днями в Луцьку затримали молодика 
із гранатою. А от у Ковелі від вибуху 
гранати постраждала людина.

26-річного чоловіка з боєприпасом уночі 
2 квітня затримали працівники поліції поряд 
з РЦ «Промінь». Наробити біди порушник не 
встиг – небезпечний предмет у нього вилучи-
ли. Як повідомляє прес-служба обласної проку-
ратури, лучанина, який незаконно придбав та 
носив гранату РГД-5, триматимуть під вартою 
60 днів. За таке правопорушення передбачено 
позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

А от жителька Ковеля 3 квітня завдала 
чимало тілесних ушкоджень рідному братові. 
34-річна жінка в стані алкогольного сп’яніння 
кинула йому в ліжко вибуховий пристрій. Чо-
ловік отримав тілесні ушкодження грудини та 
кінцівок. Звідки граната РГД-5 взялася в жін-
ки, встановлює слідство.

Внаслідок вибуху матрац 
перетворився на попелище

vl.npu.gov.ua

Маневицький район, 
Нововолинськ

Протягом Великодніх 
свят на Волині трапилися 
дві смертельні ДТП.

Аварія сталася вранці 
8 квітня поблизу села Севе-
ринівка Маневицького ра-
йону. Як повідомляє прес-
служба волинської поліції, 
53-річний водій автомобіля 
Opel Vivaro не впорався з 
керуванням та з’їхав у кю-
вет. Внаслідок автопригоди 
11-річний пасажир загинув, 
чотирьох осіб з різними 
травмами госпіталізували. 
За попередніми даними, 

водій заснув за кермом. 
Люди поверталися із все-
ношної служби в Старочор-
торийському монастирі.

9 квітня увечері в ре-
зультаті ДТП у Новово-
линську загинув житель 
села Рушнів Володимир-
Волинського району, ін-
формує «ВолиньPost». Як 
повідомив керівник Ново-
волинського відділу поліції 
Віктор Пикалюк, на чоло-
віка наїхав 19-річний мо-
лодик. Водій був тверезий. 
Імовірно, темної пори доби 
він не помітив пішохода, 
який рухався проїжджою 
частиною.

Луцький район

У вольєр Воротнівського 
лісництва ДП «Мисливсь ке 
господарство «Звірівсь ке» 
поселили 12 самиць оленя 
благородного.

За інформацією прес-
служби ВОУЛМГ, площа 
воль єра – понад 9 га.

Лісівники збудували йо-
го для попереднього розве-
дення й утримування лісо-
вих звірів. На його території 
мешкають лані, дикі свині, а 
відтепер – і олені благородні.
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У ШКОЛІ – АРСЕНАЛ ЗБРОЇ
У школі Радомишльського району, що на 
Житомирщині, 5 квітня правоохоронці 
вилучили 1700 набоїв до нарізної зброї. 
Відкрито кримінальне провадження.

ЗНИК ЕКС-НАЧАЛЬНИК 
ЯГОДИНСЬКОЇ МИТНИЦІ
Про зникнення колишнього заступника 
начальника Ягодинської митниці, екс-
керівника Миколаївської обласної мит-
ниці Артура Полякова повідомила його 
дружина. 3 квітня він поїхав на зустріч, 
де йому мали віддати борг в іноземній 
валюті. Після цього більше не виходив 
на зв’язок.

НАПАД НА МОСІЙЧУКА 
ОРГАНІЗУВАЛА РОСІЯ 
Теракт біля офісу телеканалу «Еспресо.
TV» 25 жовтня, під час якого загинуло 
двоє людей та постраждав нардеп Ігор 
Мосійчук, організував представник Го-
ловного управління Генштабу Зброй-
них сил Росії. Він потрапив на територію 
України з підробленими документами. 
Зловмисника заарештовано. Ще двоє 
причетних утекли до РФ.

КАДДАФІ ФІНАНСУВАВ 
ТИМОШЕНКО?
Національне антикорупційне бюро роз-
слідуватиме, чи фінансував лівійський 
диктатор Муаммар Каддафі виборчу 
кампанію Юлії Тимошенко у 2010 році.

ПРИВАТНИМ ПІЛОТАМ – 
СВОБОДУ
Комерційні пілоти легких літаків вима-
гають від Державіаслужби скасувати 
дозволи для міжнародних польотів. 
Аби отримати тимчасовий дозвіл в 
Україні та узгодити з авіаадміністраці-
єю план польоту, пілотам треба чекати 
кілька днів. 

СТРІЛЯЛИ В ДЕПУТАТА 
ВІД БПП
На Житомирщині 4 квітня скоєно замах 
на депутата Новоград-Волинської ради 
Олега Ващенка. Стан чоловіка тяжкий. 
Невідомий у балаклаві обстріляв депу-
тата, коли той виходив зі спортклубу.

ФІРМА НАРДЕПА 
«НАХІМІЧИЛА» З 
КВАРТИРАМИ БІЙЦІВ 
За фірму «Фонд девелопмент груп» нар-
депа з «Волі народу» Максима Микитася 
взялося НАБУ через махінації з кварти-
рами бійців. Житловий комплекс у Києві 
будують на державній землі. На 8 га за-
будовник збирається звести 10 будин-
ків на 4500 квартир. Військовим же, за 
умовами договору, пообіцяли передати 
лише 150 квартир.

БУДЕ ДЕНЬ ПОЛІЦІЇ 
Президент Петро Порошенко підписав 
указ про запровадження Дня поліції 
України. Нове професійне свято відзна-
чатимуть 4 липня.

РОСІЯ ГОТУЄ ПРОВОКАЦІЇ
Спецслужби Росії активно створю-
ватимуть провокації і дестабілізу-
ватимуть ситуацію в Україні на базі 
штучних міжконфесійних конфліктів. 
Для цього залучатимуть арсенал під-
контрольних церковних організацій, 
заявив заступник голови СБУ Віктор 
Кононенко.

ПОМЕР ПОЛІТВ’ЯЗЕНЬ
У 75 років помер від раку політв’язень 
Юрій Солошенко. Росія звільнила його 
з полону два роки тому. Солошенка зви-
нувачували у спробах придбати вироби 
для відновлення засобів протиповітря-
ної оборони.

УКРАЇНЦІ ГИНУТЬ НА 
ВИРОБНИЦТВІ 
Понад 400 українців щорічно гинуть 
на виробництві, понад п’ять тисяч 
отримують виробничі травми. Експер-
ти кажуть, що це лише офіційні дані. 
Насправді цифри значно більші. Адже 
більшість нещасних випадків прихо-
вують. 

українська хронікаВИКРИЛИ ПІДПІЛЬНУ СХЕМУ ВИКРИЛИ ПІДПІЛЬНУ СХЕМУ 
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЄВРОБЛЯХ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЄВРОБЛЯХ 

контрабанда

пильнуймо ПЕНСІОНЕРІВ ДУРЯТЬ ПСЕВДОЕНЕРГЕТИКИ 

ОСТРОВКИ СТАНУТЬ 
ОСТРОВАМИ

ЧИНОВНИЦЮ СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ
по-старомунечисті на руку

Любомльський район

Оперативники 
Держприкордон-
служби викрили 

схему незаконного 
ввезення в Україну 
транспортних засобів 
іноземної реєстрації та їх 
подальшої легалізації в 
Україні.

Також було встановлено 
коло осіб, які взяли на себе пов-
новаження державних органів. 
Наразі підтверджено незаконне 
ввезення через пункт пропуску 
«Ягодин» 131 транспортного за-
собу, повідомляють у Держпри-
кордонслужбі.

Розслідування тривало понад 
рік. За цей час вдалося встанови-
ти усіх членів злочинної групи та 
з’ясувати механізм незаконно-
го ввезення в Україну з Польщі 

автомобілів на польській та ли-
товській реєстрації. При цьому 
використовували підроблені 
контрольні талони з відмітками 

прикордонної служби і митниці 
про перетин кордону.

Внаслідок обшуків у при-
ватних господарствах семи фігу-

рантів справи виявлено чотири 
незаконно ввезені транспортні 
засоби, 32 комплекти номерних 
знаків на автомобілі польської та 
української реєстрації, підробле-
ні датоштампи прикордонних та 
митних органів. Також знайдено 
окремі елементи відтисків і штам-
пів українською й польською мо-
вами, що їх використовували для 
підробляння різних документів, 
підроблені печатки польських 
нотаріусів, більш як тисячу блан-
ків контрольних талонів, понад 
60 польських свідоцтв про реє-
страцію транспортних засобів, 
близько 60 пакетів документів на 
автомобілі, в тому числі й підроб-
лені бланки доручень на право 
керування, поліси страхування, 
договори купівлі-продажу.

Через «Ягодин» нелегально 
ввезено щонайменше 131 авто

volynnew
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Луцький район

Дві жінки, назвавшись працівниками 
«Волиньобленерго», незаконно 
проникали в будинки жителів села 
Верхівка.

Після візиту псевдоенергетиків дехто із 
селян виявив зникнення грошей. Така схема 
шахрайства останнім часом стала досить по-
ширеною, повідомляють у прес-центрі ПрАТ 
«Волиньобленерго». 

Найчастіше жертвами зловмисників ста-
ють люди поважного віку. Злочинці представ-
ляються їм працівниками енергопостачальних 
організацій, комунальних установ, соціальних 
служб, благодійних фондів тощо. У будинки 
вони проникають під приводом зняття показ-
ників лічильника, різних додаткових виплат 
чи нібито надання матеріальної допомоги. 

Також вони можуть просити невелику 
суму на повірку лічильника, пропонувати 

оплатити на місці електроенергію або інші 
послуги. 

Енергетики нагадують: їхні співробітники 
в жодному випадку не мають права отримува-
ти готівку. Про випадки шахрайства волинян 
просять інформувати правоохоронні органи 
або телефонувати на номер цілодобової га-
рячої лінії «Волиньобленерго» 0800 21 01 31. 
Усі дзвінки з мобільних та стаціонарних теле-
фонів – безплатні.

Горохівський, Володимир-
Волинський райони

Правоохоронці 4 квітня 
викрили на отриманні $500 
хабара керівника відділу 
однієї з ОТГ Володимир-
Волинського району.

Як повідомили в обласно-
му Управлінні захисту еконо-
міки, чиновницю затримали, а 
отримані кошти вилучили. Зга-
дану суму чиновниця вимага-
ла та отримала від приватного 
підприємця за безперешкодне 
укладання договору оренди 
та зменшення орендної плати 

складського приміщення.
До слова, сільську голову 

села Рачин Горохівського ра-
йону Інну Денисюк, яка ще у 
січні пропонувала хабарі пра-
цівникам УЗЕ, покарали штра-
фом у 8500 грн. Нагадаємо, 
очільниця громади незаконно 
збирала кошти із жителів сіль-
ради за використання води. 
Аби уникнути  відповідальнос-
ті, сільська голова пропонува-
ла хабарі розміром 5 тис. грн 
та 1 тис. грн за непроведення 
перевірки та уникнення юри-
дичної відповідальності. 

Маневицький район

Подання щодо перейменування села 
Островки на населений пункт Острови 
затвердили депутати облради.

Обранці громади скерують документ у 
Верховну Раду.

З ініціативою про перейменування села 
до депутатів облради звернулися місцеві 
жителі. Вони прагнуть повернути населе-
ному пункту його колишню назву. Адже до 
1960 року село мало назву Острови. 

Відповідне рішення вже підтримали на 
загальних зборах жителів Островків, а та-
кож у ході засідань Рудниківської сільради 
та Маневицької райради.

vl.npu.gov.ua

Чиновниця вимагала 
у підприємця $500
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  Борис ХВИЦЬ
    Луцьк 

детектив НА ДАХУ ВОЛИНЬРАДИ ЗНАЙШЛИ 
АПАРАТУРУ ДЛЯ ПРОСЛУХОВУВАННЯ

довга піснягаманець

Працівники УСБУ 
у Волинській 
області вилучили 

репітер Нацгвардії, який 
знайшли на даху будинку 
Волинської обласної 
ради. Передавальний 
пристрій міг підсилювати 
сигнал жучків, 
встановлених у будівлі 
для прослуховування. У 
Нацгвардії стверджують, 
що використовували його 
тільки для підсилення 
рацій. Проте на схемі 
роботи, окрім рацій, чітко 
вказані й інші невідомі 
передавальні пристрої.

ДЛЯ ЧОГО 
ВИКОРИСТОВУВАЛИ 
РЕПІТЕР

4 квітня під час доповіді очіль-
ника УСБУ у Волинській області 
Юрія Фелонюка голова облради 
Ігор Палиця повідомив, що після по-
чатку сесії у приміщенні під дахом 
будівлі виявили невідому апарату-
ру. З його слів, фахівці припускають, 
що цей пристрій підсилює сигнал 
жучків, встановлених в облраді. У 
Нацгвардії натомість заявили, що 
обладнання буцімто використову-
вали для ретрансляції сигналу між 
раціями. 

Проте в цій історії чимало ню-
ансів, які свідчать про те, що облад-
нанням насправді користувалися 

ВОЛИНСЬКІ ЛІСИ – ГРОМАДІ 

встановлення репітера та зрештою 
отримали його. Обладнання регу-
лярно проходило технічний огляд. 
Проте тільки до моменту, поки по-
трапило в облраду. Адже в техніч-
ному паспорті є відповідні щомісяч-
ні відмітки, але тільки до літа 2016 
року – саме тоді, коли його встано-
вили у Волиньраді.

Керуючий справами виконав-
чого апарату облради Дмитро Дуб-
няк зазначив, що на запитання про 
те, чому цих відміток немає, нац-
гвардійці відповіли: «Для вас це так 
принципово?». Можна припустити, 
що обладнанням Нацгвардії в цей 
час користувалися інші особи, зок-
рема, із силових відомств.

Тим паче, що знайшли його, зі 
слів Дмитра Дубняка, у відкрито-
му вигляді на технічному поверсі 
будинку біля виходу на дах, де все 
вкрито товстим шаром пилу. Проте 
безпосередньо на кейсі пилу май-
же не було, а це свідчить про те, що 
його використовували в потрібний 
момент. Адже, зі слів Дмитра Дуб-
няка, простояти два роки в увімкну-
тому стані і весь час працювати об-
ладнання не могло.

ОБЛАДНАННЯ 
ЗАБРАЛА СБУ

Ще вранці на місце події при-
були патрульна поліція та слідчо-
оперативна група. Проте пристрій 

не вилучали, а лише оглянули на 
предмет наявності вибухонебез-
печних елементів. Не забирали 
його і нацгвардійці, хоча саме їм, 
як вони стверджують, належить об-
ладнання.

Лише під кінець дня на місце 
знахідки прибули високопоставле-
ні силовики – командир військової 
частини 1141 Національної гвардії 
Василь Гуртовський та начальник 
слідчого відділу управління СБУ в 
області Олександр Хитрик.

Представникам Волиньради 
показали лише технічний паспорт 
установки з указаним серійним 
номером. Проте віднайти відпо-
відний серійник на пристрої не 
вдалося – спочатку його буцімто 
не знали де знайти, а спеціаліст 
зі зв’язку, якого викликали на міс-
це, заявив, що для цього потрібно 
розбирати установку, чого так і не 
зробили.

Тим часом силовики раз-по-раз 
комусь телефонували й після роз-
мов зрештою вирішили обладнання 
забрати. Проте не Нацгвардія, якій 
воно належить, а обласне управ-
ління СБУ. Згодом Служба безпеки 
України розпочала кримінальне 
провадження за статтею «Неза-
конне використання спеціальних 
технічних засобів негласного отри-
мання інформації».  Встановити, чи 
належить знайдене обладнання до 
спецзасобів негласного отримання 
інформації, має експертиза.

надано дозвіл на розробку 
проектів землеустрою щодо 
відведення земельних діля-
нок лісового фонду в постій-
не користування державним 
лісогосподарським підпри-
ємствам.

Волинська облрада, «Во-
линьоблагроліс» та «Волинь-
природресурс» подали ад-
міністративний позов щодо 
скасування розпорядження 
голови Волинської ОДА. 

12 жовтня 2017 року Ви-
щий адміністративний суд 
поставив остаточну крапку 
у справі щодо протиправної 
передачі державним лісогос-
подарським підприємствам 
лісів площею 55,635 га на 
території Ківерцівського, Ма-
невицького та Любомльсько-
го районів. А 28 лютого 2018 
року Верховний Суд відмо-
вив у допуску до проваджен-
ня від 12 жовтня 2017 року.

Проте лісогосподарські 
підприємства Волинсько-
го обласного управління 

лісового та мисливського 
господарства не лише не 
здійснюють передачі лісів по-
передньому користувачеві, а 
за відсутності оформленого 
права постійного користу-
вання земельними ділянка-
ми продовжують вирубувати 
ліси та використовувати інші 
лісові ресурси на зазначених 
площах. Масово вирізають 
ліси в природозаповідних 
фондах, де вирубки катего-
рично заборонені. На сполох 
б’ють селяни у селі Городині, 
ріжуть ліс і в Рожищенсько-
му районі, а у Цуманському 
лісгоспі відбувається само-
вільна рубка дубів у рекре-
аційному пункті. Також 96% 
площ планують зрубати у за-
казнику загальнодержавно-
го значення «Воротнів». Під 
виглядом санітарних рубок 
знищують цінну деревину. 
А керівництво Волинського 
обласного управління лісо-
вого та мисливського гос-
подарства під боротьбою з 

короїдом маскує незаконну 
вирубку лісів.

Депутат облради Анато-
лій Грицюк звинувачує в ор-
ганізації корупційних схем 
у лісовій галузі заступника 
голови Держлісагенства, 
депутата Волиньради Воло-
димира Бондаря. Адже той 
активно виступав проти по-
вернення лісів колишнього 
підприємства «Волиньобл-
агроліс» громаді області.

Перший заступник го-
лови облради Олександр 
Пирожик стверджує: неза-
довго до звільнення з поса-
ди Володимир Гунчик видав 
два розпорядження – одним 
віддав 2 га лісу в Шацькому 
національному природному 
парку, іншим – ліси колиш-
нього «Волиньоблагролісу» 
Прибузькому держлісгос-
пу. Усе це, за його словами, 
було зроблено для того, аби 
не дати облраді повернути 
волинські ліси громаді об-
ласті.

Люди б’ють на сполох, адже ліси масово вирізають
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Середній розмір зарплати на Волині 
становить 5,9 тис. грн. 

Такі дані оприлюднила начальник ГУ Державної фіс-
кальної служби у Волинській області Світлана Савчук. За 
словами посадовиці, відповідну інформацію надали шість 
тисяч суб’єктів господарювання. Чиновниця уточнює: по-
казники податківців відрізняються від державної статис-
тики, адже вони беруть інформацію від усіх загалом, а не 
лише від великих платників.

За результатами четвертого кварталу 2017 року, в об-
ласті 1700 суб’єктів господарювання виплачували зарпла-
ту, меншу за мінімальну. Більшість керівників кажуть, що 
підвищують мінімальний оклад, а працівників переводять 
на 0,5 чи 0,25 ставки.

Серед 249 підприємств будівельної галузі 60% працю-
ють на повну потужність. Серед них є такі, що виплачують 
працівникам зарплату нижчу, ніж середній рівень в об-
ласті. Згідно з законом, податківці можуть продовжити 
перевірку будівельних майданчиків лише за зверненнями 
громадян. Фіскали отримали лише 57 таких заяв. У резуль-
таті перевірок нарахували 500 тис. грн штрафних санкцій 
суб’єктам господарювання. Майже всі будівельники на 
майданчиках відповідали, що отримують 3200 грн. Лише 
один зізнався, що має вищу неофіційну зарплату, розмір 
якої назвати не може. На жаль, у таких випадках податківці 
безсилі й не можуть вплинути на роботодавця, аби той по-
казував реальну заробітну плату.

Валіза з апаратурою наробила 
шуму під час сесії Волиньради
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саме для того, аби здійснювати про-
слуховування.

Завдання репітера (ретрансля-
тора) – приймати малопотужний 
сигнал, підсилювати його та переда-
вати на приймальну станцію. Дже-
релом сигналу може бути і рація 
(саме для цього, зі слів представни-
ків Нацгвардії, і ставили пристрій), 
і невеликий прослуховувальний 
пристрій, який передає радіосиг-
нал. Через свої мініатюрні розміри 
жучки не можуть передавати по-
тужний сигнал, а тому без послуг 
ретранслятора в цьому випадку не 
обійтися.

Чимало питань і до інструкції, 
яку знайшли в кейсі з обладнанням. 
На ній є і рація, й інші передавальні 
пристрої, на яких немає позначок. 
Зокрема, чотири елементи без по-
значок, які цілком можуть бути про-
слуховувальними пристроями.

Поряд на схемі – два автомобілі 
з позначками антен. Один з них лег-
ковий, інший – вантажний. Які зав-
дання вони виконували і для чого 
їм передавальні елементи – невідо-
мо, проте таку схему часто викорис-
товують для комплексного зовніш-
нього спостереження за об’єктами, 
коли є потреба переміщуватися по 
заданому периметру.

ХТО ВИКОРИСТОВУВАВ 
ПРИСТРІЙ

У Нацгвардії переконують, 
що зверталися по погодження на 

  Алла САДЕЦЬКА

Депутати 
Волинської 

обласної ради 4 квітня 
ухвалили звернення 
до Прем’єр-міністра, 
міністра екології та 
природних ресурсів 
щодо протиправного 
використання лісових 
ресурсів в окремих 
районах області.

За словами депутата 
Юрія Ройка, йдеться про ліси, 
які завжди належали громаді 
області, оскільки їх насадили 
ще члени колишніх міжгос-
подарських спеціалізованих 
лісогосподарських підпри-
ємств та за рішенням цих же 
членів підприємств їх було 
передано в розпорядження 
комунальному підприємству 
«Волинське обласне кому-
нальне спеціалізоване лісо-
господарське підприємство 
«Волиньобл агроліс», засно-
вником якого є Волиньрада.

Ще у травні 2011 року 
тодішній голова Волинської 
ОДА Борис Клімчук видав 
розпорядження, яким ліси 
дочірніх підприємств «Ма-
невичіліс», «Любомльліс» та 
«Ківерціліс» Волинського 
обласного комунального 
спеціалізованого лісогос-
подарського підприємства 
«Волиньоблагроліс» надали 
в постійне користування 
для ведення лісового гос-
подарства державним лі-
согосподарським підпри-
ємствам «Поліське лісове 
господарство», «Прибузьке 
лісове господарство», «Кі-
верцівське лісове господар-
ство», «Цуманське лісове 
господарство». Тоді ж було 

МІНІМАЛКИ 
ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ, 
ОКЛАДИ 
ЗМЕНШУЮТЬСЯ

Розміри неофіційних зарплат 
працівники не розголошують

24tv.ua



Ніколи не можна думати, що ти найкращий у своїй справі. 
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Декомунізація триває два роки

декомунізація

  Богдан ЛІПИЧ
Камінь-Каширський район

У СОШИЧНОМУ НЕ ХОЧУТЬ 
ПРОЩАТИСЯ З ГЕРБОМ СРСР  

Процеси декомунізації 
в Україні тривають 
понад два роки. А 

жителі села Сошичне й 
досі покладають вінки 
до пам’ятника, один із 
символів якого возвеличує 
тоталітарний окупаційний 
режим.

ПОЧАТОК 
ДЕКОМУНІЗАЦІЇ В 
РАЙОНІ

Ще в 2015 році у ЗМІ почали 
з’являтися перші публікації щодо 
потреби демонтажу герба СРСР на 
пам’ятнику загиблим односельча-
нам у Сошичному. Колишній сіль-
ський голова Степан Гаврилюк за-
певняв, що нічого не чув про закон 
«Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди 
їх символіки», і що селяни не дозво-
лять знести пам’ятник.

А от питання про демонтаж 
забороненого символу, що воз-
величує тоталітарний окупацій-
ний режим, пообіцяв винести на 
розгляд громади та виконкому. 
Чоловік додав, що в селі є вулиця 
Радянська, яка також підлягає пе-
рейменуванню.

НОВИЙ ГОЛОВА – 
НОВІ ПРИМХИ

У червні 2015 року новообра-
ний очільник громади Ігор Воло-
сюк повідомив, що не збирається 
ухвалювати рішення про демонтаж 
комуністичного символу з обеліска. 
Мовляв, відповідно до статті 1 пунк-
ту 4 цього закону, демонтажу не під-
лягають комуністичні символи на 
пам’ятниках, пов’язаних «з опором 
і вигнанням нацистських окупантів 
з України або з розвитком україн-
ської науки та культури». А до цього 
списку сільський голова відносить і 
монумент у Сошичному.

Щоб поставити остаточну крап-
ку в цьому питанні, журналісти 
звернулися до Українського інсти-
туту національної пам’яті (УІНП). 
Не будемо публікувати весь текст 
відповіді, подаємо лише основне: 
«...Звертаємо вашу увагу на те, що 
безпосередньо на саме зображення 
державного герба СРСР, яке містить-
ся на цьому пам’ятнику і є символі-

ласка, як це робили ви?
– Першочергово питання про 

перейменування вулиці виносять 
на громадське обговорення. Люди 
в нас інертні, тому й на збори не 
завжди приходять. Я попросив де-
путатів, щоб походили вулицею та 
вислухали пропозиції з приводу 
перейменування. Потім створили 
проект рішення щодо переймену-
вання вулиці, який винесли на се-
сію. Надалі депутати на основі про-
позицій людей ухвалюють рішення: 
перейменовувати вулицю чи ні, яку 
назву їй дати. Ухвалене рішення від-
правляють до державного реєстра-
тора, у реєстр виборців та паспорт-
ний стіл.

ХТО ЗАВЕРШИТЬ 
ПРОЦЕСИ 
ДЕКОМУНІЗАЦІЇ В 
СЕЛІ

Спільними зусиллями вулицю 
було перейменовано, а от демон-
тувати із пам’ятника землякам ко-
муністичну символіку ніхто не на-
важився дотепер.

Пам’ятник у Сошичному спо-
руджено в 1969 році на честь за-
гиблих у Другій світовій війні 
односельчан. Герб Радянського Со-
юзу, що розміщений на скульптурі, 
є частиною композиції. А в пункті 
1 статті 3 закону зазначено: «Про-
паганда комуністичного та/або 
націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів та їх-
ньої символіки визнається наругою 
над пам’яттю мільйонів жертв кому-
ністичного тоталітарного режиму, 
націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарного режиму та за-
боронена законом».

Сільський голова неохоче спіл-
кується із журналістами на цю тему. 
Щоб отримати зважену відповідь 
на питання щодо завершення про-
цесів декомунізації у селі, ми були 
змушені подавати до сільради запит 
на отримання публічної інформації. 
У відповіді було сказано, що рекон-
струкцію пам’ятника не проводили 
в зв’язку з відсутністю коштів у бю-
джеті сільської ради. Ці роботи за-
плановано провести після наявно-
го перевиконання дохідної частини 
бюджету сільської ради та внесення 
до нього змін.

Тож коли завершиться процес 
декомунізації в селі Сошичне, на-
разі невідомо. Проте виконання 
закону про декомунізацію – процес 
невідворотний. Навіть незважаючи 
на те, що більшість жителів села, 
особливо старшого віку, й досі не 
розуміють, для чого це потрібно.

лиці додатковими проблемами для 
громади і як вплинула реформа на 
настрої людей.

– Яку тепер назву має колиш-
ня вулиця Радянська?

– Тепер вона носить назву Смалі. 
Я наполягав на тому, щоб її назвали 
на честь Івана Франка, проте гро-
мада забажала саме історичну на-
зву, оскільки раніше на місці вулиці 
стояли вкриті смолою будинки. На 
новий закон люди зреагували дуже 
просто: запитували, мовляв, наві-
що її перейменовувати?! Скільки ж 
років жили і нічого не сталося! Тому 
була пропозиція нічого не змінюва-
ти. Та я наполіг на перейменуванні. 
Пояснював, що цей закон варто ви-
конувати для того, щоб більше ніко-
ли не повторилося такої ситуації, як 
зараз на сході.

– Від моменту перейменуван-
ня вулиці минуло більш як рік. Чи 
звикли люди до нової назви?

– Звикли, деякі зареєстрували-
ся повторно.

– З якими проблемами зі-
штовхнулася громада після пере-
йменування вулиці?

– Проблеми були лише під час 
прийняття спадщини. До докумен-
тів потрібно додавати витяг із рі-
шення про перейменування вулиці. 
Проте цей витяг надають безплат-
но, тому особливих витрат люди не 
мали. А за послуги нотаріуса і без 
цього потрібно було платити.

 – Чи були в селі запеклі про-
тивники декомунізації?

 – Ні, таких не було. Проте окре-
мі жителі й досі не розуміють суті 
цих змін. Зі свого досвіду скажу, що 
ніхто й ніколи раніше не називав ву-
лицю Радянську цією назвою. Зав-
жди говорили Смалі. Тобто сучасна 
назва повною мірою відповідає 
історично-культурним чинникам і 
потребам громади.

– Багато очільників сільрад у 
Камінь-Каширському районі не 
знають механізму переймену-
вання вулиць. Розкажіть, будь 
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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.

кою комуністичного тоталітарного 
режиму, виняток... не поширюєть-
ся... Тому підлягає обов’язковому 
демонтажу з пам’ятника у селі Со-
шичне Камінь-Каширського району 
Волинської області», – зазначено в 
листі за підписом в. о. голови УІНП 
Аліни Шпак.

Під час чергового візиту жур-
налістів у Сошичненську сільську 
раду Ігор Волосюк повідомив, що до 
жодних дій щодо демонтажу серпа 
та молота вдаватися не буде, доки 
в сільраду не надійде роз’яснення 
від УІНП.

Нам вдалося поспілкуватися зі 
старшим науковим співробітником 
інституту, кандидатом історичних 
наук Богданом Короленком. Чоло-
вік розповів, що сільський голова 
як посадова особа, на відміну від 
депутатів сільської ради, особисто 
несе відповідальність за процеси 
декомунізації в селі. Пан Короленко 
додав, що представник територі-
альної громади може звернутися 
до суду щодо бездіяльності органів 
місцевого самоврядування. «Хоро-
шому юристу довести, що це пропа-
ганда комуністичного тоталітарного 
режиму, яка здійснюється з відома 
сільського голови, не проблема», – 
зазначив він.

На початку лютого 2017 року 
сільський голова усе ж таки отримав 
лист із роз’ясненням. У документі 
чітко зазначалося, що зображення 
герба СРСР підлягає обов’язковому 
демонтажу. А ще від УІНП було нада-
но рекомендації щодо проведення 
планових робіт із благоустрою (ре-
конструкції) вказаного пам’ятного 
знака відповідно до закону «Про 
увічнення перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 1939-1945 
років» замінити число «1941» на 
«1939».

БУЛА РАДЯНСЬКА, 
СТАЛА СМАЛІ

Щодо перейменування вулиці 
Радянської, то Сошичне було одним 
із перших сіл на Камінь-Каширщині, 
де втілили постанову Верховної 
Ради.

Цю розмову із сільським голо-
вою ми записали ще рік тому, проте 
опублікувати її вирішили нині. Ігор 
Волосюк докладно розповів про те, 
чи обернулося перейменування ву-

Ковель

Уже кілька років у Ковелі точить-
ся боротьба між жителями вулиці 
Лісової, міською владою та дерево-
обробним цехом ДП «Ковельське 
лісове господарство». А все через 
рух великогабаритних вантажівок. 

Мешканці нарікають не лише 
на пил, шум, розбиту дорогу та від-
сутність тротуарів, а й на те, що годі 
дістатися до автобусної зупинки. 
Місцеві кажуть, що без гумових чо-
біт нема чого й намагатися. 

Люди не раз перекривали доро-
ги, телефонували на гарячі лінії усіх 
міністерств, повідомляли в поліцію, 
апелювали до міської влади. Але 
все безрезультатно. 

У зимовий час дорога через 
постійний рух великогабаритно-
го транспорту перетворилася на 
суцільне місиво. А 3 квітня один із 
ваговозів просто провалився посе-
ред вулиці. Через просідання доро-
ги під загрозою прориву опинився 
газопровід: будь-якої миті може від-
бутися витік газу.

Завдяки тимчасовій контроль-

проблема КОВЕЛЬЧАНИ МОЖУТЬ 
ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ГАЗУ 
ЧЕРЕЗ РОЗБИТУ ДОРОГУ

ній комісії Ковельради, яку створив 
та очолив укропівець Ігор Пініс, час-
тину проблем вдалося розв’язати. 
На жаль, за будівництво тротуару 
виконавча влада міста так і не взя-
лася.

Ковельчани звернулися по 
допомогу до депутатів Ковельра-
ди Ігоря Пініса та Галини Стасюк 
(УКРОП) і представників Спілки ве-

теранів АТО. На зборах було вирі-
шено вкотре звернутися до Ковель-
ської міськради, міського голови та 
обласних керівників з проханням 
терміново розв’язати проблему. 
Якщо міська влада та керівництво 
деревообробного цеху й надалі іг-
норуватимуть ковельчан, то вони 
погрожують вдатися до радикаль-
них заходів.
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Без чобіт – не пройти
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Бізнес подібний до людини, яка гребе проти течії. У неї немає вибору, їй потрібно плисти вперед, 
інакше її понесе назад. Льюїс Пірсон

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, які 
потребують знання 

законів. Як грамотно 
вийти зі складної 

ситуації, підказує професійний 
юрист із практичним досвідом, 
адвокат Віктор Бондаренко, який 
бере участь у некомерційному 
проекті «Запитай юриста» на 
сайті Інформаційного агентства 
«Волинські Новини». Поставити свої 
запитання ви можете на сайті, або 
ж надіслати на електронну адресу 
gazeta.volynnews@gmail.com. 

«Прописаний у селі й живу з 
матір’ю, яку доглядаю. Після 
смерті батька залишився запо-
віт, у якому зазначено, що жит-

ловий будинок з надвірними будівлями 
та належними земельними ділянками 
для обслуговування житлового будин-
ку, господарських будівель та споруд 
для ведення особистого селянського 
господарства у рівних частинах мають 
належати мені, братові та племіннику. 
А також все інше майно, хай де воно є та 
хай із чого складається (йдеться про зе-
мельні паї) батько заповів мені. 

Як мені увійти у спадщину за запо-
вітом щодо нерухомості? Брат від сво-
єї частки відмовився на мою користь. 
А от племінник відмовлятися не хоче. 
Можливо, є закон, який обмежує термін, 
коли належна частка втрачає законну 
силу в заповіті?

Чи нотаріус має право відмовитися 
оформляти право на спадщину в другій 
частині заповіту (йдеться про земельні 
паї), спираючись на те, що заповіт у цьо-
му випадку не єдине ціле і не можна його 
розривати?»

Належна частка втрачає законну силу в 
заповіті, якщо племінник впродовж шести 
місяців з моменту відкриття спадщини не 
прийняв її, тобто не звернувся до нотаріуса 
або до органу місцевого самоврядування 
із заявою про прийняття спадщини й на 
момент смерті спадкодавця не проживав 
із ним в одному помешканні та не був там 
прописаний. Нотаріус не в праві відмовити 
в оформленні права на спадщину у другій 
частині заповіту. Він може лише винести по-
станову про відмову у вчиненні нотаріаль-
ної дії щодо всієї нотаріальної дії.

«Ще в 2016 році я оформила суб-
сидію. У 2017 році в липні мене 
поставили на облік в Центрі за-
йнятості, але я не принесла про 

цей факт довідку у відділ соціальної до-
помоги. Тепер випадково дізналася, що 
потрібно повертати всю допомогу за 
весь цей час. Чи це так? І що тепер ро-
бити мені, якщо роботи нема і субсидію 
призупинено?»

Якщо Ви були просто на обліку в Центрі 
зайнятості як пошукач роботи і не отриму-
вали допомогу з безробіття, тоді є всі шанси 
виграти таку справу в суді. Якщо ж отриму-
вали, тоді слід повернути суму субсидії.

«Сусід припаркував своє авто під 
вікнами багатоповерхівки. Від-
стань від вікна будинку до авто-
мобіля – десь біля двох метрів. 

Уночі з невідомих причин авто загорі-
лося. Є версія, що його підпалили, але 
доказів немає. Автомобіль повністю зго-
рів. Вогонь також понівечив вікна квар-
тир у будинку. Від високої температури 
потріскалися склопакети, поплавилися 
віконні рами. Чи мав право власник авто 
паркуватися під вікнами багатоповер-
хівки? Чи має право власник квартири 
вимагати від власника авто компенсації 
збитків? Якщо ні, то хто має компенсува-
ти жителям будинку зіпсовані вікна?»

Щодо паркування під вікнами немає 
жодних заборон. Власник квартири має 
право вимагати від власника авто компен-
сації збитків, оскільки останній несе відпові-
дальність за шкоду, завдану належним йому 
джерелом підвищенної небезпеки (у цьому 
випадку авто). Тому слід висувати відповідні 
вимоги до власника автомобіля.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

законотворчість

по-новому ЗАКОН ПРО ПАРКУВАННЯ: 
ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ 
НА ВОДІЇВ

НОВІ ПРАВИЛА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЄВРОБЛЯХ

Президент Петро 
Порошенко 
підписав закон, 

який регулює правила 
паркування. Документ 
набуде чинності 
27 вересня, інформує 
Gazeta.ua. Які ж зміни 
чекають на водіїв? 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
ЗАКОНУ

Завдяки документу, на за-
конодавчому рівні запрацюють 
механізми відповідальності за 
порушення правил зупинки, сто-
янки та паркування автомобілів. 
У поліції з’явиться можливість 
евакуйовувати неправильно при-
парковані машини та ухвалювати 
без правопорушника постанову 
про накладення штрафу.

Обставини про накладення 
штрафу фіксуватимуть у режимі 
фотознімання або відеозапису та 
у відповідному протоколі про ад-
міністративне правопорушення. 
Постанову про накладення штра-
фу можна ухвалювати без участі 
правопорушника. Її надсилати-
муть рекомендованим листом на 
поштову адресу, вказану при ре-
єстрації автомобіля. Затриманий 
автомобіль повертатимуть після 
сплати штрафу і вартості послуги 
з його транспортування та збері-
гання. Штрафувати за порушення 
правил паркування будуть не 
лише поліцейські. Спеціальних 
інспекторів призначатиме місце-
ва влада. 

ЯК КАРАТИМУТЬ 
ПОРУШНИКІВ 
ПАРКУВАННЯ ТА У 
ЯКИХ ВИПАДКАХ 
ЕВАКУЙОВУВАТИМУТЬ 
МАШИНИ

Якщо водій припаркував ав-
томобіль у неналежному місці, 
він отримає штраф, а транспорт-
ний засіб евакуюють. У законі 
прописали цю норму. Автомобіль 
мають право евакуювати тоді, 
коли він «суттєво перешкоджає 
дорожньому руху». Рішення про 
«суттєво» чи «несуттєво» ухва-
лює поліцейський. Крім право-
охоронців, право проводити 
евакуацію матимуть інспектори з 
паркування. Законом затвердили 
17 конкретних випадків еваку-
ації. Під час неї керуватимуться 
не суб’єктивними судженнями, а 
фактами.

Голова комітету з 
митної політики 

Верховної Ради Ніна 
Южаніна надала 
активістам руху 
«АвтоЄвроСила» 
для ознайомлення 
законопроект про 
легалізацію незаконно 
ввезених в Україну 
автомобілів. 

Як повідомляє «Авто24», до-
кумент перекриває практично 
всі методи ввозу та користування 
євробляхами в Україні.

Зокрема, проектом передба-
чено, що всі автомобілі, які буде 
ввезено в режимі транзиту, ма-
ють бути зареєстровані в Україні 
протягом 30 днів після перетину 
кордону. Причому це може бути 
лише один автомобіль на осо-
бу. Якщо громадянин ввозить 
не одне авто, він сплачує гаран-
тований платіж у розмірі повної 
ставки розмитнення (мито, акциз, 
ПДВ). Якщо термін транзиту по-

рушують, грошову заставу не по-
вертають.

Окрім того, якщо термін тран-
зиту автомобіля перевищено 
більш ніж на місяць, громадянин 
має сплатити штраф у розмірі 
170 тис. грн (10 тис. неоподатко-
вуваних мінімумів громадян). Та-
кий штраф має стати серйозною 
перешкодою для порушення 
строків транзиту, яким зараз ко-
ристуються власники автомобі-
лів на євробляхах.

Законодавці також пропону-
ють перекрити схему «верблю-

дів», тобто ввезення в Україну ав-
томобілів іноземцями, які потім 
передають машину українцям. За 
таке правопорушення іноземець 
має сплатити штраф у розмірі 
17 тис. грн (тисяча неоподатко-
вуваних мінімумів). Таким чином, 
охочих стати «верблюдами» се-
ред іноземців має поменшати.

Керувати автомобілем, який 
ввіз «верблюд», також стане дуже 
дорого. За таке порушення в Ко-
дексі про адміністративні право-
порушення (КуАП) хочуть вписа-
ти статтю зі штрафом у 8500 грн, 

ОСОБЛИВОСТІ 
ФОТО- Й ВІДЕОФІКСАЦІЇ 
НА ПАРКОВЦІ: ЯК 
ВОДІЇВ ПРИТЯГАТИМУТЬ 
ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Обставини, через які авто-
мобіль евакуюють, мають зафік-
сувати на фото чи відео та у про-
токолі. Будуть діяти три режими 
притягнення до адміністративної 
відповідальності.

Перший режим передбачає 
контакт поліцейського та поруш-
ника. Правоохоронець переві-
рятиме водійське посвідчення і 
технічний паспорт. Також складе 
постанову про притягнення до 
відповідальності просто на місці 
вчинення порушення.

Другий режим передбачає 
фіксацію правопорушень. Серед 
таких – неправильна зупинка, 
паркування в недозволеному 
місці чи несплата за стоянку. Їх 
фіксуватимуть стаціонарні каме-
ри, які встановлять на шляхопро-
водах, стовпах і навіть на громад-
ському транспорті.

Третій – фотознімання або 
відеозапис у ручному режимі. 

Порушення фіксуватимуть через 
спеціальну програму. Там авто-
матично відображатимуться міс-
це, час, дата й GPS-координати 
автомобіля.

Фіксувати правопорушення 
в такому режимі мають право 
поліцейські та уповноважені від 
міста інспектори з паркування. 
Інформацію про порушення вно-
ситимуть до реєстру адміністра-
тивних порушень у сфері безпе-
ки дорожнього руху.

ЯК КАРАТИМУТЬ 
ВЛАСНИКІВ ЄВРОБЛЯХ 
НА ПАРКОВЦІ

Для штрафування автомобі-
лів на іноземних номерах вста-
новили два способи стягнення 
штрафів. Якщо автомобіль ввіз 
на територію країни громадянин 
України, то штраф за порушення 
надсилатимуть на його домашню 
адресу. У випадку, коли штраф не 
сплатять добровільно, його стяг-
нуть у примусовому порядку.

Якщо автомобіль ввіз на 
територію країни іноземний 
громадянин, постанову про ад-
міністративне порушення йому 

вручатиме при в’їзді в Україну 
Держприкордонслужба.

Якщо авто віддали за доручен-
ням і повідомлення про штраф 
отримує власник, він може знай-
ти того, хто керує машиною. Піс-
ля цього внести його до реєстру 
власників. Якщо він відмовиться, 
штраф усе одно сплачуватиме во-
дій, адже на транспортний засіб 
накладуть арешт. Справу переда-
дуть до виконавчої служби.

ЯКІ СУМИ ШТРАФІВ 
ЗАГРОЖУЮТЬ ЗА 
ПРАВОПОРУШЕННЯ

Новий закон штрафів за по-
рушення правил паркування і 
стоянки не збільшує. Якщо авто 
не створює перешкоди та не-
безпеки для руху, стягуватимуть 
255 грн, якщо створює – 510 грн. 
Паркування на місцях для інвалі-
дів обернеться штрафом від 1020 
до 1700 грн.

Якщо порушення зафіксували 
в автоматичному режимі, водіє-
ві можуть зробити знижку 50%. 
Для цього протягом 10 днів він 
має сплатити штраф. Якщо пору-
шення фіксуватимуть у режимі 
фотознімання чи відеозапису, 
на вітровому склі залишатимуть 
повідомлення. Власника авто 
повідомлятимуть листом. Його 
надішлють на поштову адресу, 
вказану при реєстрації авто-
мобіля. Постанову вважатимуть 
врученою через три дні. Якщо 
власника неможливо знайти у 
реєстрі, повідомлення залишати-
муть під автодвірником. У ньому 
міститимуться такі ж відомості, як 
і в постанові.

Перші 10 хвилин стоянки на 
будь-якій парковці будуть без-
платними. Якщо авто стоятиме на 
стоянці довше, а водій не спла-
тить, доведеться платити штраф. 
Його розмір встановлено у 20-
кратному розмірі вартості однієї 
години користування тим плат-
ним майданчиком, на якому від-
булося порушення.

Якщо впродовж місяця штраф 
не сплатять, інспектор накладе 
на нього пеню в розмірі 100%. Ще 
через 30 днів справу передадуть 
у виконавчу службу для примусо-
вого стягнення оплати.

а за повторне виявлення – у 
17 тис. грн.

У випадку виявлення пору-
шень митних правил автомобіль 
вилучають, а штраф за таке пору-
шення буде нараховано, навіть 
якщо громадянин не отримав 
повідомлення про нього.

Законопроектом передбаче-
но обмін інформацією про авто-
мобілі, які перетнули кордон, між 
держорганами: прикордонною, 
фіскальною службами та Нацпо-
ліцією. Таким чином, поліція на 
дорозі зможе перевіряти, чи не 
порушив автомобіль терміни пе-
ребування в Україні. Всі ці органи 
будуть письмово сповіщати один 
одного про порушників, їх затри-
мання та несплату штрафів.

Ніна Южаніна наголосила, що 
частина проекту про легалізацію 
євроблях є незмінною. Обгово-
рювати можуть лише ставку, за 
якою будуть легалізовані автомо-
білі, що незаконно перебувають 
в Україні. 
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На законодавчому рівні запрацюють механізми 
відповідальності за порушення правил зупинки, 
стоянки та паркування автомобілів

Транзитні авто треба буде зареєструвати протягом 30 днів
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Здоров’я – вид гармонії, але його межі дуже широкі й не у всіх однакові. Гален

спірне питання

дочекалися

медична реформа

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ЗАПРАЦЮЄ У ВЕРЕСНІЛуцьк

Депутати Волиньради 
ухвалили рішення про 
створення комунального 

закладу «Волинський обласний 
перинатальний центр». 

До офіційного призначення головного 
лікаря виконувачем обов’язків призначили 
Ніну Загребельну. За словами голови облради 
Ігоря Палиці, заплановано, що вже у вересні в 
Луцьку відбудеться відкриття найсучаснішого 
перинатального центру.

Нагадаємо, його будівництво триває з 
2001 року. Роботи то активізовувалися, то за-
вмирали. З держбюджету виділяли мільйони 
гривень на добудову центру, однак щоразу їх 
з’їдала інфляція. 

Зазначимо, що з 2006 року в Україні ре-
єструють діток, народжених із вагою від 
500 грамів. Щоб вижити, такі малюки мають 
«дозріти» в кювезі, де умови перебування 
максимально наближені до материнської 
утроби. Одним для цього треба кілька тижнів, 
іншим – кілька місяців. Відповідно, потреба в 
сучасному перинатальному центрі з просто-
рими палатами стає все гострішою. 

За словами генерального директора 
ВОДТМО Сергія Ляшенка, перинатальний 
центр у Луцьку будували за унікальним про-
ектом, якого нема в жодній області. Адже об-
ласна дитяча лікарня і перинатальний центр 
працюватимуть синхронно й будуть з’єднані 
переходами. Та головне – дитина перебувати-
ме під наглядом лікарів ще з утроби матері.

– У перинатальний центр скеровувати-
муть вагітних, в яких буде ризик не доносити 
дитинку або ж народити малюка з вродже-
ними вадами. Висококваліфіковані фахівці 
надаватимуть допомогу третього рівня, яку 
не надають ні в районних лікарнях, ні в Луць-
кому пологовому будинку, – зазначає Сергій 
Ляшенко.

Згідно з планом, у перинатальному центрі 
буде три корпуси: акушерсько-гінекологічне 

відділення, жіноча консультація з центром 
планування сім’ї та неонатальний кор-
пус як частина обласної дитячої лікарні. 
Акушерсько-гінекологічний корпус розрахо-
ваний на 102 ліжка і готовий приймати 102 
породіллі. Це відділення конче потрібне Во-
лині, адже Луцький пологовий будинок нині 
перевантажений. До того ж, у всіх обласних 
центрах діє по два пологові будинки. А на Во-
лині взагалі відсутній пологовий стаціонар.

– Сьогодні ми змушені їхати по недоноше-
ну дитинку в район і транспортувати її реані-
мобілем у неонатальний центр, – розповідає 
Микола Гнатів, головний неонатолог Волині. 
– Виїзна бригада працює цілодобово за будь-
якої погоди. А ще не забувайте про якість на-
ших доріг. Тому транспортування маленького 
пацієнта – це завжди ризик для персоналу і 
малечі. Адже 60-70% новонароджених пере-
возять на штучній вентиляції легень.

Неонатальний центр розрахований на 55 
ліжок для недоношених та новонароджених 
діток, реанімаційне відділення – на 15 малю-
ків. За словами Миколи Гнатіва, транспорту-
вати проблемну дитинку найкраще в утробі 
матері. Тому в перинатальному центрі пла-
нують сконцентрувати вагітних з найважчи-
ми патологіями з усієї області. Це дозволить 
скоротити кількість викликів виїзної бригади, 
відповідно, медики зможуть швидше надати 
кваліфіковану допомогу. До того ж, у ново-
му приміщенні діятиме діагностична палата-
бокс, де новонародженим будуть проводити 
УЗД і в режимі онлайн консультуватимуться з 
фахівцями провідних клінік столиці. 

Сергій Ляшенко наголошує, що перина-
тальний центр стане науковим, методичним 
та навчальним центром для колег із районів. 
Команди лікарів уже навчаються на муляжах у 
пологових залах симуляційного центру. 

ДОЗВОЛИТИ РЕНТГЕН-ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМІНИТИ
У Міністерстві охорони 

здоров’я планують 
відмінити флюорографію. На 
думку в. о. міністра охорони 
здоров’я Уляни Супрун, аби 
зменшити кількість хворих, 
потрібно підсилити ранню 
діагностику. 

А за допомогою флюорогра-
фії можна встановити тільки, коли 
хвороба вже прогресує, цитує по-
садовицю ICTV. Проте знімки леге-
нів не відмінять зовсім. За словами 
Уляни Супрун, флюорографію за-
мінять на рентген, якщо така діа-
гностика знадобиться. Запланова-
но, що виявити хворобу на ранніх 
стадіях можна буде за допомогою 
анкетування. Його проводитиме 
медпрацівник.

НА МЕДИЧНУ 
ГАЛУЗЬ – ПОНАД 
35 МІЛЬЙОНІВ 
ГРИВЕНЬ

Депутати Волиньради 
ухвалили низку змін до 

обласного бюджету на 2018 рік. 
Зокрема, обранці розподілили 
залишки медичної субвенції, а 
також вільного залишку коштів 
обласного бюджету. 

Вільний залишок обласного бюджету 
становить 63,84 млн грн. Пріоритетом у 
фінансуванні стали об’єкти обласної ко-
мунальної власності. Понад 35,6 млн грн 
спрямують на галузь охорони здоров’я. 
Наприклад, 12,6 млн грн передбачили 
на придбання медичного обладнання 
для перинатального центру, 1 млн грн – 
для обслуговування медичного облад-
нання в обласному онкодиспансері, 
1,5 млн грн – на проведення капітально-
го ремонту корпусу №4 обласної псих-
лікарні №1, 9,92 млн грн – на капремонт 
відділень обласної інфекційної лікарні, 
1,2 млн грн – для придбання швидкоза-
морожувача плазми для обласної стан-
ції переливання крові. Залишки медич-
ної субвенції – 6,5 млн грн – спрямують 
на потреби обласного онкодиспансеру.

Також депутат облради Костянтин 
Зінкевич озвучив прохання колективу 
Володимир-Волинської станції пере-
ливання крові посприяти у придбанні 
комплексу для імуноферментного ана-
лізу ІФА донорської крові. Комплекс 
ІФА-діагностики дасть можливість ви-
являти в донорській крові інфекції та 
віруси, в тому числі ВІЛ, збудники гепа-
титу на крайніх стадіях захворювання. 
Це підвищить якість організації заго-
тівлі, виробництва компонентів крові 
до євростандартів і забезпечить масо-
вість проведення аналізів, що потрібні 
для заготівлі донорської крові, вироб-
ництва препаратів крові Володимир-
Волинської станції переливання крові, 
потужність якої зараз становить 12 тис. 
кг на рік. Зі слів Костянтина Зінкевича, 
медики відзначають збільшення кіль-
кості гематогенних інфекцій на Волині, 
у кожного може виникнути потреба в 
таких препаратах. Він просив передба-
чити виділення 800 тис. грн з обласно-
го бюджету на придбання зазначеного 
комплексу. Депутати підтримали запит.

для людей
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Луцьк

Волинські медики закликають 
підписувати декларації з 

сімейними лікарями.
Начальник управління охорони здоров’я 

Луцької міської ради Микола Якимчук про-
сить лучан не створювати ажіотаж з цього 
приводу. Але й не відкладати візит у медза-
клад, щоб укласти декларацію. 

– На сайті Міністерства охорони здоров’я – 
вісім зареєстрованих медичних інформацій-
них систем, які є містками між медзакладом і 
центральним сервером. Усі наші заклади вже 
зареєстровані, мають свої ключі та проводять 
підписну кампанію. Щоб робити це якісно, 
ми навчали наших медпрацівників. Це – про-
лонгована кампанія, яка триватиме не один 
місяць. У міністерстві кажуть, що є «зелені» 
списки та «червоні». Відповідно, 370 гривень 
буде передбачено на тих, хто укладе декла-
рацію, і дотація на 240 гривень на тих, хто не 
укладе. Це буде мотивацією для людей, щоб 
укладати договори та мати більшу кількість 

Сімейний лікар дає пацієнтові 
заповнити досить об’ємну анкету, 
в якій є перелік питань із серії: «Як 
давно у вас кашель?», «Чи болять 
при кашлі груди?», «Чи схудли ви 
за останній місяць?», «Чи хочеться 

вам їсти вранці?», «Чи болить спи-
на?», «Чи немає крові при кашлі?». І 
вже за сукупністю відповідей лікар 
може запідозрити, що у хворого, 
припустімо, не бронхіт, а туберку-
льоз. І тільки після цього пацієнта 

відправлять на аналізи, в тому числі 
й на флюорографію.

Однак волинські медики пере-
конані, що попри ініціативу в. о. мі-
ністра охорони здоров’я щодо при-
пинення щорічного проходження 
рентгену, такі дослідження мають 
бути обов’язковими.

– Під час цих досліджень нам 
вдається виявляти 40-45% усіх па-
тологій у волинян, а це не тільки 
туберкульоз, а й вроджені вади. Я 
переконана, що це одне з голов-
них п’яти обстежень, які мають бути 
постійними, – висловила думку 
головний лікар Луцького центру 
первинної медико-санітарної допо-
моги №2 Ганна Кравчук.

Нагадаємо, що згідно з наказом 
Міністерства охорони здоров’я, за-

раз обов’язкове флюорографічне 
обстеження проходять з вісімнад-
цяти років учні навчальних закладів 
на щорічному медичному огляді, а 
також представники деяких профе-
сій. Наприклад, хто працює у сфері 
громадського харчування, на рин-
ках та в метрополітені. Однак його 
оминають люди, які мають найбіль-
ший ризик заразитися хворобою, 
впевнені в МОЗі. Тому список пла-
нують значно розширити.

Також заплановано, що україн-
ці, хворі на закриті форми туберку-
льозу, будуть лікуватися на денному 
стаціонарі. Це стосується людей, які 
вже не становлять загрози для ото-
чення. Такі методи лікування вже 
використовують у країнах Європи 
та США.

НЕ УКЛАВ ДЕКЛАРАЦІЇ – 
ПЛАТИТИМЕШ ЗА ПОСЛУГИ

osteokeen.ru

послуг. Наголошу, що ніхто без допомоги не 
лишиться, – запевнив Микола Якимчук. – Про-
цедура проста й займає 10-15 хвилин. Усе, що 
треба, – паспорт та ідентифікаційний код. На 

мобільний телефон надходить код, деклара-
цію роздруковують, заповнюють її в кабінеті, 
один екземпляр лишається в медика, інший – 
у пацієнта.

За словами головного лікаря Луцького 
центру первинної медико-санітарної допо-
моги №1 Лідії Кривдик, у медзакладі облашту-
вали окремий кабінет для підписантів. 

– На сьогодні у нас вже уклали понад 470 
декларацій, черг та ажіотажу немає. Для цього 
є уповноважена особа, окремий кабінет і реє-
стратор, що дозволяє комфортніше укладати 
декларації та уникати черг. Зауважу, якщо лю-
дина не укладе договір, а є ті, хто не хоче да-
вати свій ідентифікаційний код чи паспортні 
дані, то доведеться платити за послуги, – каже 
Лідія Кривдик.

До слова, в Україні вже підписали більше 
30 тисяч декларацій, у Луцьку – близько ти-
сячі.

24tv.ua

Знімки легенів не відмінять зовсім

Кампанія із підписання дикларацій 
триватиме не один місяць

Перинатальний центр у Луцьку 
будували за унікальним проектом

Пріоритетом у фінансуванні 
стали об’єкти обласної 
комунальної власності
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город на балконі

смакота

КАРТОПЛЯ ФРІ 
З ДУХОВКИ
• 5-7 картоплин • два яєчні білки
• приправи до смаку – чорний перець,
 паприка, сіль

Картоплю обібрати й порізати на 
брусочки завтовшки 1 см. Білки збити 
до густої піни, всипати приправи та ви-
мішати. Картоплю викласти в миску і за-
лити білками. 

Духовку розігріти до 200-220°С. На 
деко, вистелене силіконовим килимком, 
викласти одним шаром картоплю. Випі-
кати 7-10 хв. Забрати килимок і випікати 
картоплю до золотавої скоринки. 

Подають страву теплою. Ароматна 
картопля смакує зі сметаною з кропом 
або домашнім кетчупом. 

РЕЦЕПТ ДЕТОКСИКАЦІЇ 
ОРГАНІЗМУ

Процес очищення організму жит-
тєво важливий для здоров’я. Якщо ви 
накопичуєте токсини, то завдаєте неви-
правної шкоди усім органам. Простий 
рецепт на основі чорносливу та родзи-
нок допоможе очистити тіло в домашніх 
умовах. 

Вам знадобиться 150 г 
чорносливу без кісточок, 
150 г родзинок, 5 скл. води. 
Воду слід закип’ятити, додати про-

миті сливи та родзинки, проварити на 
слабкому вогні 15 хв. 1 ст. ложку рідини 
пити щодня натще, заїдаючи ягодами. З 
кожним днем ви будете почуватися кра-
ще, надмірна вага зникатиме без зайвих 
зусиль.  

bon appetit

меню для талії

РАННІ ОГІРКИ ВИРОЩУЮТЬ 
У ПЛАСТИКОВИХ ПЛЯШКАХПластикові пляшки люди 

навчилися використовувати 
для різних потреб. Зокрема, 

серед дачників стало популярним 
вирощувати в них розсаду. Така 
тара зручна, легка і практично 
безплатна. 

До того ж, велика перевага методу в тому, 
що він дозволяє виростити овочі на балконі 
міської квартири. Адже пластикова тара ком-
пактна, прекрасно пропускає сонячні проме-
ні, рослинки почуваються у ній комфортно. 
Вирощену в такий спосіб розсаду можна ви-
саджувати і на дачі у відкритий ґрунт, при-
чому разом із пляшкою. У відкритому ґрунті 
вийде міні-тепличка, в якій рослини будуть 
швидко рости і дозрівати. Ранніми сортами 
ви зможете смакувати вже у червні. 

ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ 
ОГІРКІВ У ПЛЯШЦІ 

Пластик захистить рослину від вовчка, у 
боротьбі з яким дачники часто програють.

Ви зекономите воду для поливання. Адже 
вона надходить безпосередньо до коренів, 
не розтікаючись по землі.

Нормальному зростанню рослин не зава-
жатимуть бур’яни, тож коренева система роз-
виватиметься нормально і буде отримувати 
достатньо  корисних мінералів. 

ЯК ПІДГОТУВАТИ ЗЕМЛЮ
Найпоширеніший рецепт приготування 

землі під розсаду – узяти в однакових части-
нах чотири компоненти: ґрунт із городу, пере-
пріле листя плодових дерев, торф і дренажну 
суміш. Дренажем може стати лушпиння со-
няшникового насіння, шкаралупа яєць чи мох 
сфагнум. Не зайве буде додати деревного ву-
гілля.  

отримаєте пластиковий горщик і кришечку 
до нього. У дні пляшки треба зробити отвори, 
щоб забезпечити відтік зайвої вологи, якщо 
перестараєтеся з поливанням. 

Тару заповняють землею, струшують. Рі-
вень землі має бути нижчим від обрізаного 
краю на кілька сантиметрів. Можна висаджу-
вати насіння. 

Горщики з огірками можна розмістити 
на балконі. Якщо плануєте висаджувати їх у 
ґрунт, засипати землею слід на дві третини. 
Зверху накрити обрізаними кришками, щоб 
створити розсаді парникові умови. Це дозво-
лить також убезпечити рослинки від нічних 
холодів. Коли огірки зміцніють, кришки за-
бирають.  

ДОГЛЯД ЗА ОГІРКАМИ
Поливають рослини водою кімнатної тем-

ператури. Через два тижні після появи сходів 
їх починають підживлювати. Використовують 
слабкий розчин добрив. На відро води – 15 г 
калійної і 5 г аміачної селітри, 30 г суперфос-
фату, 5 г сірчанокислого магнію. Поливати 
слід акуратно, під корінь, оминаючи листя. 
Через 10 днів можна підживити гноєм, який 
розводять водою у пропорції 1:20.

Вирощуючи огірки у теплиці чи на бал-
коні, слід подбати про формування пагонів. 
Коли з’явиться третій справжній листок, його 
акуратно зрізують, не пошкоджуючи стебли-
ну. З пазухової бруньки другого листка через 
п’ять днів починає розвиватися боковий па-
гін. Друге прищипування роблять пізніше над 
п’ятим і шостим листком, третє – ще через два 
нові листки. Стежте, щоб рослини не перебу-
вали на протязі, аби вберегти їх від борош-
нистої роси. 

ЯК ПІДГОТУВАТИ ТАРУ
Згодяться пляшки місткістю 2 чи 5 л. У 

більшій тарі рослини почуватимуться ком-
фортніше. У такій пляшці можна посадити 
кілька насінин чи саджанців. У дволітрову ви-
саджують не більш як одну рослину. У пляшці 
зрізують верхню частину (третину висоти). Ви 

ТАРТАЛЕТКИ 
• 1 куряче філе (відварене) • жменя мигдалю 
(можна волоських горіхів) • по 2-3 гілочки 
зелені петрушки та свіжої м’яти 
• 1-2 ст. ложки майонезу • 12 тарталеток

Куряче філе порізати невеликими куби-
ками. У ступці подрібнити горіхи. Дрібно по-
сікти петрушку й м’яту. Всі компоненти змі-
шати й заправити майонезом. Приготованою 
сумішшю начинити тарталетки, прикрасити 
листочками м’яти.

ЕКЗОТИЧНИЙ САЛАТИК
• 1 варене куряче філе • 1 цибулина (синя)
• 2 ківі • 1 апельсин • невелика головка 
зеленого салату • 3 ст. ложки олії 
(краще оливкової) • 1 ст. ложка винного 
білого оцту • 1 ч. ложка цукру 
• сіль – до смаку

Цибулю нарізати тонкими кільцями й за-
маринувати в суміші олії, винного оцту, цукру 
та солі й залишити на кілька хвилин.

Ківі обібрати й нарізати впоперек тонкими 
скибочками, почищену м’якоть апельсина – 
кубиками. Варене куряче філе розділити на во-
локна завтовшки приблизно 1 см. Листя салату 
вимити, обсушити й поскубати на шматки.

Усі інгредієнти перекласти у великий са-
латник. Мариновану цибулю відтиснути й до-
дати до салату, перемішати. Заправити мари-
надом.

ЗУБНА ЩІТКА 
ДЛЯ КЛАВІАТУРИ
Якщо вам терміново знадобилося 
пересунути важкий предмет, а 
допомогти нікому, скористайтеся 
засобом для миття вікон. Просто 
розбризкайте його по підлозі – і ваш 
диван або комод буде ковзати, не 
залишаючи подряпин.

Почистити клавіатуру ноутбука або 
комп'ютера зовсім нескладно. Для цього 
потрібно лише скористатися старою зуб-
ною щіткою. Втім для цієї справи можна 
розщедритися і на недорогу нову.

За допомогою двох пігулок аспірину, 
розчинених у склянці з водою, ви змо-
жете видалити сліди від дезодоранту на 
одязі.

Іноді на предметах залишаються лип-
кі сліди від цінників або інших наклейок, 
до яких потім прилипає пил. Щоб їх при-
брати, потріть це місце рідиною для знят-
тя лаку.

У вашому туалеті завжди буде приєм-
ний запах, якщо всередину рулону туа-
летного паперу крапнути кілька крапель 
пахучої ефірної олії.

На жаль, жувальна гумка здатна не 
тільки освіжити подих, але й зіпсувати 
настрій. Якщо вона прилипла до вашого 
одягу або, що ще гірше, до волосся, си-
туацію можна виправити. Одяг потрібно 
загорнути в пакет і покласти у морозил-
ку на кілька годин, а потім обережно зі-
шкребти затверділу жуйку. До волосся, 
де прилипла гумка, прикладають кубик 
льоду. Коли вона застигне, її можна буде 
розламати на маленькі шматочки й обе-
режно зняти з пасма.

Пластикові контейнери, в яких збе-
рігають продукти, з часом набувають не 
дуже приємного запаху. Якщо це трапи-
лося, насипте в такий контейнер дрібку 
солі, щільно закрийте кришкою і залиште 
на деякий час. Сіль вбере запах, а потім 
ви просто змиєте її водою.

За допомогою фольги можна наго-
стрити тупі ножиці. Просто складіть ар-
куш фольги в кілька разів та поріжте його 
ножицями – вони стануть гострішими.

Миття скляних ваз з вузьким горлеч-
ком іноді стає справжньою проблемою. 
Позбутися її можна, якщо насипати все-
редину крупної солі, залити дуже гаря-
чою водою і кілька хвилин гарненько 
збовтати. Після того як виллєте воду з сіл-
лю, просто помийте вазу чистою водою. 

корисні поради

narkologpro.ru

МЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНІВ
СВИНИНА З АНАНАСОМ
• 700-800 г свинини (прямокутний шматок,
 найкраще брати полядвицю)
• 100 г твердого сиру • половинка ананаса 
(можна консервованого) • сіль і мелений 
перець – на смак

Ананас порізати кільцями, кожне кіль-
це розрізати навпіл. У шматку м’яса зробити 
поперечні надрізи, не дорізаючи до кінця на 
0,5 см. Натерти м’ясо сіллю й перцем, не про-
пускаючи жодного надрізу.

Сир порізати тонкими невеликими плас-
тинками. У кожен надріз м’яса покласти шма-
точок сиру, шматочок ананаса і знову шма-
точок сиру. Деякі господині замість ананаса 
використовують шматочки помідора. Загор-
нути м’ясо у фольгу (в два шари).

Запікати в духовці півтори години за 200°С. 
Готове м’ясо порізати на порційні шматки. 

bozskerecepty.sk

xohanoc.info

Поливати рослини слід 
нехолодною водою 

balkonsam
i.ru

САЛАТ «ОРХІДЕЯ»
• 200 г шинки • 100 г печериць 
• 2 відварені яйця • 100 г моркви
по-корейськи • 150 г твердого сиру 
• чипси • майонез

Салат викладати шарами: корейська 
морква, відварені або обсмажені печериці 
(теж порізати кубиками), порізана кубиками 
шинка, посічені білки й один жовток, твердий 
сир. Кожен шар, крім верхнього, змащувати 
майонезом. Поверх сиру в центрі тарілки ви-
класти жовток, навколо нього у формі пелюс-
ток квітки – чипси.

hungryboyfriend.ru
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Вас тільки гроші хвилюють. Це місто заслуговує злочинців трохи кращих, і я їх йому дам. 
Фільм «Темний лицар»
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ВІВТОРОК 17 квітня
06.00, 15.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
22.20, 03.05 Новини

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

09.30, 23.40 Кліпи 
учасників Євробачення-
2018

09.40 Д/с «Спільноти 
тварин»

10.35, 16.40 Телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

19.35, 03.30 Погода
11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
11.25 «Гордість світу»
12.00 Д/ц Смаки Культур
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 Складна розмова
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Світло
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Шукачі чудес»
19.50, 01.10 Чемпіонат 

світу з хокею серед 
юніорів – 2018. 
Угорщина – Україна

22.45 Д/с «Таємниці 
людського мозку»

23.50 Д/ц Незвичайні 
культури

04.00 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі
03.45 Абзац
05.40 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.29, 07.49 Kids Time
06.30 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.50 Т/с «Шлях 

чарівника»
09.40 Т/с «Друзі»
12.30 Т/с «Статус відносин 

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

16+
22.10 Від пацанки до 

панянки 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 «Все буде добре!» 

12+
07.50 «Все буде смачно!» 

12+
10.00 «МастерШеф – 7» 

12+
13.20 «Хата на тата» 12+
15.55 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 16+
22.45 «Давай поговоримо 

про секс» 16+
00.40 «Один за всіх» 16+

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

Хілс, 90210»
11.45, 23.50 «Орел і 

Решка. На краю світу»
12.45 «Орел і Решка»
18.10 «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»
00.45 Т/с «Секс у великому 

місті»
02.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 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 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволі»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
08.00 Правда життя 09.00, 
22.40 Мегазаводи 09.50, 
17.10 Найдивовижніші 
тварини 10.40 Дикі 
острови 11.40 Ілюзії 
сучасності 12.20 Містична 
Україна 13.10 Прихована 
реальність 14.10 Речовий 
доказ 15.20, 21.40 Битва 
рибалок 16.10, 20.50 
Шалена подорож 18.10 
Скептик 19.00 Фантастичні 
історії 23.40 Повітряні 
воїни 00.30 Сперма: 
секрет життя 01.20 Скарб.
UA 05.40 Бандитська 
Одеса 

МЕГА

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

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

09.30 «ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ»
11.00, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Поверніть мені 

красу – 3»
23.20, 00.25 Х/ф 

«Службовий роман. 
Наші часи»

01.20 Х/ф «Марта, марсі 
мей, марлен»

1+1

06.20, 22.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.00 «Новини»
12.50 Т/с «Східні 

солодощі»
14.50, 15.45, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.20 

«Подробиці»
00.20 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
02.50 «Орел і Решка. 

Шопінг»

ІНТЕР

05.40, 20.20 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 04.30, 12.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Більше ніж правда
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пес-3»
12.00, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.05, 16.20 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Т/с «Копи на роботі»
23.30 Х/ф «Повітря»
01.10 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Золота гуска»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 18.00, 23.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
19.00, 21.00 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 «Кров і 

троянда», 1 серія
13.40, 19.30 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Незвідані 

шляхи»
17.10 «До справи»
17.26 Д/ф «Жива ватра»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.48 Д/с «Незвідані 

шляхи»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/ф «Шляхами 
Волині»

06.30 У фокусі Європа
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На часі 18:00
08.00 Новини «На Часі»
08.30 На часі 21:00
09.00 Поспілкуймося
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30, 23.00 Глобал 3000
14.00 Концерт «Чорні 

черешні»
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи

АВЕРС 15.30 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

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»
23.30 На Часі 18.00. 

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

Волині»
01.00 Концерт «Чорні 

черешні»
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00, 03.20 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»
12.55, 02.05 «Нове 

2+2 Шалене відео по-
українськи»

14.30 «102. Поліція»
15.20 Х/ф «Робокоп 3»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом 2»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки 10»
00.40 Х/ф «9 місяців 

суворого режиму»
Фільм «Робокоп 3»

15:20

geeksofdoom
.com

06.00, 15.45 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30 Кліпи учасників 
Євробачення-2018

09.40 Д/с «Спільноти 
тварин»

10.35, 16.40 Телепродаж
10.50, 14.20, 15.10, 23.45, 

02.00, 03.40 Погода
11.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
12.00, 02.05 Д/ц Смаки 

Культур
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 Перша шпальта
15.20, 03.45 Лайфхак 

українською
15.30 М/с «Гон»
17.00, 01.10 Розсекречена 

історія
18.00, 00.15 Інформаційна 

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

Спорт
21.50 Т/с «Окуповані»
23.30 С/р «Обличчя війни»
23.50 Д/ц Незвичайні 

культури
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15, 05.00 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.40, 14.00, 15.15 «Міняю 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.25 «Голос країни 

8»
04.20 «Українські сенсації»

06.15, 22.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.15 «Ранок 
з Інтером»

10.10 Х/ф «Формула 
кохання»

12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Живіть у 

радості»
14.00 Х/ф «Так не буває»
16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 

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

я все зможу!»
00.20 Т/с «СБУ. 

Спецоперація»
02.55 «Орел і Решка. 

Шопінг»

05.05, 04.55 Т/с «Відділ 44»
05.50, 19.20 Надзвичайні 

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

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт
12.05, 13.20, 00.40 Х/ф 

«Вдруге не посадять»
14.30, 16.20 Х/ф «Мумія: 

Гробниця імператора 
драконів»

17.05 Х/ф «Цар скорпіонів»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-3»
22.30 Свобода слова
02.20 Небачене 

Євробачення
02.35 Х/ф «Поїзд поза 

розкладом»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Джастін і 

лицарі доблесті»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 18.00, 23.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
19.00, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
20.00, 00.00 100 в 1
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

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

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

09.00 «Енеїда», 1, 2 серії
13.40, 19.30 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/ф «Сонар»
17.10 Д/ф «В Україні»
17.36 Д/ф «Волинянин»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.48 Д/ф «Сонар»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

06.55 «Все буде добре!»
08.45 «Світами за 

скарбами» 12+
11.15 Х/ф «Не підганяй 

кохання»
13.30 «Битва екстрасенсів 

18» 16+
15.55 «Все буде добре!» 

12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «Слідство 

ведуть екстрасенси» 16+
23.40 «Один за всіх» 16+
02.55 «Найкраще на ТБ»

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

Хілс, 90210»
11.45 «Орел і Решка. На 

краю світу»
12.30 «Орел і Решка»
18.10 «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 «Простачка»
00.45 Х/ф «ТайМер»
02.20 «Нічне життя»

03.00, 01.55 Зона ночі
04.55 Абзац
06.49, 08.05 Kids Time
06.50 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
08.10 Т/с «Бібліотекарі»
12.40 Х/ф «Затура»
14.40 Х/ф «Страшилки»
16.40 Х/ф «Принц Персії: 

Піски часу»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Х/ф «Піраньї 3DD»
01.35 Небачене 

Євробачення
01.50 Служба розшуку 

дітей

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 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 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволі»
23.30 Х/ф «Залізний 

кулак»
01.30 Телемагазин

06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00, 
22.40 Мегазаводи 09.50, 
17.10 Найдивовижніші 
тварини 10.40 Дикі 
острови 11.40 Ілюзії 
сучасності 12.20, 01.20 
Містична Україна 
13.10, 02.00 Прихована 
реальність 14.10, 00.30 
Речовий доказ 15.20, 
21.40 Битва рибалок 
16.10, 20.50 Шалена 
подорож 18.10 Скептик 
19.00 Фантастичні історії 
23.40 Повітряні воїни 
05.30 Смарт-шоу 

ПОНЕДІЛОК 16 квітняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Т/ф «Шляхами 
Волині»

06.30 Євромакс
07.00 Новини «На Часі» 

Спецвипуск
07.30 На Часі. Неділя. 

Повтор
08.00 Новини «На часі». 

Спецвипуск
08.30 Феєрія мандрів
09.00 Огляд світових 

подій
09.30 Завтра-сьогодні
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
11.00, 03.00 Знай більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Х/ф «Київські 

прохачі»
15.00 В гостях у Добрячка

АВЕРС 15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
16.00 Огляд світових 

подій
16.30 Концерт Збройних 

сил України
18.00 На часі 18:00
18.45 Новини «На Часі»
19.00 Т/с «Пані покоївка»
20.30 У фокусі Європа
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 18:00
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Концерт Збройних 

сил України
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Пастка»
05.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00, 02.40 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

10.25 Т/с «Команда»
14.10 Х/ф «Робокоп»
16.00 Х/ф «Робокоп 2»

2+2 18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.20 Т/с «Опер за 

викликом 2»
21.20, 22.55 Т/с «Кістки 

10»
00.40 Х/ф «Біжи не 

озираючись»
03.30 «Облом.UA.»

НТН

05.25, 04.55 Т/с «Тиша»
06.35 Х/ф «Все 

можливо»
08.30 «Свідок. Агенти»
09.00 Х/ф «Казка про 

жінку та чоловіка»
10.40 «Кримінальні 

справи»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

02.20 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенди 

карного розшуку»
14.40 «Життя на грані»
19.30, 00.45 Т/с 

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

детективъ»
02.50 «Випадковий 

свідок»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя. 

Професії»

НТН

06.05 Х/ф «Жіноча 

робота з ризиком для 

життя»

08.30 Ранковий «Свідок»

09.00 Х/ф «Трембіта»

10.40 «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»

03.15 «Речовий доказ»

04.15 «Правда життя. 

Професії»

Фільм «Цар скорпіонів»

17:05

uafi lm
.tv

НА ICTV – 
УКРАЇНСЬКИЙ 
СЕРІАЛ ПРО КОПІВ 

Незабаром телеканал ICTV покаже 
гумористичний серіал «Копи 

на роботі», в якому йдеться про 
повсякдення полісменів. Серіал 
французького формату адаптовано 
під українські реалії, повідомляє ICTV. 

«Віримо, що серіал буде дуже успіш-
ним, – каже продюсер Анастасія Штейнгауз. 
– Адже українську версію зроблено з усією 
любов’ю до справи та до глядача. Це не 
просто анекдоти, а історії про персонажів, 
які мають різну вдачу і є симпатичними». 

У проекті знялися актори Олександр 
Скічко, Анна Кузіна, Дмитро Усов, Катя Ви-
шнева, Андрій Ісаєнко та Артемій Єгоров. 
Начальника копів зіграв Володимир Горян-
ський. Режисер – Денис Тарасов. 

свіжачок

detector.m
edia
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ЧЕТВЕР 19 квітня

СЕРЕДА 18 квітня
06.00, 15.45 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
22.20, 03.05 Новини

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

09.30, 23.40 Кліпи 
учасників Євробачення-
2018

09.40 Д/с «Спільноти 
тварин»

10.35, 16.40 Телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

19.35, 03.30 Погода
11.00 «Гордість світу»
12.00 Д/ц Смаки Культур
13.10 :РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Лайфхак українською
15.30 М/с «Гон»
17.00 Війна і мир
17.45 ТАКАШОТАМ
18.00 Інформаційна година
19.00 Перша шпальта
19.25 Д/с «Шукачі чудес»
19.50, 01.10 Чемпіонат 

світу з хокею серед 
юніорів – 2018. Італія – 
Україна

22.45 Д/с «Таємниці 
людського мозку»

23.50 Д/ц Незвичайні 
культури

04.00 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 
путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.29, 07.44 Kids Time
06.30 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.45 Т/с «Шлях 

чарівника»
09.35 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Статус відносин 

– все складно»
16.50, 19.00 Від пацанки 

до панянки 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Суперінтуїція
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 15.55 «Все буде 

добре!»

08.15 «МастерШеф – 7» 

12+

11.50 «Хата на тата» 12+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний» 

12+

00.10 «Один за всіх» 16+

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

Хілс, 90210»
11.45, 23.50 «Орел і 

Решка. На краю світу»
12.35 «Орел і Решка»
18.10 «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»
00.45 Т/с «Секс у великому 

місті»
02.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 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 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволі»
23.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
08.00, 02.10 Правда 
життя 09.00, 22.40 
Мегазаводи 09.50, 17.10 
Найдивовижніші тварини 
10.40 Дикі острови 
11.40 Там, де на нема 
12.20, 01.20 Містична 
Україна 13.10 Прихована 
реальність 14.10, 00.30 
Речовий доказ 15.20, 
21.40 Битва рибалок 
16.10, 20.50 Шалена 
подорож 18.10 Скептик 
19.00 Фантастичні історії 
23.40 Повітряні воїни 

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»
12.40, 14.00, 15.20 «Міняю 

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

матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга»
22.00 «Одруження наосліп 

4»
23.30, 00.25 Х/ф «Винні 

зірки»
02.20 «Гроші»

06.20, 22.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.50 Т/с «Східні 
солодощі»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

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

20.00, 02.10, 05.20 
«Подробиці»

00.20 Т/с «СБУ. 
Спецоперація»

02.50 «Орел і Решка. 
Шопінг 2014»

04.50 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40, 10.10 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
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 «Мій хлопець 

– кілер»
01.05 Х/ф «Повітря»
02.35 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.15 Скарб нації

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Красуня й 

чудовисько»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 18.00, 23.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
19.00, 21.00 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, 19.00 Глобал 3000
07.00 Новини «На Часі»
07.30 На Часі 18.00. 

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

Повтор
09.00 Т/с «Справа Дойла»
10.00 В гостях у Добрячка
10.20 Англійські Класи
10.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30 Завтра сьогодні
14.00 Концерт «Один в 

каное»
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи

АВЕРС 15.30 М/с «Цуценя в моїй 
кишені»

16.00 Джем
18.00 На Часі 18.00
18.30 Як це було
18.45 Новини «На Часі»
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 18.00 

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

Волині»
01.00 Концерт «Один в 

каное»
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00, 02.10 «Нове 

Шалене відео по-
українськи»

09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений 

світ»

2+2 12.55 «Помста природи»
14.15 «102. Поліція»
15.05 Х/ф «Петля часу »
18.55 Кубок України з 

футболу. Півфінал. 
«Дніпро-1» – «Динамо»

21.00, 22.50 Т/с «Кістки 10»
00.35 Х/ф «Бойовий 

гіпноз проти кіз»
03.25 «Облом.UA.»

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

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

09.00 Серіал «Кров і 
троянда», 2 серія

13.40, 19.30 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Наші гроші»
17.36 Д/ф «Служба 

безпеки ОУН. «Зачинені 
двері»

18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.48 Д/с «Неповторна 

природа»
20.14 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.45 Т/с «Тиша»
06.55 Х/ф «Золота баба»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»
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»
04.30 «Правда життя. 

Професії»

06.00, 15.45 М/с «Чорний 
Джек»

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

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

09.30, 23.40 Кліпи 
учасників Євробачення-
2018

09.40 Д/с «Спільноти 
тварин»

10.35, 16.40 Телепродаж
11.00 «Гордість світу»
12.00 Д/ц Смачні історії
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 До справи
15.20, 03.50 Лайфхак 

українською
15.30 М/с «Гон»
17.00, 19.00 #ВУКРАЇНІ
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.25 Д/с «Пригоди Остіна 

Стівенса»
20.25 Схеми. Корупція в 

деталях
21.30 Новини. Спорт
21.50 Д/ф «93: Бій за 

Україну»
22.50 Д/с «Таємниці 

людського мозку»
23.50 Д/ц Незвичайні 

культури
01.10 Війна і мир
01.50 ТАКАШОТАМ
02.05 Д/ц Смаки Культур
04.00 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
03.55 Абзац
05.50 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.34, 07.54 Kids Time
06.35 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
07.55 Т/с «Шлях 

чарівника»
09.45 Т/с «Друзі»
12.35 Т/с «Діагноз: Майже 

не закохані»
17.00, 19.00 Хто зверху? 

12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.15 Варьяти
02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 15.55 «Все буде 

добре!»
07.55 «Все буде смачно!»
09.00 «МастерШеф – 7» 

12+
11.50 «Хата на тата» 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла 5» 16+
23.00 «Я соромлюсь свого 

тіла 5» 18+
00.00 «Один за всіх» 16+

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

Хілс, 90210»
11.45, 23.50 «Орел і 

Решка. На краю світу»
12.40 «Орел і Решка»
18.10 «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»
00.45 Т/с «Секс у великому 

місті»
02.40 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 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 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволі»
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 Найдивовижніші 
тварини 10.40 Дикі 
острови 11.40 Там, де 
на нема 12.20, 01.20 
Містична Україна 13.10 
Прихована реальність 
14.10, 00.30 Речовий доказ 
15.20, 21.40 Битва рибалок 
16.10, 20.50 Шалена 
подорож 18.10 Скептик 
19.00 Фантастичні історії 
23.40 Повітряні воїни 
02.00 Володимир Івасюк 
02.50 Великі українці 05.40 
Бандитська Одеса 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження 

наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю 

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

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

2018»
00.45 Х/ф «На гребені»

06.20, 22.35 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!»

12.50 Т/с «Східні 
солодощі»

14.50, 15.45, 16.45 
«Речдок»

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

20.00, 02.20, 05.25 
«Подробиці»

00.20 Т/с «СБУ. 
Спецоперація»

03.00 «Орел і Решка. 
Шопінг 2014»

04.55 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.20, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.45, 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 Місто
01.40 Х/ф «Мій хлопець 

– кілер»
03.05 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 18.00, 23.00, 02.30 

Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і 

Володька
19.00, 21.00 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 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 МузейОк
12.30 Концерт «Наш 

Шевченко»
14.00 Відкрита влада. 

АВЕРС Область
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
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 18.00 

Повтор
00.00 Новини «На Часі»
00.30 Концерт «Наш 

Шевченко»
02.00 На Часі 21.00 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

06.00 Мультфільми
08.00, 12.20, 03.20 

«Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.20, 17.15 «Загублений 

світ»
14.45 «102. Поліція»
15.35 Х/ф «Бойовий 

2+2 гіпноз проти кіз»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25, 20.20 «Опер за 

викликом 2» (16+)
21.20, 22.55 Т/с «Кістки 

10»
00.40 Х/ф «День мумії»
02.05 «Нове Шалене відео 

по-українськи»

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

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

09.00 Серіал «Кров і 
троянда», 3 серія

13.40, 19.30 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Складна розмова»
17.36 Д/ф «20 сторіччя 

короля Войтили»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.48 Д/с «Неповторна 

природа»
20.14 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
20.40 Новини. 

Сурдопереклад

НОВА ВОЛИНЬ

НТН

05.30 Т/с «Тиша»
06.50 Х/ф «Декілька 

любовних історій»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.05 Х/ф «Бажаю 

здоров’я!»
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»
04.20 «Правда життя. 

Професії»

ПОТАП НАПИСАВ 
ДИТЯЧУ КНИЖКУ 

Музичний продюсер та репер Потап 
написав першу книжку для дітей 

українською мовою. Вона називається 
«Пан Їжак». Репер видасть ї ї спільно з 
видавництвом «Ранок» і WWF. Книжку 
надрукують також і російською 
мовою. Презентація відбудеться 
влітку на Книжковому Арсеналі. 

«Колись дав-
но разом з моїм 
другом Олексан-
дром Стегановим 
ми придумали 
віртуального ге-
роя, – каже Потап. 
– Шукали його се-
ред різних фольк-
лорних персона-
жів: уявляли собі 
вовка, білку або 
кабанчика. І раптом згадали про їжака. 
Вони живуть у нашій місцевості, вони милі 
і всіх люблять, а своїм носиком видають ку-
медні звуки «фунь-фунь-фунь». Так з’явився 
наш герой їжак Фунь-Фунь».

з музикантів – у письменники 

Фільм «Мій хлопець – кілер»

23:30

uafi lm
.tv

АКЦІОНЕРИ ВИМАГАЮТЬ 
ВІДСТАВКИ ЦУКЕРБЕРГА 

Фінансовий контролер Нью-
Йорка Скотт Стрінгер вважає, 

що Марк Цукерберг має піти з поста 
виконавчого директора Facebook, 
щоб повернути довіру громадськості, 
інформує Financial Times. 

Стрінгер заявив, що Facebook також 
потрібні три незалежні директори, які зна-
ються на захисті персональних даних. За-
раз соціальна мережа перебуває в дуже 
важкому становищі, оскільки її рекламну 
модель розкритикував глава Apple Тім 

Кук, а Ілон Маск видалив з 
Facebook сторінки Tesla і 
SpaceX.

Скандал навколо ви-
току даних зачепив що-
найменше 87 мільйонів 

користувачів соцмережі. 
У Facebook повідомили, 

що більшість користу-
вачів, чиї дані могла 

зібрати Cambridge 
Analytica, перебу-
вають у США. 

скандал

Фільм «День мумії»

00:40

kinosok.org
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Кук, а Іло
Faceboo
SpaceX
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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  

НЕСПОКІЙНІ СЕРЦЕМ 
ТА МОЛОДІ ДУШЕЮ

«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ» ТВОРИМО НАШЕ МАЙБУТНЄ ТАЛАНТИ ВОЛИНІ

Трапляються в житті події, коли 
зустрічаєшся з людьми справжніми, 

мудрими, щедрими  на любов та 
доброту. Такі враження залишила по 
собі зустріч з учасниками аматорського 
хору «Неспокійні серця». Його 
артисти – усміхнені та життєрадісні 
жінки, різні за віком, характером, 
освітою, фахом, але всіх їх об’єднали 
талант і любов до української пісні.

Хор клубу ветеранів війни і праці «Не-
спокійні серця» створено у квітні 2013 року. 
Впродовж п’яти років діяльність колекти-
ву фінансово підтримує Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом». Таким чином, у рамках 
проекту «Золотий вік» Фонд об’єднує людей 
поважного віку, які прагнуть розвиватися, 
навчатися, пізнавати світ, спілкуватися з од-
нодумцями та колегами. Також завдяки Фон-
ду учасники колективу мали змогу оздорови-
тися в санарії «Пролісок».

Із позитивним настроєм щоп’ятниці в 
Палаці культури міста Луцька проходять  
репетиції «Неспокійних серць». Збираючись 
разом, хористи забувають про свої роки, тур-
боти, хвороби, сповна віддаючись улюбленій 
справі.  

– Ми співаємо для тих людей, які вірять 
у Бога, які люблять Україну, поважають свій 
народ, – каже керівник хору Галина Констан-
кевич.

– Співаючи, ми несемо всю теплоту своїх 
сердець людям, які нас чують, бачать, які нам 
аплодують. Кожну пісню пропускаємо через 
себе. Маючи той заряд енергії, ми хочемо 
збиратися ще і ще, – додає учасниця колекти-
ву Галина Шабуніна. 

За роки спільна справа переросла в 
дружбу. Хористки  стали великою родиною. 
Підтримують одна одну в радості й біді, 

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці – дружня та творча 
атмосфера.  У рамках другого 
етапу конкурсу «З Україною в 
серці» талановиті діти з Камінь-
Каширського, Ківерцівського, 
Маневицького, Любешівського 
районів та студенти луцьких 
навчальних закладів взяли 
участь у творчих заняттях 
під керівництвом  майстрів 
народної творчості Волинського 
осередку національної спілки 
майстрів України. 

Творчий конкурс «З Україною 
в серці» відбувається за підтрим-
ки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», народного депутата Укра-
їни Ірини Констанкевич та Союзу 
українок США. 

– Ми маємо виховувати молоде 
покоління в дусі найкращих укра-
їнських традицій. Наші діти мають 
не покидати Україну, а залишатися 
тут і разом робити нашу Батьків-
щину кращою, такою, про яку ми 
всі мріємо, – переконана Ірина Кон-
станкевич.

Конкурс проходить в три етапи. 
Загалом участь у ньому взяло більш 
як 300 діток. У другий етап компе-
тентне журі відібрало понад сто 
робіт із різних видів декоративно-
ужиткового мистецтва, які зараз 
експонують в Арт-галереї. Також у 
другому етапі учасники конкурсу 
мають підтвердити свою майстер-
ність. Упродовж чотирьох днів в 
Арт-галереї під керівництвом май-

співчувають та допомагають. 
Учасниці колективу показують світлини 

зі своїх виступів. Кожна з них береже без-
цінний спогад. А деякі – світлу пам’ять про 
людей, які вже відійшли у вічність. Поміж 
фотографій – подяки за участь у різних фес-
тивалях, їх теж за п’ять років назбиралося 
чимало. 

– Це ми виступали на 70-річчі визволення 
Луцька, це – колядували. Ось світлина з Дня 
кварталу, що торік організовував Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Це ми передавали 
пиріжки для хлопців у зону АТО. А це – ві-
тали мешканців Луцького геріатричного пан-
сіонату на 8 Березня, – з теплою усмішкою 
згадують дівчата з «Неспокійних сердець», як 
їх часто називають. Адже попри різний вік, 
душею усі лишаються молодими.

На кожній світлині учасниці колективу – 
в колоритних костюмах, які служать оберега-
ми хору. Вишивала їх Олександра Бондарчук, 
яка й організувала «Неспокійні серця» п’ять 
років тому.

Зараз у хорі співають лише жінки. У кож-
ної з них – своя історія.  

– Коли життя повернулося так, що я вже 
нічого фізично не могла робити, Бог милос-
тивий привів мене в цей хор, – пригадує Га-
лина Артемонова.

Окрім голосу, Бог наділив пані Галину по-
етичним талантом. Жінка пише чудові вірші, 
які часто звучать на заходах Клубу «Неспо-
кійні серця» та виступах хору.

– Хочу подякувати Ігорю Палиці та Фон-
ду «Тільки разом» за те, що підтримують нас. 
Також дякую всім вам, дівчата. Кожна з нас 
старається для колективу. Завжди підтриму-
ємо одна одну. Бо життя надто коротке і його 
треба щомиті берегти, – каже Галина Кон-
станкевич. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Виступ хору на Дні кварталу в 33-му мікрорайоні 

Репетиції в «Неспокійних сердець» минають на позитиві

стрів діти вправлялися у ремеслі. 
Їхні роботи оцінять та визначать 
переможців. По завершенню кон-
курсу найкращі твори експону-
ватимуть на виставках у Києві та 
США. 

Мама дванадцятирічної Олен-
ки Наталія Конопацька з Маневи-
чів зізнається, що перемога доньки 
в першому етапі конкурсу стала 
несподіванкою. Адже дівчинка не 
так давно захопилася виготовлен-
ням народної текстильної ляль-
ки. Проте вона сповна віддається 
справі та вже створює цілі сімейні 
композиції.

– Я раніше навіть не уявляла, 
яка це клопітка й затратна робота, 
скільки вона потребує часу і ста-
рання. Дуже приємно, що в нас на 
Волині є такі талановиті діти. Цей 
конкурс – чудова можливість для 

діток розвиватися, удосконалюва-
ти вміння, – ділиться враженнями 
пані Наталія. 

Доки дівчатка вправляються у 
виготовленні текстильної ляльки, 
хлопці старанно демонструють на-
вички різьби по дереву. Заняття 
відбувається під керівництвом чле-
на НСМНМУ Софії  Пасюк.

– Тут є хлопці з районів і сту-
денти Луцького ВПУ будівництва 
та архітектури. Їхнє завдання – де-
корувати дерев’яну іграшку якимсь 
видом різьби, – розповідає мист-
киня. – На сьогодні різьба по дере-
ву – рідкість. Це дуже трудомістка 
справа, яка потребує чимало зу-
силь та коштів на матеріали. Дуже 
приємно, що є люди, які й далі це 
роблять. Хлопці подали на конкурс 
розкішні роботи. 

Голова журі Галина Вахрамєє-

ва зазначила: багато учасників не 
лише підтвердили свою майстер-
ність, а й створили кращі роботи, 
ніж ті, що їх подали на конкурс. 

– Конкурс зібрав особливих ді-
тей, які люблять творчість та мають 
неабиякий потенціал. Вони радо 
пізнають щось нове, знайомляться 
одне з одним. Діти чемні, старанні, 
зосереджені на роботі, з ними пра-
цювати – саме задоволення, – за-
значила Галина Вахрамєєва. – Хо-
четься, щоб вони  не кидали цієї 
справи, не забували своє ремесло, 
розвивалися. 

Задоволені  участю в конкурсі й 
самі учасники. Для них це справж-
ня пригода, нагода пізнати щось 
нове та потоваришувати з одно-
думцями.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Хлопці демонструють навички різьби по дереву Конкурс зібрав талановитих дітей Волині

Роботи Оленки Конопацької
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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
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НАПРУЖЕНА БОРОТЬБА ТА ШКВАЛ ЕМОЦІЙ: 
У ЛУЦЬКУ БАТЬКИ ТА ВЧИТЕЛІ ЗМАГАЛИСЯ 
НА ВОЛЕЙБОЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ ПАТРІОТА» ВІДПРАВИЛИ 
ПАСХАЛЬНІ ПОДАРУНКИ БІЙЦЯМ НА СХІД

ДОБРІ СПРАВИ

Перед Великоднем волонтери «Серця 
патріота» вирушили у Попасну, Бахмут, 
Щастя, Станицю Луганську, Сєвєродонецьк, 
Новоайдар, щоб доправити бійцям 
пасхальні подарунки. Перед поїздкою 
настоятель парафії Архістратига Михаїла в 
Луцьку протоієрей Степан Гайгель освятив 
найголовніший атрибут свята – паски. А їх 
благодійники зібрали понад 600. 

– Цього разу на схід відправили два ав-
томобілі, один з яких везе військовим відре-
монтовану «Ниву». Цей найбільший подару-
нок закупив для бійців волонтерський центр 
«Серце патріота» за допомогою партійців з 
УКРОПу, – розповів волонтер, депутат Луць-
кої міської ради, укропівець Сергій Балиць-
кий. – Автомобіль відремонтували: придба-
ли нові колеса, перебрали мости і двигун, 
пофарбували, поварили. Зараз – як новий, 
слугуватиме розвідникам 130-ї бригади.

За словами волонтерів, наближення ве-
ликого християнського свята спонукало ба-
гатьох волинян відгукнутися на прохання 
волонтерів у формуванні вантажу для укра-
їнських воїнів. 

– Цього разу долучилося дуже багато 
людей із усієї області, – стверджує Сергій 
Балицький. – Щиро вдячний усім за підтрим-
ку бійців. Традиційно активно допомагають 
школи. Зараз веземо маскувальну сітку, яку 
плели вчителі та учні Луцької ЗОШ №11, 
Прилуцької та Княгининівської загально-
освітніх шкіл. Доки діти були на карантині, 
працювали вчителі. 

Шквал емоцій, азарт та 
драйв вирували на 

волейбольному майданчику 
Волинської ОДЮСШ ввечері 
3 квітня. Батьки та вчителі 
луцьких школярів змагалися 
у волейбольному турнірі, 
що його другий рік поспіль 
організовує Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

Як зазначив керівник програ-
ми Фонду «Волинь спортивна» 
Олексій Сорокун, ІІ турнір з во-
лейболу серед учителів та батьків 
учнів закладів загальної середньої 
освіти міста Луцька покликаний 
популяризувати спорт та здоро-
вий спосіб життя серед дітей і до-
рослих. 

– Засновник Фонду Ігор Па-
лиця переконаний, що спорт – це 
найкраща інвестиція у майбутнє, 
тому спортивні проекти в пріо-
ритеті у роботі Фонду, – зауважив 
Олексій Сорокун. – Дякую усім 
навчальним закладам, адміністра-
ціям шкіл, учителям, батькам за 
те, що взяли участь у турнірі. Та-
кож дякую всім, хто долучився до 
організації змагань. Зокрема, ве-
лике спасибі Богуславу Галицько-
му, директору ОДЮСШ, за те, що 
пішов нам назустріч та надав при-
міщення спортшколи, аби турнір 
проходив на найвищому рівні.

Загалом, участь у змаганнях 
взяли 15 шкіл. У фінальну частину 
вийшли команди восьми навчаль-
них закладів: НВК №9, ЗОШ №11, 
гімназії №14, ЗОШ №19, ЗОШ №20, 
НВК №22, НВК №24, НВК №26. За 
підсумками півфіналу за головний 
кубок вели боротьбу минулоріч-
ний чемпіон НВК №26 та брон-
зовий призер НВК №9. За третє 
місце змагалися команди гімназії 
№14 та ЗОШ №20. 

Доки на майданчику тривала 
напружена боротьба, на глядаць-
кій трибуні вирували не менші 
пристрасті. Підтримати шкільні 
команди прийшли учні, вчителі, 
батьки та небайдужі до волейболу 
люди. Один з найактивніших убо-
лівальників – директор НВК №9 
Олександр Дубина. 

– Чудова гра, море емоцій, я 
отримую велике естетичне за-
доволення, спостерігаючи за ко-
мандами, – ділиться враженнями 
директор. – Діти мають можли-
вість повболівати за своїх батьків, 
побачити, що здоровий спосіб 
життя – це класно. Такі змагання – 
найкращий приклад для дітей. Їх 
потрібно впроваджувати і продов-
жувати надалі. 

Серед тих, хто відстоював 
честь НВК №9, – тато і мама вось-
микласника Данила Андрійчука. 

– Я дуже сподіваюся, що нам 
вдасться хоч трішки запалити в ді-

тях любов до спорту. Вони завжди 
дивляться на батьків, наслідують 
їх. Думаю, такі турніри якнайкра-
ще можуть допомогти популяри-
зувати спорт серед молоді, – каже 
Юліана Андрійчук.

У команді гімназії №14 грали 
батьки, вчителі, навіть заступник 
директора з господарської части-
ни. Капітан команди, вчитель фіз-
культури Надія Нечепа каже: най-
важче було збирати команду на 
тренування, адже кожен зайнятий 
своїми справами.

– Деякі діти доволі здивова-
ні, що їхні батьки беруть участь у 

змаганнях, деякі, спостерігаючи 
за дорослими, самі почали ходити 
на тренування. Діти, які раніше не 
цікавилися спортом в принципі, 
бачать, що здоровий, активний 
спосіб життя важливий у будь-
якому віці.

Торік гімназія №14 не вийшла 
з групового етапу волейбольного 
турніру, цьогоріч опинилася за 
крок до фіналу. 

Після напруженої боротьби 
місця розподілилися таким чином: 

1 місце – НВК №26; 
2 місце – НВК №9; 
3 місце – ЗОШ №20.

Луцька школа №11 щоразу готує для вій-
ськових малюнки, що об’єднують навколо 
патріотичної ідеї усіх учнів. 

– Ми постійно збираємо допомогу для 
бійців на схід, – розповідає дев’ятикласниця 
Анастасія Бригинець. – Хочемо своїми ма-
люнками підтримати сучасних героїв. Навіть 
не в рамках свят організовуємо у школі бла-
годійні концерти зі збору коштів для воїнів, 
формуємо передачі з печивом, сухофрукта-
ми, іншими смаколиками та одягом. Кожен 
вважає це своїм обов’язком перед тими, хто 
боронить державу ціною власного здоров’я і 
навіть життя.

Вирушили на схід й іменні посилки. Жи-
телі села Велимче Ратнівського району підго-
тували крашанки й паски для 80-ї бригади. 

– Із 2014 року передаємо в зону АТО по-
дарунки. Активно допомагає школа, та й 
уся громада. Хочемо, щоб хлопці живими і 
здоровими повернулися додому, – зазначає 
керівник місцевого ФГ «Веста» Федір Пав-
лович. – Сьогодні передаємо дарунки у 80-ту 
бригаду, під Щастя, Олегові Дундукову, щоб 
підкріпив своїх хлопців, аби в них були сила 
і бадьорість, а ще віра і впевненість, що про 
них думаємо, піклуємося, вболіваємо.

Завдяки таким небайдужим людям і під-
тримується бойових дух тих, хто далеко за 
межами власної домівки відстоює кордони 
України. 

– Найчастіше долучаються до форму-
вання вантажів ті люди, яким самим потріб-
на допомога, – зазначає волонтерка Ольга 

Балицька. – Жінки печуть, дітки малюють. 
Цього разу дуже підтримала нас ківерцівська 
громада. Пасочки й смаколики передало «Те-
ремно Хліб». 

Волонтери центру «Серце патріота» дя-
кують за значну допомогу у формуванні ван-
тажу голові Волинської обласної організації 
УКРОПу, раднику голови облради Вячесла-
ву Рубльову, керівнику благодійного фонду 
«Серце для України» Ігорю Климчуку, дирек-
тору ПАТ «Теремно Хліб» Андрію Тищенку, 
керівнику ПрАТ «ЛДБК» Руслану Вайману, а 
також ЗОШ І-ІІІ ступенів села Прилісне Ма-
невицького району.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Тетяна та Вадим Богоноси, які 
грали за команду НВК №26, де на-
вчається їхній син Матвій, кажуть: 
перемога далася нелегко, бороли-
ся за кожен м’яч. Та результат ви-
правдав усі старання.

Не приховує радості й дирек-
тор школи Іван Леуш, адже НВК 
№26 другий рік поспіль лишає пе-
ремогу за собою. 

– Нашій перемозі передували 
наполегливі тренування. Біль-
шість гравців нашої команди – 
батьки. Вони власним прикладом 
доводять, що спорт – це цікаво 
й корисно, – констатував Іван 
Леуш.

По завершенню змагань від-
булася церемонія нагороджен-
ня. Крім кубка чемпіонів, дипло-
мів та медалей, призери турніру 
отримали сертифікати на 3, 4, 6 
тис. грн відповідно на придбан-
ня спортивного інвентарю для 
шкіл. Без подарунків не залиши-
лися й інші команди-учасниці. 
Усі 15 навчальних закладів, які 
брали участь у турнірі, отри-
мали волейбольні та футбольні 
м’ячі. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Освячення великодніх подарунків
Укропівці допомогли «Серцю патріота» 
сформувати великодній вантаж бійцям на схід

Подарунки отримали всі учасники турніру Гра в розпалі

Перемога – за найсильнішими
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ІГОР ПАЛИЦЯ ПРОЗВІТУВАВ 
ЗА РІК РОБОТИ

У ПРИП’ЯТСЬКІЙ ШКОЛІ – 
НОВІ ДОШКИ ЗАВДЯКИ ФОНДУ 
ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»

ВІДКРИТА ВЛАДА

СПІЛЬНА РОБОТАНАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 
ВИДІЛИЛИ КОШТИ НА 
БОРОТЬБУ З ПІДТОПЛЕННЯМИ 
НА РАТНІВЩИНІ

Безплатне житло волинянам для 
квартирної черги, добудова 

надсучасного перинатального центру 
в Луцьку, ремонт закладів охорони 
здоров’я та залучення у бюджет Волині 
коштів від корисних копалин: про 
роботу за 2017 рік прозвітував голова 
Волинської обласної ради Ігор Палиця.

Робота Волиньради за минулий рік була 
спрямована на те, аби прозоро розподіляти 
гроші з обласного бюджету, а також деталь-
но опрацьовувати й аналізувати розподіл 
коштів субвенцій і доходів бюджету.

Волиньрада, зі слів Ігоря Палиці, пока-
зала приклад усім містам України, давши 
дозвіл на забудову багатоквартирних будин-
ків на вулицях Січовій та Залізній у Луцьку. 
Відтак за менш ніж гектар землі область на 
квартирну чергу від забудовника безплатно 
отримає 40 квартир.

– Ми менш ніж з гектара отримали 
близько 40 квартир. У Луцьку з 2012 року 
виділили 112 гектарів і на квартирну чергу 
передали одну чи дві квартири. Якби Луцьк 
раніше перейняв досвід Волиньради, то міс-
то отримало б на чергу тисячі квартир, – по-
яснив Ігор Палиця та додав, що забудовни-
ки часто кажуть, нібито за законом немає 
можливості передати квартири. 

Проте, зі слів голови облради, хто хоче – 
той шукає варіанти.

Ігор Палиця подякував депутатам і ке-
рівнику КП «Волиньприродресурс» за ро-
боту, спрямовану на запуск підприємства, 
попри те, що з боку правоохоронців було 
чимало перешкод.

– Я незадоволений, що ми не змогли 
переконати правоохоронців у тому, що не 
хочемо вкрасти з «Волиньприродресурсу» 
гроші. Це підприємство належить не Па-
лиці, Столяру чи Савченку або Гунчику, а 
області. Час зрозуміти, що коли почне пра-
цювати «Волиньприродресурс», наповнить-
ся бюджет, цими надходженнями зможемо 

Забродівській об’єднаній 
територіальній громаді під 
час останньої сесії обласної 
ради виділили 242 тис. 
грн з обласного бюджету 
на розчищення річки 
Хлинище. 

Щороку через значну за-
муленість і зарослі береги річ-
ка затоплює значні території 
сільськогосподарських угідь та 
населених пунктів Ратнівщи-
ни. Тому голова районної ради, 
укропівець Михайло Макарук  
звернувся до голови обласної 
ради з проханням про виділен-
ня коштів із обласного бюдже-
ту для розчищення дна й берега 
Хлинища, аби збільшити про-
пускну спроможність річки.

– Жителі Ратнівського ра-
йону часто потерпають від під-
топлень сільськогосподарських 
угідь та житлових споруд, адже 
на Ратнівщині багато річок і 
болотистої місцевості, – каже 
голова районної ради Михайло 
Макарук. – Спільними зусил-
лями державного, обласного та 
місцевого бюджетів ми зможе-
мо подолати цю проблему.

На реалізацію проекту із 
подолання забрудненості річки 
1 млн грн виділяють з коштів 
державного бюджету  з відпо-
відної екологічної програми, 
242 тис. – з бюджету обласної 
ради і стільки ж – із коштів За-

бродівської ОТГ.  За словами 
керівника голови ОТГ Миколи 
Калачука, зараз поки нічого 
в цьому напрямку робити не 
можна, бо все повністю залито 
водою. 

– Як спаде вода, то відразу 
почнемо працювати, –  ствер-
джує керівник. –  Якщо проект 
вдасться, а я переконаний, що 
так і буде, то це зніме проблему 
підтоплення на території гро-
мади.

Наразі голова Забродів-
ської ОТГ організував роботи з 
відновлення дамби, яка зазнала 
часткових руйнувань у зв’язку 
зі значним водним потоком. 

– Поки з дамбою контро-
льована ситуація. Перед Вели-
коднем завчасно почали укріп-
лювати дамбу, щоб потім не 
було біди, – розповідає Микола 
Калачук. – Техніка працює, ро-
боти тривають, тож ситуація 
швидко налагодиться. Восени 
ремонтували цю дамбу, але, на-
певно, не до кінця було викона-
но роботи, або ж знову бобри 
пошкодили. Зараз не на часі 
це з’ясовувати. Добре, що все 
вчасно ремонтують, засипають, 
втрамбовують. 

До слова, роботи проводять 
за рахунок резервного фонду 
бюджету об’єднаної громади. 

Анна ВОЛОЩУК,
Ратнівський район

У Прип’ятській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів 
презентували проект, 
реалізований за ініціативи 
Шацької організації політичної 
партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП». Навчальний 
заклад отримав дев’ять 
нових шкільних дощок. До 
співфінансування проекту 
долучилися селищна рада, 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» і батьки.  

– У школі навчається 102 учні в 
десяти класах, – розповідає керів-
ник проекту, педагог Прип’ятської 
ЗОШ, член партії УКРОП Вален-
тина Сидорук. – Дошки не заміню-
вали від часу відкриття освітнього 
закладу, а він два роки тому відзна-
чив 50-ліття. Користуватися ними 
вже було практично неможливо. 
Дві дошки придбала селищна рада, 
а на решту підготувала проект. За-
доволена, що вдалося реалізува-
ти задумане. Відтепер у кожному 
класі – гарні сучасні дошки. Дітям 
добре писати, гарно видно.

За словами ініціатора, нове 
шкільне приладдя дуже тішить і 
вчителів навчального закладу. Бо 
нові дошки є магнітними та дозво-
ляють зручно застосовувати наочні 
матеріали під час уроків. До того 
ж, їх зворотний бік – білий, що дає 
змогу без проблем проектувати 
на них відеоматеріал. Початковим 

підтримувати громади. Я сподіваюся, що 
наступного року Волинь отримає прибутки 
від видобутку бурштину, торфу, – зазначив 
він.

Ігор Палиця зауважив, що чимало робо-
ти було спрямовано на завершення будівни-
цтва перинатального центру в Луцьку. 

– Сподіваюся, у вересні відкриватиме-
мо найсучасніший перинатальний центр. 
Його зводили 18 років, а ми нарешті добу-
дували, – наголосив він.

Голова облради додав, що з обласного 

бюджету також виділять 10 млн грн на ін-
фекційну лікарню, ще 10 млн додасть Луцьк 
з міського бюджету. Проте, аби зробити 
її найсучаснішою, треба 39 млн. Тож аби 
отримати додаткове фінансування, зі слів 
Ігоря Палиці, Волиньрада звертатиметься в 
Кабмін, адже обласний бюджет таку суму не 
потягне. Крім того, потребує фінансування 
й обласна психіатрична лікарня, яку не ре-
монтували десятки років.

Зі слів Ігоря Палиці, на волинській мит-
ниці – величезна кількість контрабанди. В 

Україну заїжджають забиті товарами авто-
мобілі, хоча у деклараціях – нулі. Аби бо-
ротися з цим явищем, голова Волиньради 
планує зробити відповідні звернення, щоб 
отримувати інформацію про завантаженість 
автомобілів відразу з польської митниці.

– Якщо держава не бореться з контра-
бандою, то будемо боротися ми, область, – 
зазначив Ігор Палиця.

Також він закликав правоохоронців не 
перевищувати службові повноваження, аби 
не дійшло до ситуацій, які днями сталися у 
Прилісненській ОТГ.

– Якщо КП «Волиньприродресурс» у 
чомусь помиляється, то виправить це. Але 
лише за законом, не порушуючи жодної 
його букви, – зауважив Ігор Палиця.

З його слів, на державному рівні вигідно, 
аби тривав незаконний видобуток, а облас-
ний бюджет не отримував від цього коштів. 
Проте чиновникам слід пам’ятати, що їм ще 
треба буде дивитися людям у вічі.

– Володимира Гунчика тут немає, але 
йому соромно дивитися депутатам в очі. Він 
загнав у суди «Волиньприродресурс», «Во-
линьоблагроліс», «Волиньторф». А йому ще 
ходити вулицями. Його спитають: «Володи-
мире Петровичу, а де результат вашої робо-
ти? Де наші школи, садочки?». А він нічого 
не скаже, – зазначив голова Волиньради та 
закликав нового голову ОДА Олександра 
Савченка натомість відкинути політику, а 
працювати тільки на громаду.

– Сподіваюся, що 2018 рік буде продук-
тивнішим у нашій роботі, а область отримає 
кошти від видобутку бурштину, торфу, а та-
кож міді. Колись-таки ми досягнемо свого, 
тільки просив би нікому нам не заважати. 
Допоможіть нам наповнити бюджет, і все 
запрацює, –  підсумував Ігор Палиця.

Іван САВИЧ,
Луцьк

класам дісталися розграфлені дош-
ки. Наймолодші учні розповіли: 
вони набагато кращі, адже тепер 
добре видно, що написано, та й пи-
сати легше.

До слова, це вже другий успіш-
но реалізований проект для цієї 
школи. Раніше придбали акустичну 
систему. У Валентини Сидорук є ще 
ідеї, які прагне реалізувати у спів-
праці з Фондом «Тільки разом».

– Є нагальна потреба у при-
дбанні для школи проектора, – роз-
повідає ініціативний педагог. – Уже 
підготувала проект і подала доку-
менти у Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». 

Оновлення шкільного облад-
нання для зручності дітей та вчите-
лів стало реальним завдяки актив-
ності батьків.

– Хочеться, щоби й інші школи 
району взяли участь у подібних ін-
вестиційних заходах, бо це дає змо-
гу залучати кошти в навчальні, до-
шкільні, культурні та інші заклади. 
І саме від активних жителів зале-
жить успіх подібних інвестиційних 
проектів», – зазначив під час пре-
зентації проекту голова Шацької 
районної ради, керівник районного 
УКРОПу Сергій Карпук.

Світлана ЧУНЬ,
Шацький район

Це вже другий успішно реалізований 
проект для школи села Прип’ять

«Сподіваюся, що 2018 рік буде продуктивнішим 
у нашій роботі», – Ігор Палиця



№ 14 (113) від 12 квітня 2018 року

Фонд Ігоря Палиці
14

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ЗВЕРНУЛАСЯ ДО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА З ПРИВОДУ 
ОБШУКІВ У ПРИЛІСНЕНСЬКІЙ ОТГ

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

ська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

НА ЗАХИСТІ ПРАВ 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ОТРИМАЛИ БІЛЬШЕ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

З ДОБРОМ У СЕРЦІ: САМОТНІХ 
ЛЮДЕЙ ПРИВІТАЛИ З ВЕЛИКОДНЕМ 

«Я ЗА СІМ’Ю, ДЕ Є ЖІНКА 
І ЧОЛОВІК, ЯКІ КОХАЮТЬ 
ОДНЕ ОДНОГО»

РОЗВИТОК

НЕ ЗАБУВАЄМО 

ЦІННОСТІ

Верховна Рада зробила черговий крок 
у напрямку децентралізації, ухваливши 
законопроект «Про внесення змін 
до Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» щодо 
добровільного приєднання територіальних 
громад сіл, селищ до територіальних 
громад міст обласного значення». Про це 
заявила співавтор документа, народний 
депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич. 
Також до розробки проекту закону 
долучилися нардепи від «Українського 
об’єднання патріотів» Тарас Батенко та 
Валентин Дідич. 

«Це прогресивний законопроект, який був 
украй важливим для успішного просування 
децентралізації та реформи адміністративно-
територіального устрою. Він створює ширше 
коло економічних і соціальних можливостей 
для громад», – підкреслила парламентар.

Документ відкриває можливості для при-
єднання населених пунктів до розташованих 

поблизу обласних центрів. Таким чином за-
конопроект має розблокувати процес укруп-
нення територіальних громад і міст обласно-
го значення.

«Йдеться суто про добровільне об’єд-
нання. Відповідне рішення спочатку має 
ухвалити сільська чи селищна рада», – заува-
жила Ірина Констанкевич.

Нардеп назвала таке рішення логічним, 
адже зруйнована соціальна інфраструктура 
й без того спонукає селян вливатися в міське 
життя. Скажімо, жителі дрібних населених 
пунктів Волині змушені звертатися до луць-
ких лікарень чи возити дітей до міських шкіл і 
дитячих садочків. Усе через те, що такі закла-
ди на місцях часто перебувають у занедбано-
му стані.

Крім того, законопроект є важливим еле-
ментом імплементації медичної реформи. 
Ініціатива, приміром, дозволить жителям 
нав колишніх сіл обирати сімейних лікарів в 
обласних медустановах.

Зі свого боку, голова УКРОПу Тарас Батен-
ко зазначив, що укрупнення територіальних 
громад часто гальмується через небажання 
міських голів іти на повторні вибори до міськ-
ради. Законопроект скасовує відповідну ви-
могу. Натомість у населених пунктах, які при-
єднаються до обласних центрів, проведуть 
довибори депутатів до місцевих органів влади.

«Це спонукає міських голів підтягувати 
до себе села так, як це спочатку передбачала 
концепція реформи децентралізації. Почи-
наючи з жовтня, УКРОП братиме участь у 
місцевих виборах і доукомплектовуватиме 
місцеві ради там, де ми бачимо потенціал», – 
підкреслив укропівець.

Також законопроект має спростити меха-
нізм виділення субвенцій для територіальних 
громад. Після вступу документа в дію вони 
зможуть отримувати кошти, не чекаючи рі-
шень обласних державних адміністрацій.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

У Верховній Раді відбувся брифінг 
народного депутата Ірини 

Констанкевич та представників 
Прилісненської об’єднаної громади 
з приводу тиску та нещодавніх 
протиправних обшуків маневицькою 
прокуратурою Прилісненської громади.

«Місцева прокуратура та районна держ-
адміністрація роблять усе для того, щоб вну-
трішні економічні чинники життєдіяльності 
Прилісненської ОТГ не працювали. Власне, 
саме цим вони дестабілізують роботу ОТГ та 
прирікають її на безперспективність», – наго-
лосила Ірина Констанкевич.

Нардеп закликала Генпрокурора Юрія 
Луценка дати оцінку незаконним діям його 
підлеглих на Волині.

Голова Прилісненської ОТГ Ігор Тере-
щенко розповів, що як тільки об’єднана те-
риторіальна громада надала дозвіл на про-
ведення геологічної розвідки комунальному 
підприємству «Волиньприродресурс», від-
разу ж розпочалися несанкціоновані обшуки 
без жодного судового рішення, в результаті 
яких вилучено оригінали документів щодо 
співпраці Прилісненської ОТГ та «Волинь-
природресурсу».

«Коли ж суд не дав дозволу на такі про-
типравні дії прокуратури, вони змушені були 
повернути пакет документів», – розповів Ігор 
Терещенко.

Під час Великодніх свят помічники 
народного депутата Ірини 
Констанкевич відвідали людей 
поважного віку, які залишилися 
самотніми. Бабусям та дідусям 
передали пасхальні подарунки 
від Ірини Мирославівни. 

«Цілу зиму не виходив з хати, 
а тепер вийшов – і немає з ким 
поговорити. Всі друзі та знайомі 
давно повмирали. Куди йти та з 
ким говорити, навіть не знаю», – 
розповів самотній дідусь поміч-
нику нардепа в Маневицькому 
районі Олександру Самчуку. 

«Минулоріч ми відвідали 
меш канців відділення стаціо-
нарного догляду для постійно-
го проживання Маневицького 
територіального центру, що в 
селі Старий Чорторийськ. Цього 
року – людей поважного віку, які 
залишилися одинокими», – за-
значив Олександр.

Помічник нардепа у цьому ж 
районі Леонід Новак передав пас-
хальні гостинці одиноким людям 
у Колках.

Помічник нардепа в Любешів-
ському районі Сергій Неймарк 
побував із пасхальними смаколи-
ками у селі Бучин, де розташоване 

Нещодавно народні депутати Ірина 
Констанкевич, Олег Мусій та Олександр 
Дехтярчук провели брифінг у Верховній 
Раді щодо неприпустимості популяризації 
на законодавчому рівні різних видів 
девіантної статевої поведінки.

Зауважимо, за даними громадських 
організацій, понад 100 тисяч одностатевих 
пар в Україні очікують на запровадження 
інституції реєстрованого партнерства, що 
дозволить їм узаконити стосунки. 

«Хай як це тривіально і, можливо, не-
модно, але я за сім’ю, де є жінка й чоловік, які 
кохають одне одного, і в цьому щасті наро-
джуються діти. Так було у моїй родині багато 
поколінь, тому є я, мої діти, колись будуть й 
онуки», – наголосила Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, раніше до нардепа зверну-
лися волиняни, які зібрали кілька тисяч 
підписів на підтримку традиційних родин-
них цінностей.

До слова, 4 квітня тисячі громадян 
запов нили урядовий квартал у Києві. Люди 
вимагали захистити інститут сім’ї та зберег-
ти родинні цінності. Серед основних вимог 
пікетувальників – виключити з «Національ-
ної стратегії в сфері прав людини на період 
до 2020 року» пункти і заходи, спрямовані 
на легалізацію одностатевих партнерств та 
зберегти в Конституції статтю, яка визначає 
шлюб як суто союз чоловіка і жінки.

Алла САДЕЦЬКА,
Київ

Також голова Прилісненської об’єднаної 
територіальної громади заявив про тиск з 
боку екс-губернатора Волині Володимира 
Гунчика та голови Маневицької РДА Андрія 
Линдюка.

Нагадаємо, нещодавно у сільській раді 
Прилісного представники прокуратури Ма-
невицького району спільно з поліцією прове-
ли обшук. Санкцій суду, потрібних для про-
ведення таких дій, вони не надали.

Під час останнього засідання Волинської 

обласної ради депутати вимагали в прокуро-
ра області Максима Киричука покарати своїх 
підлеглих за протизаконні дії, однак він за-
явив, що нічого протиправного в діях мане-
вицької прокуратури не бачить.

Депутати облради підготували звернен-
ня до Прем’єр-міністра, Генерального про-
курора, голови СБУ та директора НАБУ, аби 
ті звернули увагу на перевищення службових 
повноважень прокурорами, відсторонили їх 
від обійманих посад із подальшим притяг-

ненням до кримінальної відповідальності.
На думку голови Волинської обласної 

ради Ігоря Палиці, керівник прокуратури 
Маневицького району Олег Немирівський 
та очільник Маневицької РДА Андрій Лин-
дюк своїми діями та тиском на громаду, яка 
вирішила співпрацювати з КП «Волиньпри-
родресурс», дискредитують обласне та вище 
керівництво держави.

«І коли Порошенко казав, що не допустить 
чиюсь вотчину, то, можливо, він говорив про 
таких місцевих князьків, як ви», –  заявив Ігор 
Палиця під час сесії облради, звертаючись до 
голови Маневицької РДА Андрія Линдюка, та 
додав, що проситиме центральну владу зня-
ти з посади голову, який дискредитує роботу 
вищих органів. 

«Ви ганьбите своїми діями обласне і ки-
ївське керівництво!» –  емоційно звернувся 
Ігор Палиця до представників маневицької 
прокуратури та голови РДА й порадив про-
курору Волинської області «не триматись за 
дурнів, які його підставляють».

Дарина ТИХА,
Маневицький район

відділення стаціонарного догляду 
для постійного проживання оди-
ноких непрацездатних громадян 
та інвалідів.

Помічник нардепа в Ківер-
цівському районі Лариса Понє-
дєль нік відвідала мешканців 
Трос тянецького стаціонарного від-
ділення постійного проживання 
територіального центру соціаль-

ного обслуговування, а помічник 
у Ківерцях Олександр Мельничук 
привітав одиноких людей.

Помічник народного депу-
тата в Камінь-Каширському ра-
йоні Світлана Сидорук передала 
пасхальні подарунки від Ірини 
Констанкевич самотнім людям 
поважного віку з п’яти сіл – Вид-
ричі, Пнівне, Городок, Підцир’я, 

Запруддя та з районного центру.
Також великодніми смаколи-

ками частуватимуться у Камінь-
Каширській територіальній пер-
винній організації Українського 
товариства сліпих. 

Дарина ТИХА,
Маневицький, Любешівський, 

Камінь-Каширський, 
Ківерцівський райони

Помічник нардепа Лариса Понєдєльнік 
передала пасхальні подарунки 
мешканцям Тростянецького 
стаціонарного відділення постійного 
проживання територіального центру 
соціального обслуговування

Раково-Ліський сільський голова 
Володимир Ніщик, екс-мер Теплогірська 
Луганської області Сергій Лойченко та 
помічник нардепа Світлана Сидорук

Брифінг у Верховній Раді народного депутата Ірини Констанкевич, 
голови Прилісненської ОТГ Ігоря Терещенка та представників цієї громади
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СУБОТА 21 квітня

П’ЯТНИЦЯ 20 квітня
06.00, 15.30 М/с «Чорний 

Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 
22.20, 03.05 Новини

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

09.30 Кліпи учасників 
Євробачення-2018

09.40 Д/с «Спільноти 
тварин»

10.35, 16.25 Телепродаж
10.50, 11.50, 14.20, 15.10, 

16.40, 19.35 Погода
11.00 «Гордість світу»
12.00 Д/ц Смачні історії
13.10, 14.30 :РадіоДень
13.55 Схеми. Корупція в 

деталях
15.20 Лайфхак українською
16.50 Фольк-music
18.00, 00.15 Інформаційна 

година
19.00 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с «Шукачі чудес»
19.50, 01.10 Чемпіонат 

світу з хокею серед 
юніорів – 2018. Україна 
– Румунія

22.50 Концерт 
симфонічного оркестру 
K&K Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent Straub

04.00 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»

05.00 Д/с «Орегонський 
путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
03.45 Абзац
05.35 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.24, 08.04 Kids Time
06.25 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
08.05 Т/с «Шлях 

чарівника»
10.00 Т/с «Друзі»
12.35 Т/с «Діагноз: Майже 

не закохані»
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Хто зверху? 12+
02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40 «Моя правда. 

Орнелла Муті. 
Приборкання 
норовливої»

08.30 Х/ф «Знак долі»
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» 12+
22.40 «Небачене 

Євробачення 2018»
00.05 «Як вийти заміж» 

12+

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

Хілс, 90210»
11.45 «Орел і Решка. На 

краю світу»
12.40 «Орел і Решка»
18.10 «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 «Їже, я люблю 

тебе!»
01.45 «Нічне життя»

К1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий шлях
11.20, 04.00 Реальна 

містика
13.20, 15.30 Т/с «Дружина 

з того світу»
18.00 Т/с «Обручка з 

рубіном»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с 

«Обираючи долю»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
08.00 Правда життя 09.00, 
22.40 Мегазаводи 09.50, 
17.10 Найдивовижніші 
тварини 10.40 Дикі 
острови 11.40 Там, де 
на нема 12.20 Містична 
Україна 13.10 Прихована 
реальність 14.10, 00.30 
Речовий доказ 15.20, 
21.40 Битва рибалок 
16.10, 20.50 Шалена 
подорож 18.10 Скептик 
19.00 Фантастичні 
історії 23.40 Повітряні 
воїни 01.20 Таємниці 
кримінального світу 

МЕГА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

10.55, 12.20 «Одруження 

наосліп»

13.05, 14.35, 15.45 «Міняю 

жінку»

17.10 Т/с «Мама»

20.15 «Ліга сміху 2018»

22.20 «Ігри приколів 2018»

23.20, 00.15, 05.05 

«Розсміши коміка»

01.10 «Вечірній Київ»

06.05 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 

з Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»
12.50 Т/с «Східні 

солодощі»
14.50, 15.45, 16.45, 02.15 

«Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Молодий Папа»
04.20 «Стосується 

кожного»
05.05 «Top Shop»

1+1 ІНТЕР

05.40 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 01.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Інсайдер
11.00, 17.45 Т/с «Пес-3»
11.55, 13.20 Т/с «У полі 

зору»
15.00, 16.20 Скетч-шоу 

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

вбивця»
01.50 Місто
03.45 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Снігова 

королева»
11.00 Т/с «Усі жінки – 

відьми»
12.00, 18.00, 02.45 

Панянка-селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 03.35 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
19.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00, 00.45 100 в 1
21.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка»
23.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка 2. Вторгнення 
Срібного Серфера»

01.45 Теорія зради
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 «Кров і 

троянда», 4 серія
13.40 Тема дня
14.10 РадіоДень «Модуль 

знань»
14.50 Надвечір’я. Долі
15.45 РадіоДень «Життя+»
16.08 Д/с «Неповторна 

природа»
16.34 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.10 «Схеми. Корупція в 

деталях»
17.36 «Протилежний 

погляд»
18.31 Д/с «Смаки культур»
19.20 Погода
19.22 «Звіти. Наживо»
20.14 «Підводний світ», 

3 серія
20.40 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 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
11.00, 17.00, 03.00 Знай 

більше!
12.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30, 23.00 Євромакс
14.00 Концерт 

В.Попадюка
15.00 В гостях у Добрячка
15.20 Англійські Класи
15.30 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»

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 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 18.00. 

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

Волині»
01.00 Концерт 

В.Попадюка
02.00 На Часі 21.00. 

Повтор
02.30 Новини «На Часі»
04.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

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

світ»
15.00 «102. Поліція»
15.50 Х/ф «Сім хвилин»

2+2 19.25 Х/ф «Таємний 
план»

21.10 Х/ф 
«Миротворець»

23.00 «Змішані 
єдиноборства. UFC on 
Fox 14»

01.20 «Нове Шалене відео 
по-українськи»

03.25 «Облом.UA.»

НТН

05.20, 04.45 Т/с «Тиша»
06.35 Х/ф «Викрадений 

поїзд»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «Чужі тут не 

ходять»
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»
03.15 «Легенди 

бандитської Одеси»
03.45 «Правда життя. 

Професії»

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, 

00.15 Новини
09.30, 19.50 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Лайфхак
10.45, 15.25 Телепродаж
11.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»
12.00 Х/ф «Клара і 

Франциск»
14.00, 04.00 Концерт 

симфонічного оркестру 
K&K Philharmoniker. 
Kendlinger dirigent Straub

15.40 Д/с «Африка. 
Небезпечна реальність»

16.35 Д/с «Спільноти 
тварин»

17.05 Т/с «Іспанська 
легенда»

20.00 Розсекречена історія
21.35 Як дивитися кіно
22.00 Х/ф «Я, Деніел 

Блейк»
23.45 Д/ц Незвичайні 

культури
00.40 Культурна афіша 

здорової людини
01.10 XVI Міжнародний 

турнір зі спортивної 
гімнастики «Ukraine 
International cup 2018»

05.30 Д/с «Орегонський 
путівник»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.35 Зона ночі
05.05, 07.59 Kids Time
05.10 М/с «Лунтик і його 

друзі»
06.20 М/с «Луні Тюнз 

шоу»
08.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.00 Т/с «Бібліотекарі»
17.30 М/ф «Мадагаскар»
19.00 Х/ф «Після заходу»
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Дуже 

страшне кіно 2»
00.25 Х/ф «Битва року»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Караоке на 

Майдані»
07.00, 19.00 «Хата на тата» 

12+
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний» 
12+

13.50 «Холостяк – 8» 12+
16.55 Х/ф «Діамантова 

рука»
21.30 «Вечір з Наталею 

Гаріповою. Оля 
Полякова» 12+

22.55 «Світами за 
скарбами» 12+

01.20 «Давай поговоримо 
про секс» 16+

СТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
11.20 М/ф «Союз звірів»
13.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.10 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 «Бєдняков+1»
23.00 Х/ф «Прикинься 

моїм чоловіком»
00.50 «Їже, я люблю 

тебе!»
01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Сьогодні

07.15, 05.40 Зірковий шлях

09.50, 15.20 Т/с 

«Спадкоємиця 

мимоволі»

17.20, 19.40 Т/с «Настане 

світанок»

22.00 Т/с «Точка кипіння»

01.30 Телемагазин

02.40 Реальна містика

04.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

УКРАЇНА
07.20 Містична Україна
09.10, 20.10 У пошуках 

істини
10.50 Повітряні воїни
12.30, 22.00 Наслідки
14.30 Чужинці всередині 

нас
15.30, 05.10 Дикі острови
17.30 Шалена подорож
18.20 Таємний код зламаний
21.00 Проклін двійників 

Титаніка
23.40 Полювання на НЛО
00.40 Прокляття скіфських 

курганів
01.20 Таємниці пірамід
02.10 Запрограмовані долі
02.50 Шосте відчуття. Дар 

чи прокляття?

МЕГА

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

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя 2018»
11.05 «Голос країни 8»
14.05 «Ліга сміху 2018»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2018»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал »
00.10, 03.55 «Вечірній 

Київ»
05.35 «Розсміши коміка»

1+1

05.35 Док.проект «Брати 
Меладзе. «Вопреки»

06.15 «Україна вражає»
06.50 «Мультфільм»
07.30 «Чекай мене»
09.00 Х/ф «За 

сірниками»
11.00 Х/ф «Сім старих і 

одна дівчина»
12.30 Х/ф «Невиправний 

брехун»
14.00 Х/ф «Танго 

кохання»
16.00, 20.30 Т/с «Східні 

солодощі»
20.00, 01.45, 05.30 

«Подробиці»
22.30 Т/с «Молодий Папа»
02.15 Д/п «Клара Лучко. 

Три зустрічі»
03.00 Подробиці
03.30 Х/ф «Лісова пісня»
05.00 «Top Shop»

ІНТЕР

05.40, 04.50 Скарб нації
05.50 Еврика!
05.55, 12.45 Факти
06.15 Більше ніж правда
08.00 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Т/с «Копи на роботі»
16.45 Х/ф «Термінатор»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Термінатор-2: 

Судний день»
22.50 Х/ф «Ніндзя-

вбивця»
00.35 Т/с «Морська 

поліція. Новий Орлеан»
02.40 Провокатор

ICTV

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Барбі. Магія 

дельфінів»
11.15 М/ф «Король 

Сафарі»
13.00, 22.45, 02.15 

Панянка-селянка
15.00 Казки У Кіно
18.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка»
20.00, 23.45 100 в 1
21.00 Х/ф «Фантастична 

четвірка 2. Вторгнення 
Срібного Серфера»

00.45 Теорія зради
01.45 БарДак
03.05 Віталька
05.40 Корисні підказки

ТЕТ
07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда», 1 серія
13.30 «Едера»
13.40 «Звіти. Наживо». 

(Сурдопереклад)
14.32 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Радіодень. 

Книжкова лавка»
16.04 «Культурна афіша 

здорової людини»
16.35 Художній фільм
18.05 Д/ф «Сонар»
19.00 Новини. 

Сурдопереклад
19.30 Тема дня
20.00 Концерт

НОВА ВОЛИНЬ

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

будинок»
07.30 На Часі 18.00. 

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

Повтор
09.00 Новини «На Часі»
09.30, 20.00 МузейОк
10.00 «2 Я – одне життя»
11.00 М/с «Цуценя в моїй 

кишені»
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 «Гори 

димлять»
23.30 На Часі. Субота
00.00 Новини «На Часі»
00.20 Т/с «Справа Дойла»
02.00 На Часі. Субота
02.30 Новини «На Часі»
02.50 Т/с «Справа Дойла»

08.00 «Цілком таємно»
11.00 «102. Поліція»
12.50 Т/с «Безсмертний»
14.30 Т/с «Опер за 

викликом 2»
17.15 Х/ф «Кікбоксер»
19.05 Х/ф «Кікбоксер-2: 

Дорога назад»

2+2 20.50 Х/ф «Кікбоксер-3: 
Мистецтво війни»

22.40 Т/с «Зустрічна смуга»
00.30 «Нове Шалене відео 

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

єдиноборства. UFC 
Atlantic City». Едсон 
Барбоза vs Кевін Лі

НТН

05.35 Х/ф «Суто 
англійське вбивство»

08.40 Х/ф «Дорога в 
пекло»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 03.35 «Речовий 

доказ»
15.10 «Тренер»
15.45 «Бокс. Найкращі бої 

братів Кличків»
17.10 «Круті 90-ті»
18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «П’ять хвилин 

страху»
21.15 Х/ф «Ганмен»
23.30 Х/ф «Братство 

вовка – 2: повернення 
перевертня»

01.25 «Таємниці 
кримінального світу»

03.00 «Випадковий 
свідок»

04.35 «Легенди 
бандитської Одеси»

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК: 
«ЗМІНЮВАТИМУ 
КРАЇНУ, І НІХТО МЕНЕ 
НЕ ЗУПИНИТЬ»

Лідер гурту «Океан Ельзи» 
Святослав Вакарчук натякнув, 

що йде у президенти. Про це він 
сказав на відкритій зустрічі в Києво-
Могилянській академії, пише 
«Громадське радіо».  

Святослав почав із рейтингу, мовляв, 
він з’явився в соцопитуваннях як кандидат 
у президенти, хоча і не робив відповідних 
заяв. 

«Влада мені не потрібна, але душа бо-
лить, – сказав Вакарчук. – Крім нас з вами, 
цього ніхто не зробить. Змінюватиму країну 
найбільш ефективним способом. І 
ніхто мене не зупинить».

23 січня фонд «Демокра-
тичні ініціативи» імені Іль-
ка Кучеріва й соціологічної 
служби Центру Разумкова пре-
зентували опитування, згідно з 
яким Святослав Вакарчук по-
сів третє місце у президент-
ському рейтингу. 

гучна заява

ua.korrespondent.net

Фільм «Фантастична четвірка»

21:00

У ВАШИНГТОНІ 
ВІДКЛЮЧАТЬ 
РОСІЙСЬКИЙ КАНАЛ

З квітня російський телеканал Russia 
Today зупиняє роботу у Вашингтоні, 

повідомляє Bloomberg.

У березні минуло-
го року американські 
ретранслятори WNVT 
і WNVC продали свої 
частоти за $182 млн. У 
зв’язку з цим вони біль-
ше не будуть співпрацю-

вати з MHZ Network, яка поширює контент 
RT, Deutsche Welle, France 24 та інших за-
рубіжних телекомпаній. Також сигнал цих 
мовників більше не буде доступним для 
кабельного телебачення.

Russia Today включає чотири цілодо-
бові інформаційні телеканали, що мовлять 
із Москви в понад 100 країнах світу англій-
ською, арабською, іспанською та французь-
кою мовами.

У листопаді 2017 року Міністерство юс-
тиції США змусило RT America маркувати 
програми як пропаганду іноземного уряду.

пропаганда

Фільм «Маска»

21:00
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Нам здається, що ми багато чого можемо відкласти, навіть щось важливе… Але ми глибоко помиляємося! 
Життя у нас тільки одне! І важливо просто навчитися бути щасливим без умов. Серіал «Район Беверлі Хіллз»
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06.00 Севілья – Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 Жирнал 
Ліги Чемпіонів 08.15 Шахтар 
– Динамо 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.05 Малага – Реал. 
Чемпіонат Іспанії 13.50 Зірка – 
Чорноморець 16.00 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55 Топ-матч 17.00 Ювентус 
– Реал. 1/2 фіналу (2002/2003). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 18.50 Тоттенгем – 
Ман Сіті. Чемпіонат Англії 20.40 
Барселона – Валенсія. Чемпіо-
нат Іспанії 22.50 «LaLiga Files». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
23.30 Маріуполь – Верес 01.15 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
02.15 Ліверпуль – Борнмут. 
Чемпіонат Англії 04.05 Атлетік – 
Депортіво. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.15, 17.15 Вест 
Гем – Сток Сіті. Чемпіонат 
Англії 09.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Сталь 
– Карпати 12.10 «Великий 
футбол» 13.55 Барселона – Ва-
ленсія. Чемпіонат Іспанії 19.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 19.30 Шахтар – Динамо 
21.15 Жирнал Ліги Чемпіонів 
21.40 LIVE. Брайтон – Тоттен-
гем. Чемпіонат Англії 23.45 
Депортіво – Севілья. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 01.35 «LaLiga 
Files». Чемпіонат Іспанії 02.15 
Олімпік – Олександрія 04.05 
Ньюкасл – Арсенал. Чемпіонат 
Англії 

06.00 Малага – Реал. Чемпі-
онат Іспанії 07.45 «Моя гра» 
Ю. Вірт 08.15 Зірка – Чорно-
морець 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 МЮ – Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 
12.10 Маріуполь – Верес 13.55, 
00.15 Сельта – Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 «Сітко-
різи». Прем’єра 16.30 Брайтон 
– Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
18.20 «LaLiga Files». Чемпіонат 
Іспанії 19.00, 21.25 «Студія 
LIVE» 19.25 LIVE. Шахтар – 
Маріуполь. 1/2 фіналу. Кубок 
України 21.50 LIVE. Борнмут 
– МЮ. Чемпіонат Англії 23.45 
Жирнал Ліги Чемпіонів 02.00 
«Сіткорізи» 02.30 Сталь – Кар-
пати 04.15 Саутгемптон – Челсі. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 00.00 Валенсія – Хетафе. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 18.20 
«Сіткорізи» 08.15 Олімпік 
– Олександрія 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.20 
Борнмут – МЮ. Чемпіонат 
Англії 12.10 Шахтар – Ма-
ріуполь. 1/2 фіналу. Кубок 
України 13.55 Реал – Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 16.00 «Моя 
гра» Ю. Вірт 16.30 Ньюкасл 
– Арсенал. Чемпіонат Англії 
18.50 Депортіво – Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 «LaLiga 
Files». Чемпіонат Іспанії 21.25, 
23.45, 01.50, 03.50 Топ-матч 
21.40 LIVE. Бернлі – Челсі. 
Чемпіонат Англії 02.00 Зірка – 
Чорноморець 04.00 Брайтон – 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 

06.00 Бетіс – Лас-Пальмас 07.45 
Сталь – Карпати 09.30 «Моя 
гра» Ю. Вірт 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 Бернлі – 
Челсі. Чемпіонат Англії 12.10 
Олімпік – Олександрія 13.55 
Сосьєдад – Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 16.00 Передмова до 1/2 
фіналу. Кубок Англії. Прем’єра 
16.30 Борнмут – МЮ. Чемпіонат 
Англії 18.20 Реал – Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 20.10 Світ 
Прем’єр-Ліги. Прем’єра 20.40 
Шахтар – Маріуполь. 1/2 фіна-
лу. Кубок України 22.50 Чем-
піонат Іспанії. Передмова до 
туру. Прем’єра 23.20 Брайтон 
– Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
01.10 Передмова до 1/2 фіналу. 
Кубок Англії 01.40 Шахтар – 
Динамо 03.30 Світ Прем’єр-Ліги 
04.00 Леганес – Депортіво

06.00 Бернлі – Челсі 07.45 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 08.15 Ман Сіті – Бар-
селона. 1/2 фіналу. Юнацька 
Ліга УЄФА 10.00, 20.00, 22.30 
Футбол NEWS 10.25 Шахтар – 
Маріуполь. 1/2 фіналу. Кубок 
України 12.10 Реал – Атлетік 
13.55 Чемпіонат Англії. Перед-
мова до туру 14.25 LIVE. Ман 
Сіті – Свонсі 15.25, 18.10 Футбол 
Tables 16.30 Передмова до 1/2 
фіналу. Кубок Англії 17.00, 00.40 
Топ-матч 17.10 LIVE. Сельта 
– Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
19.10 LIVE. МЮ – Тоттенгем. 
1/2 фіналу. Кубок Англії 21.15, 
02.45 Світ Прем’єр-Ліги 21.45, 
05.05 «LaLiga Files». Чемпіонат 
Іспанії 22.50 Сталь – Зірка 00.55 
Сосьєдад – Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 03.15 Шахтар – Ворскла 

06.00 Ман Сіті – Свонсі. 
Чемпіонат Англії 07.45, 05.15 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Челсі 
– Порту. 1/2 фіналу. Юнацька 
Ліга УЄФА 10.00, 16.20, 20.15 
Футбол NEWS 10.25 «Халатний 
футбол» 11.15 «Моя гра». 
Прем’єра 11.45 МЮ – Тоттен-
гем. 1/2 фіналу. Кубок Англії 
13.30, 15.55 «Тур ONLINE» 13.55 
LIVE. Олімпік – Карпати 14.45, 
17.55 Футбол Tables 16.40, 03.10 
Топ-матч 16.55 LIVE. Челсі – 
Саутгемптон. 1/2 фіналу. Кубок 
Англії 19.00, 00.50 Жирнал 
Ліги Чемпіонів 19.25 LIVE. Лас-
Пальмас – Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Арсенал – Вест Гем. 
Чемпіонат Англії 01.20 Жирона 
– Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
03.25 Вест Бромвіч – Ліверпуль

мова солов’їна 

НЕДІЛЯ 22 квітня
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

00.15 Новини
09.30 Х/ф «Клара і 

Франциск»
11.10, 14.05, 16.00 Теле-

продаж
11.40 Д/с «Двоколісні 

хроніки»
12.10 Перший на селі
12.40 Д/ц Незвичайні 

культури
14.20 Фольк-music
15.30, 03.35 Д/с «Спадок 

на кінчиках пальців»
16.15 Д/с «Щоденники 

комах»
16.35 Д/с «Спільноти 

тварин»
17.05 Т/с «Іспанська 

легенда»
19.50 Д/с «Імперія»
21.35 з Майклом Щуром
22.15, 04.05 Д/с «Весня-

ний фестиваль»
23.10 Д/с «Шукачі чудес»
23.40 Кліпи учасників 

Євробачення-2018
23.55 Д/с «Жива природа»
00.40 «Гордість світу»
01.10 Війна і мир
01.50 Світло
02.45 Д/ф «Уламки спо-

гадів»
05.00 Д/с «Орегонський 

путівник»

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

тина»
09.05 Т/с «Відділ 44»
11.50, 13.00 Скетч-шоу 

«На трьох» 16+
14.00 Х/ф «Термінатор»
15.55 Х/ф 

«Термінатор-2: Суд-
ний день»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.30 Х/ф 
«Термінатор-3: По-
встання машин»

22.35 Х/ф «Лічені 
секунди»

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

02.25 Провокатор

06.00 Байдиківка

06.30 ТЕТ Мультиранок

10.15 М/ф «Король 

Сафарі»

11.30 Х/ф «Зоряні 

таляри»

13.00, 23.30 Панянка-

селянка

15.00, 00.30 100 в 1

21.00 Х/ф «Винні зірки»

01.30 Теорія зради

02.30 Х/ф «Геть сором!»

04.00 Віталька

05.40 Корисні підказки

07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 «Школа Мері По-

пінс»
08.15 «Хто в домі хазяїн?»
08.30 «Ранок «Нової 

Волині»
09.34 «Енеїда», 2 серія
13.30 «Едера»
13.40 Тема дня
14.10 «Розсекречена 

історія»
15.10 «Букоголики»
15.36 Концерт
16.40 Фольк – music. Діти
17.20 «Хто в домі хазяїн?»
17.46 Wise Cow
18.06 Д/с «Неповторна 

природа»
18.32 Д/с «Таємниці під-

водного світу»
19.00 «Протилежний 

погляд»
19.55 «Візитівки Карпат»
20.00 Д/с «Незвідані 

шляхи»

05.30 «Хата на тата» 12+
07.35 «Як вийти заміж» 
08.50 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.55 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
13.45 «Вечір з Наталею Га-

ріповою. Оля Полякова»
15.00 Х/ф «Діамантова 

рука»
17.00, 23.30 «Я соромлюсь 

свого тіла 5» 16+
19.00 «Битва екстрасенсів 

18» 16+
21.20 «Один за всіх» 16+
22.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 16+
23.50 «Я соромлюсь свого 

тіла 5» 18+

07.40 «Чи знаєте ви, що...»

08.20 Мультфільми

09.00 «Ух ти show»

10.25 М/ф «Союз звірів»

12.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»

13.10 «Орел і Решка. На-

вколосвітня подорож»

22.00 «Бєдняков+1»

23.50 Х/ф «Побачення 

наосліп»

01.40 «Нічне життя»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
09.10 Таємний код зла-

маний
10.50 Повітряні воїни
12.30, 22.00 Наслідки
14.30 Проклін двійників 

Титаніка
15.30, 05.10 Дикі острови
17.30 Шалена подорож
18.20 У пошуках істини
21.00 Чужинці всередині 

нас
23.40 Теорія змови
04.10 Наші

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

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

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

ведмідь»
10.10 «Поверніть мені 

красу – 3»
11.30, 12.55 «Світ нави-

воріт – 8»
14.00 Т/с «Прислуга»
17.50 Х/ф «Кохання у 

великому місті – 3»
19.30, 05.00 «ТСН-

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

06.40 Х/ф «Невиправ-
ний брехун»

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

Морський сезон»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

12.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

12.50 Х/ф «Людина-
оркестр»

14.30 Х/ф «Попелюшка 
«80»

18.00 «Крутіше всіх. Новий 
сезон»

20.00, 02.05 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні со-

лодощі»
22.30 Т/с «Молодий Папа»

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.29, 07.44 Kids Time
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.45 Х/ф «Бумеранг»
10.00 М/ф «Мадагаскар»
11.45 Х/ф «Після за-

ходу»
13.45 Х/ф «Ейс Вентура: 

Детектив з розшуку 
домашніх тварин»

15.15 Х/ф «Ейс Вентура: 
Поклик природи»

17.00 Х/ф «Маска»
19.00 Х/ф «Син Маски»
21.00 Х/ф «Пікселі»
23.00 Х/ф «Дуже страш-

не кіно 3»
00.25 Х/ф «Дуже страш-

не кіно 2»

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/с «Цуценя в моїй 

кишені»
12.00 Малюваки
12.20 Англійські Класи
12.30 Х/ф «Будинок 

АВЕРС батька твого»
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 «Гори дим-

лять»
23.30 На Часі. Неділя
00.30, 05.30 Волинський 

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

06.00 «Змішані єдино-
борства. UFC Atlantic 
City». Едсон Барбоза vs 
Кевін Лі

08.00 «Бушидо»
10.00 «Він, вона та теле-

візор»
12.05 Т/с «Безсмертний»

2+2 13.50 28 тур ЧУ з футболу 
«Зоря» – «Маріуполь»

16.00 Х/ф «Таємний 
план»

17.50 Х/ф «Миротво-
рець»

19.40 Х/ф «Той, що 
біжить лабіринтом»

21.45 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Змішані єдинобор-

ства. UFC Atlantic City»

НТН

05.15 «Правда життя. 

Професії»

06.25 Х/ф «Де ви, 

лицарі?»

07.40 Т/с «Нероби»

11.20 Х/ф «Кухарка»

12.40 Х/ф «Тридцять 

три»

14.00 Х/ф «Гуру»

16.50 Х/ф «Ганмен»

19.00 Х/ф «Міміно»

20.50 Х/ф «Зайчик»

22.30 Х/ф «Вій»

01.00 Х/ф «Братство 

вовка – 2: повернення 

перевертня»

02.40 «Речовий доказ»

СЕРІАЛ ПРО 
ЧОРНОБИЛЬ – ВІД 
ТВОРЦІВ «ГРИ 
ПРЕСТОЛІВ»

Про аварію на ЧАЕС, яка сталася 
26 квітня 1986 року, телеканал 

HBO зніме драматичний серіал. Він 
матиме один сезон з п’яти серій. 
Прем’єру заплановано на 2019 рік, 
повідомляє IMDB.  

У головних ролях зіграють британські 
актори Джаред Харріс та Емілі Уотсон, а 
також відомий шведський актор Стеллан 
Скарсгард. Сценаристом стрічки виступив 
Крейг Мезін, який був керівником Walt 
Disney Company у 90-ті роки. Режисер – 
Юхан Ренк. 

Серед найвідоміших телесеріалів ви-
робництва каналу HBO – «Секс і Місто», 
«Справжня кров» та екранізація циклу 
романів Джорджа Мартіна «Пісня льоду і 
полум’я» під назвою «Гра престолів».

кіно

Фільм «Пікселі»

21:00

kinoprofi .org

06.50 Сьогодні
07.45, 03.40 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Настане сві-

танок»
12.50 Т/с «Обираючи 

долю»
17.00, 21.00 Т/с «Інша я»
19.00, 02.40 Події тижня з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.00 Т/с «Точка 

кипіння»
01.30 Телемагазин
04.00 Історія одного 

злочину-2 16+

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ – ПРОТИ ЛАТИНКИ 

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

��  бруківка  
  ��  металеві штахети  

��  блоки для огорожі  

  ��  бетонні вироби

��  цегла (рваний камінь)  

Через переведення української 
мови на латинку (коли 

українські слова писатимуться 
латиницею відповідно до правил 
транслітерації) більшість українців 
можуть зробити вибір на користь 
російської, пише Gazeta.ua.

«Поки в Україні паралельно використову-
ють дві зрозумілі для читання мови, є шанс по-
ступово зробити українську конкурентнішою 
і впровадити в обіг ширше, ніж зараз. Але 
варто для підкреслення відмінності від ро-
сійської перейти на латиницю, як позиції ро-
сійської моментально зміцняться, вона рвоне 
вперед. А вся декларована українізація теж 
піде, але коту під хвіст», – вважає письменник 
Андрій Кокотюха.

Проти української латинки виступає пись-
менниця Лариса Ніцой. Вона вважає, що від-
мовившись від кирилиці, Україна втратить 
давню писемність та історію. 

«Нам потрібно передусім берегти своє. 
Якщо ми відмовимося, ці пам’ятники стануть 
російськими, як і наша історія, наші князі. Ми 

власними руками, добровільно відмовимося 
від своєї спадщини на їхню користь. А цього 
не можна допускати в жодному разі», – каже 
Ніцой.

Їх підтримує глава Українського інституту 
національної пам’яті Володимир В’ятрович. 
Він вважає, що перехід з кирилиці на лати-
ницю може посилити русифікацію. Латинка 
створить додатковий бар’єр для тих, хто пере-
ходить з російської на українську. Кирилична 
російська для багатьох буде простішою.

«Відмова від кирилиці захистить нас від 
Росії й наблизить до Європи – головний аргу-
мент її прихильників. Однак насправді зміна 
письма може зіграти протилежну роль – по-
силення русифікації», – вважає історик.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ 

України Павло Клімкін запропонував обго-
ворити можливість впровадження латиниці 
поряд із кириличною абеткою для україн-
ської мови. До цієї думки його підштовхнув 
польський письменник та журналіст Земовіт 
Щерек. «Наша мета – формування української 
політичної нації, тому маємо працювати на те, 
що нас об’єднує, а не роз’єднує. З іншого боку, 
чому б не подискутувати?» – заявив міністр.

На думку декана філологічного факульте-
ту СНУ Юрія Громика, українцям не слід пере-
ходити на латиницю. 

«Маю великі сумніви, що ми перейдемо 
на латинське письмо. Це зробити годі. Адже 
тоді доведеться перелаштувати весь інфор-
маційний простір на латинське письмо. Ми 
не багата країна, щоб дозволяти собі таку 
розкіш. А найважливіше – у цьому немає по-
треби, – вважає науковець. – Треба шанувати 
українську кириличну традицію і зовсім не 
треба прив’язувати її до російського ареалу. 
Адже спершу кирилиця з’явилася в Київській 
Русі, а вже тоді у Москві. Не треба всю нашу 
спадщину віддавати Росії. Пишаймося цією 
традицією і популяризуймо її світу».

pl.com
.ua

radiosvoboda.org
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ТРИ РЕЦЕПТИ 
ПРОТИ ВУГРІВ

Сода. Як антисептик харчова сода 
очищає епітелій, допомагає нейтралі-
зувати рівень pH і сприяє тому, що шкі-
ра виробляє менше жиру. Відповідно, 
зменшує кількість вугрів. Сода також 
відлущує мертві клітини, залишаючи 
шкіру м’якою і гладкою. Додайте у соду 
трішки води, щоб отримати пасту, нане-
сіть на вугрі й залиште на 10 хв. Змийте 
теплою водою.

Вівсянка. Цей корисний і смачний 
сніданок є ще й відмінним очищуваль-
ним засобом. Вівсяна каша видаляє на-
копичений у порах бруд і усуває вугрі. 
Охолоджену кашу нанесіть на обличчя 
на 10-20 хв. Змийте теплою водою.  

Лимонний сік. Лимон містить кис-
лоти, які видаляють мертву шкіру й 
очищають забруднені пори. Багатий на 
вітамін С, лимонний сік стимулює виро-
блення колагену, потрібного для покра-
щення загального стану шкіри. Ватною 
кулькою сік наносять на вугрі, залиша-
ють на тривалий час, навіть на ніч. Будь-
те обережні, якщо шкіра пошкоджена – 
сік щипатиме.   

домашній косметолог

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, запір-
ну арматуру і автоматику, газові лічильни-
ки й регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Виготовляємо і продаємо кольорові ме-
талеві штахети з одно- та двоcтороннім 
фарбуванням, ширина – від 8 до 13 см (ма-
тові, глянцеві, золотий дуб, темний дуб). 
Оцинковані труби, ринви, коліна. Ціна ви-
робника. 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, 
НШ-100, колінвал, стартери, підшип-
ники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22.

діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вікторія). Є й інші вакансії, можлива до-
помога у виготовленні документів. Усі ва-
кансії – 100% безплатні.

 Збір полуниці без шипувок у Польщі (ро-
бота з кінця травня). Проживання та част-
кове харчування – безплатно. Оплата – 
1 злотий за кг (на початку). Запрошуємо 
працівників із біометричними паспорта-
ми або з будь-якими візами. Без вікових 
обмежень. Допомагаємо у відкритті візи 
на 9 місяців. Веземо на місце праці. Ви-
їзд 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

 Колекціонер купить для власної колек-
ції ордени Леніна (від 21000 грн) та інші 
ордени й медалі Радянського Союзу. 
067-978-09-98.

 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.

школа агронома ЩОБ ТЛЯ НЕ ЗІПСУВАЛА ВРОЖАЙ

 Продам трактори Т-25, Т-40 АМ у хо-
рошому робочому стані. Доставка в 
межах Волинської 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 хоро-
шому стані. Недорого. 096-804-87-33, 
066-380-58-82.

 Продам Volkswagen Passat B4 уні-
версал білого кольору (1996 р.): дви-
гун моноінжекторний 1.8, титанові диски, 
електропакет, гідропідсилювач, сигналі-
зація, центральний замок. 066-578-01-67 
(Валерій).

 Куплю трактори Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ, 
МТЗ в будь-якому стані. 068-738-90-27.

 Продам трактори МТЗ-80, МТЗ-60 у доб-
рому стані, виробництво – Польща. Недо-
рого. Горохів. 096-162-42-87.

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а також за-
сіб проти дротяника. Недорого. Ціна дого-
вірна. 098-461-20-57.

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

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам новий двоповерховий 
дерев’яний будинок з брусу під розбиран-
ня (діаметр брусу – 80). 068-778-78-37, 
099-721-53-07.

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеп-
лений, усі комунікації, газифікована літ-
ня кухня. 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 соток під забудову в с. Цеперів Луць-
кого р-ну (9 км від міста). Є льох, крини-
ця, тимчасівка. 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 забу-
дову (0,25 га) в с. Копачівка, Рожищен-
ський р-н. Ціна договірна. 093-577-59-62 
(Сергій).

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними споруда-
ми в с. Марковичі, Локачинський р-н, зе-
мельна 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. спеці-
альності; різноробочі на склади, фабрики; 
зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візо-
ва 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). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пере-
сування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 
техніки безпеки та отримання прав на во-

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!

Є чимало препаратів 
для боротьби з 
цим підступним 

шкідником. Та якщо ви – 
прихильник органічного 
землеробства, 
пропонуємо скористатися 
натуральними засобами.  

Найекзотичніший спосіб, але 
не дуже дешевий – обприскати 
рослини кока-колою. Найпрос-
тіший – застосувати розчин гос-
подарського мила. На 10 л води 
додають 200 г мила. Щоб краще 
розчинилося, брусок натирають 
на тертці. 

Досвідчені дачники позбува-
ються тлі за допомогою нашатир-
ного спирту – у 10 л води додають 
1 ст. ложку нашатирю. Або ж в 1 л 
води сиплють 1 ст. ложку кальци-
нованої соди, натирають 40 г гос-
подарського мила, добре збовту-
ють і обприскують рослини. 

Допоможе проти цієї напасті 
й деревний попіл. 200-300 г попе-
лу заливають 5 л крутого окропу. 
Охолоджений настій проціджу-
ють, натирають 20 г господарсько-
го мила – помічний засіб готовий. 

Тля гине і від трав’яних насто-
янок та відварів. Для боротьби зі 
шкідником застосовують росли-
ни, які завше під рукою. 

1 кг стручків гіркого перцю 
порізати й кип’ятити 1 год в 10 л 
води у закритому емальованому 

посуді. Готовий відвар настояти 
дві доби, процідити, розлити у 
пляшки й закупорити. Він може 
зберігатися протягом літа в тем-
ному прохолодному місці. Для 
обробки кущів треба півсклянки 
настою розчинити в 10 л води й 
додати 40 г господарського мила. 
Для обприскування дерев дозу 
подвоюють. 

Листя і корінь хрону подріб-
нити, заповнити піввідра, залити 
водою і настоювати 2-3 год. Потім 
обприскувати кущі.

Із садових рослин тля 
найбільше полюбляє калину, 
смородину, яблуню і грушу. 
У квітнику найчастіше 
поселяється на настурції, 
маках, мальві, бегонії. З 
лісових дерев тля обирає 
липу.

ЦІКАВО

1 кг подрібненого тютюново-
го листя залити 10 л гарячої води, 
настоювати добу, процідити. Пе-
ред обприскуванням 2 л настою 
розчинити у відрі води. 

1 кг апельсинових шкірок за-
лити 10 л води, настоювати 3 доби.

300 г коренів кінського щавлю 
дрібно посікти, залити 10 л води. 
Настоювати 3 год.

2,5 кг свіжої трави деревію 
залити 10 л води, кип’ятити пів-
години. 

1 кг сухого рум’янку залити 
10 л теплої води. Настоювати добу. 
Перед використанням розбавити 
водою у пропорції 1:3. 

2 кг свіжого або 1 кг сухого 
листя вільхи залити 10 л води. На-
стоювати добу, довести до кипіння, 
томити на слабкому вогні 30-40 хв. 

Квітучі стебла чорнобривців 
посікти, наповнити відро до по-
ловини, доверху залити водою. 
Настоювати 2 доби, процідити. 

У всі розчини додають мило, 
щоб вони краще прилипали до 
рослин і довше не змивалися. 

ТРЕБА ЗНАТИ 
Як відомо, садові мурахи харчуються солодкими 
виділеннями тлі. І саме вони розселяють по саду й 
городу цих шкідників – переносять їх з рослини на 
рослину, щоб нагромадити більше колоній. Тому 
важливо боротися не лише із тлею, а й з мурахами. 
Для цього двічі за літо треба полити мурашники 
розчином мурациду чи іншого аналогічного препарату. 
Обробляти можна в будь-який час, адже засоби 
потрапляють у ґрунт, а не на рослину.

3-4 кг свіжого чистотілу (або 
1 кг сухого) залити 20 л води і на-
стоювати 1-2 дні. Процідити й до-
дати 40 г господарського мила. 

2 кг однорічних пагонів сосни 
скласти у відро, залити водою. 
Настоювати тиждень, щодня ви-
мішуючи. Перед використанням 
розбавити водою у співвідношен-
ні 1:10.

У склянку щільно викласти 
цибулиння і часникове лушпин-
ня. Висипати в каструлю й залити 
3 л окропу. Настоювати 3-4 год. 
Розбавити у 10 л води. 

400-500 г листя кульбаби 
залити 10 л води. Настоювати 
2-3 год, процідити. 

300 г зеленого картоплиння 
(або 250 г пасинків помідорів) 
залити 5 л окропу. Настоювати 
добу. Перед обприскуванням до-
дати 20 г господарського мила. 

100-200 г зеленої кропиви за-
лити 1 л води. Настоювати добу. 

200 г гірчичного порошку 
розчинити у відрі води. 

vreditel-stoi.ru
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Простота – це те, що є найважчим у світі. Це крайня межа досвідченості й останнє зусилля генія. 
Леонардо да Вінчі
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  Іван САВИЧ
Любешівський район

Марина Лактіонова 
народилася в 1980 році 
у Ковелі. 2003 року 
закінчила ВІЕМ. 
У 2008-му – художню 
школу. З 2015 року 
проводить авторські 
майстер-класи з живопису в 
Луцьку. Постійна учасниця 
групових виставок ВО НСХУ, 
мистецьких, соціальних 
та благодійних проектів. 
Твори мисткині зберігаються 
у приватних колекціях в 
Україні, Німеччині та США.

мистецтво

«Коли я роблю мастихіном 
перші мазки по полотну, в 
мене починається розмова 
з власним творінням. І 
чим вона закінчиться, для 
мене завжди таємниця», – 
зізнається волинська 
художниця Марина 
Лактіонова.

Днями яскрава персональна ви-
ставка мисткині «Розмова» зібрала 
численних шанувальників у Галереї 
мистецтв Волинської організації На-
ціональної спілки художників Укра-
їни. Марина Лактіонова представи-
ла публіці 18 робіт, що їх створила 
протягом минулого року та часу, 
який передував презентації. 

Яскраві фарби на полотнах цієї 
художниці оживають пелюстками 
троянд, ароматами ірисів, просто-
рами Карпатських гір чи солоним 
присмаком південного моря. У ре-
бусах абстракцій поступово «про-
являються» обриси людських тіл, 
або ж у вас раптом втупиться погля-
дом велика мураха! Коли дивишся 
на морський пейзаж, вчуваються 
крики чайок, а вуличка з одиноким 
велосипедистом малює в уяві влас-
ну розв’язку однієї з людських істо-
рій. Кожен із сюжетів неповторний, 
а кольорова гама фонтанує енерге-
тикою чистих фарб у фантазійних 
міксах. 

Яким був шлях до визнання та 
власний мистецький досвід, розпо-
відає Марина Лактіонова.

Про призначення бути худож-
ницею. Думаю, нахил до живопису 
мені передав дідусь Іван Карпович 
Ковальчук. Він працював директо-
ром школи, викладав математику, 
історію і... малював. Його картини 
навіть виставляли в кількох львів-
ських галереях. У мене перша 
освіта – бухгалтерський облік та 
аудит, але я жодного дня не працю-
вала за цим фахом. Сама вирішила 
навчатися живопису і вступила до 
луцької художньої школи на дво-
річний курс для дорослих. Серед 
одногрупників була однією з най-
старших, навчання закінчила на 

МАРИНА ЛАКТІОНОВА: 
«НА ТВОРЧІСТЬ МЕНЕ 
НАДИХАЄ ЖИТТЯ»   

відмінно. Сьогодні усе моє життя 
пов’язане з малярством, і я в цьому 
успішна. Але знаю, що художник му-
сить навчатися все життя.

Про народження сюжетів 
картин. Я не продумую сюжету на-
перед. Інтуїція обирає ті фарби, які 
відгукуються в мені, і я розпочинаю 
«розмовляти» ними з полотном. 
За допомогою мастихіна – це мій 
улюб лений інструмент – довільни-
ми рухами кладу фарби. Відступаю, 

вдивляюся... і починаю чути їх, бачи-
ти історії, відгукуюсь і продовжую 
наш діалог, підкреслюючи деякі об-
рази. Чи побачить це глядач? Часто 
залишаю недомовленість, загадку, 
неясність... Нехай кожен побачить у 
картині своє, нехай почне з карти-
ною власну розмову.

Про енергію кольорів. Деколи 
я просто хочу насититися кольо-
ром. Тоді пишу квіти. Спочатку я 
пишу плями, а потім лише роздив-

ляюся – що це за квітка у мене ви-
йшла? Коли перебуваю на пленерах 
в Карпатах, насолоджуюся вражен-
нями від природи, та все-таки даю 
кольорам вести мене за собою – до-
зволяю їм нафантазувати гори, ліси, 
полонини, хатки в пейзажах.

Про перипетії творчої праці. 
У мене іноді буває так, що повер-
таюся до відкладеної роботи через 
деякий час знову і знову. Це ніби па-
лімпсест – пергамент з нанесеним 

рукописом, який з часом стираєть-
ся і згодом поверх слідів старого 
наноситься новий. Якось мені на 
очі натрапила палітра із залишками 
фарб. Я зробила кілька спонтанних 
мазків мастихіном, відклала... Через 
деякий час повернулася до цього 
полотна: попередній шар створив 
цікаву фактуру, а я далі зімпровізу-
вала, наклала другий шар. І згодом 
це повторилося знову. Ось так у 
картині «Палімпсест» відтворилися 
кілька моїх різних станів, що пере-
плелися один з одним.

Про малярство як діалог. 
Живопис для мене – це особлива 
магічна форма спілкування з незві-
даною енергією, чуттєва взаємодія 
з полотном і олійними фарбами. Це 
наше спілкування, в яке включають-
ся моя інтуїція, емоції, враження – 
закодоване у плямах послання, яке 
я прагну розгадати.

Про співтворчість. На цій ви-
ставці є роботи, написані спільно з 
іншими людьми – це картини з дру-
зями із підписами МARICO. А диптих 
«Він і Вона» було створено у парі з 
моїм чоловіком Сергієм, він – спів-
автор MARYN. Коли у взаємодію 
з полотном і фарбою вступає ще 
один творчий партнер із власним 
досвідом та емоціями, то я спочатку 
виступаю «провідником» у свій світ 
творення. Але що буде далі і яким 
виявиться результат, залежатиме 
й від нього. Чи це буде гармонія, 
або ж конфронтація – все виявить 
спільний творчий процес.

Про джерела натхнення. Мене 
надихають емоції від подорожей, 
спілкування з людьми, кохання, від-
криття – приємні і сумні. Мене на-
дихає саме життя.

  Марія ПИЛИПЧУК
Луцьк

з особистого архіву

Художниця обожнює імпровізувати

повороти долі ПРИЙНЯВ ІСЛАМ І ЗАБУВ МОВУ

Волинянин Ігор 
Бєлокуров, який 

30 років тому зник безвісти 
в Афганістані, де ніс 
службу в лавах Радянської 
Армії, живе у провінції 
Балах в племені туркменів 
та отримав нове ім’я – 
Амріддін. Та хоч і забув 
рідну мову й прийняв іслам, 
хоче повернутися додому. 
Наразі триває робота з його 
повернення, адже чоловік 
не має жодних документів.

У березні експедиція, яка шу-
кає водоносні пласти в Афганістані, 
знай шла чоловіка, який зник без-
вісти близько 30 років тому. Припус-
тили, що ним може бути Бєлокуров 
Ігор Вікторович родом із села Вели-
ка Глуша Любешівського району.

У відео, поширеному в інтер-
неті, йшлося, що чоловік не спілку-
ється ні українською, ні російською 
мовами, а також прийняв нову релі-
гію – іслам.

На Волині в нього залишилася 
старенька мама, яка вже давно «по-
ховала» сина, адже думала, що він 
загинув. Навіть облаштувала симво-
лічну могилу, аби провідувати його 
на проводи. Місцеві кажуть, що жін-

ка знепритомніла, коли дізналася, 
що насправді син живий, та впізна-
ла його. Також в Ігоря є старший на 
кілька років брат, який живе в Біло-
русі. Окрім них, близьких у чоловіка 
немає.

Ігоря Бєлокурова призвали до 
лав Радянської Армії у вересні 1981 
року, після чого він служив у вій-
ськовій частині №71176, мав звання 
прапорщика. Солдат зник безвісти 
9 квітня 1988 року в провінції Кан-
дагар – за 10 місяців до того, як ра-
дянські війська почали виводити з 
Афганістану.

Волинянин Юрій Корольчук 
пригадує, що служив у тій частині, 
що й Бєлокуров, але в іншому ба-
тальйоні. У квітні 1988 року він був 
на завданні в іншій провінції, а по 

поверненню в частину дізнався, що 
зник солдат.

«Чоловік був контужений і, як я 
розумію, втратив пам’ять. У нього 
немає жодних документів, навіть 
афганського паспорта. Як витягнути 
його з Афганістану, не знаємо. Ми 
звернулися до Спілки ветеранів Аф-
ганістану, можливо, там підкажуть, 
як його звідти забрати. Посольства 
України в Афганістані немає, най-
ближче – тільки в Таджикистані», – 
повідомив член експедиції Олексій 
Іващенко та зазначив, що їм сказа-
ли, ніби спочатку солдат говорив 
рідною мовою.

«З нами він не розмовляв, з ним 
говорили через перекладача, але 
були труднощі перекладу. Напевно, 
він додому хоче, оскільки їхній го-

ловний до нас сам звернувся. Вони 
його вже намагалися повернути, 
але безрезультатно», – каже Олек-
сій.

З його слів, аби дістати чоло-
віка звідти, потрібно робити йому 
афганський паспорт, відкривати 
таджицьку візу та їхати в Таджи-
кистан у посольство України, після 
чого відкривати нашу візу й летіти в 
Україну на впізнання.

Голова Волинської обласної ор-
ганізації Української спілки ветера-
нів Афганістану Григорій Павлович 
каже, що історію волинянина знали 
і до того, як вона потрапила в пресу, 
і вже працювали над тим, щоб його 
повернути додому.

«Ми не знали, як маму підго-
тувати до цього, я просив фото з 

юності її сина, сказав, що це для му-
зею. Але тут вже історія потрапила 
в пресу, хоча афішувати цього поки 
не хотіли, аби не нашкодити про-
цесу. Чоловіка впізнали, це справ-
ді Ігор Бєлокуров. Однокласники 
майже в один голос кажуть, що це 
він, хоч і змінився. Воно й не дивно, 
30 років минуло», – каже Григорій 
Павлович.

Наразі представники україн-
ської сторони готують таджицьку 
візу та планують летіти в Афгані-
стан, аби спілкуватися з ватажками 
племені, щоб ті віддали Ігоря. Проте 
процес цей – довгий і непростий, 
адже в чоловіка немає ні місцевого 
паспорта, ні радянських докумен-
тів. Як розв’язати цю проблему, на-
разі невідомо.

ВОЛИНЯНИН ПІСЛЯ 30 РОКІВ У АФГАНІСТАНІ ХОЧЕ ДОДОМУ

з сім
ейного архіву

youtube.com

Чоловіка знайшли під час експедиції Ігор Бєлокуров – справа
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Коли потрібно ухвалити будь-яке важливе рішення, найнебезпечніше – це просити поради в інших, 
бо за винятком кількох диваків, немає нікого, хто щиро бажав би нам добра. Еміль Мішель Чоран
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У вересні 2017 року Василь Нагорний з волонтеркою Іриною 
Адамук заснували громадську організацію «Княжий Мир», яка 
надаватиме правову допомогу бійцям та їхнім родинам. За ці 
півроку надано сотні консультацій,  видано безплатний посібник для 
бійців «Що робити, коли порушено твоє право...». Для усіх охочих 
допомогти публікуємо номер рахунка новоствореного ГО «Княжий 
Мир»: ЄДРПОУ 41466971 р/р 26009055524569 у ВГРУ 
КБ ПАТ ПриватБанк у м. Луцьку, МФО 303440. Призначення 
платежу: благодійна допомога на здійснення статутної діяльності 
ГО «Княжий Мир».

актуальна розмова ЛЮДИ МАЮТЬ 
ЗНАТИ ПРАВДУ 
ПРО ПОДВИГИ 51-Ї ОМБР

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ
Луцьк

Ще чотири роки тому, 
працюючи журналістом, 
Василь Нагорний не міг 

подумати, що йому доведеться 
захищати інтереси учасників АТО. 
Однак юрист прийняв цей виклик. 
Каже, не міг спокійно спостерігати, 
як захисників України 
безпідставно звинувачували 
у дезертирстві й погрожували 
кримінальною відповідальністю. 

За цей час відбулося чимало змін. Канула 
в лету 51-ша окрема механізована бригада, у 
складі якої волинські бійці воювали на сході. 
Наприкінці 2014 року її розформували, зміни-
ли номер на 14. Однак бійців волинської бри-
гади, яка однією з перших увійшла на Донбас і 
зазнала чи не найбільших втрат з-поміж інших 
формувань ЗСУ, досі викликають на судові за-
сідання. Абсурд ситуації в тому, що хлопці, які 
перебувають під слідством, отримують дер-
жавні нагороди, їх вшановують на публічних 
заходах. Чому так відбувається, розпитуємо в 
адвоката і волонтера Василя Нагорного. 

СКИДАЄТЬСЯ НА ТЕ, 
ЩО 51-шу ОМБР КИНУЛИ 
НА ЗНИЩЕННЯ 

«Історія 51-ї ОМБР досі не до кінця вивчена. 
Створюється враження, що волинська брига-
да потрапила в немилість до когось у столиці. 
Забулося, що цих бійців першими кинули фак-
тично на війну і вони стримали ворога. Ніхто 
з хлопців не просив відстрочку, не перехову-
вався. Бронежилети та каски їм купували ро-
дичі й волонтери. Призовники їхали ніби на 
навчання, а довелося ставати у бій з ворогом. 
Ніхто не згадував, що 51-ша бригада завдяки 
підрозділу «Колос» взяла Савур-могилу, що 
наші хлопці перебували і в Луганському аеро-
порту. Більше розмов про бої в Донецькому 
аеропорту. Хоча Луганський захищали теж кі-
борги. Бійці 51-ї бригади, зокрема Володимир 
Козак із побратимами, чи не першими взяли 
у полон 10 російських десантників, підтвер-
дивши таким чином присутність російських 
військ на території України.  Підрозділ капіта-
на Костянтина Коваля біля Кутейникового на-
казав підпустити ворога на відстань 200-300 
метрів, після чого розстріляв дві одиниці важ-
кої техніки зі складу 8-ї мотострілецької бри-
гади Збройних сил РФ та зупинив просування 
ворожої колони. І воювала 51-ша бригада не 
серед бетонних стін, а в голому полі під по-
стійними обстрілами «Градів» та  мінометів. У 
Волновасі перші втрати ЗСУ були саме з цієї 
бригади, в Іловайську теж полягло чи не най-
більше хлопців з 51-ї ОМБР.

Найпростіше зробити з бійців пияків і 
наркоманів, списавши всю вину на них. Але 
що тоді робило командування?» – не розуміє 
адвокат.  

Василь Нагорний переконаний: наших 
вояків фактично кинули напризволяще в бою 

з противником. Скидається на те, що 51-шу 
ОМБР хотіли просто знищити. 

«А як ще можна пояснити події, що відбу-
валися наприкінці липня 2014 року, коли 45 
бійців десять днів були під обстрілами? Хлоп-
ці вже не мали чим оборонятися, бо «Гради» 
спалили техніку. Вояки були дуже демора-
лізовані, не отримували ні чіткого команду-
вання, ні підмоги. Молоді люди рятували свої 
життя», – емоційно пояснює юрист.

Відступаючи, в районі Червонопартизан-
ська бійці перетнули кордон з Росією. Хлопці 
потрапили у полон. Однак завдяки втручан-
ню української влади повернулися в Україну. 
Спочатку їх судили у Запоріжжі, потім відпра-

вили у Володимир-Волинський. Судова тяга-
нина триває і досі. 

Коли хлопці повернулися у Володимир-
Волинський, Василь Нагорний був серед тих, 
хто їх зустрічав. Бійці тоді казали: «Ми будемо 
воювати і захищати Батьківщину. Але дайте 
нам сучасну зброю і техніку, як у противника». 

«За чотири роки не засудили жодного ко-
мандира! Не судять і бійців 72-ї бригади, які 
виїжджали з оточення «КамАЗами». Ці уні-
кальні вантажівки з посиленою бронею слу-
жать сепарам досі. Однак винними зробили 
бійців з волинської бригади», – каже юрист. 

Василь Нагорний наголошує: «Для мене 
важливо, хто хлопців загнав на висоту, хто 

і з якої причини кинув в оточенні? Чому не 
давали наказів, куди рухатися? Їх оточили 
щільним кільцем. Під час однієї приватної 
консультації іноземний військовий експерт 
дав чіткий висновок: у військовій справі не-
можливо стільки часу тримати бійців під об-
стрілами без змоги дати відсіч. Щоб узяти 
ворога одним фронтом і витіснити на тери-
торію Росії, можна було висадити  на висоту 
хіба десантників, щоб у цей час основні сили 
могли наступати всім фронтом. І то макси-
мум на три дні! Але я досі не можу витре-
бувати відповідних документів. Наразі є акт 
службового розслідування у справі. Там на-
писано, що доведено вину командирів, а не 
хлопців. Чому до того розслідування ніхто не 
прислухався? Ширяться різні чутки», – каже 
адвокат.  

БЕЗ ВИНИ ВИНУВАТІ
За словами Василя Нагорного, у справі 

51-ї ОМБР є багато нез’ясованих фактів. На-
справді десантників узяв у полон сержант 
волинської бригади Володимир Козак. Од-
нак в документах зазначено, що це заслу-
га спецпідрозділів Міноборони. «Поки що 
з 51-ї ОМБР знято підозри, але мені бракує 
історичної справедливості. Багато бійців 
поверталися зі сходу самоходом, розбиті 
й понівечені. Звісно, були і бучі, і заклики 
штурмувати штаб. Хлопці обурювалися, що 
їх кинули напризволяще. Щоб уникнути за-
колоту, їх відпустили самих додому. А це – 
1700 чоловіків, півбригади. А потім сказали, 
що вони самовільно залишили частину. Тоді 
був масовий безлад. Ніхто не знав, скільки 
відправили бійців, скільки повернулося зі 
сходу. Керівництво частини не володіло ін-
формацією про загиблих і полонених. Уявіть 
лише – 1700 кримінальних проваджень. 
Сьогодні я навряд би взявся за захист цих 
хлопців. Не дай, Боже, щоб повторився 2014 
рік», – каже юрист.  

Від початку відкриття кримінального про-
вадження суд над бійцями триває чотири 
роки. Ніхто не думав, що 22 чоловіки відстою-
ватимуть свою честь до кінця. «Скажу чесно, 
ця справа уже нікому не потрібна, нині зовсім 
інші ЗСУ, контрактна армія. Але найцікавіше, 
що ніхто не бачить, як із ситуації вийти. Про-
куратура вже не може відступитися. Єдиний 
варіант – відмовитися від обвинувачення і 
закрити «ні нашим, ні вашим». Справа триває. 
Рухається помаленьку, адже 20 осіб судять 
одночасно. Треба всім з’явитися, процесуаль-
ний прокурор приїжджає із Запоріжжя. Змі-
нився суддя. Свідки не хочуть свідчити проти 
хлопців, не приходять на засідання». 

Юрист пояснює: у справі має бути вирок 
суду – виправдальний або обвинувальний. 
«Та досі ми не можемо витребувати багато до-
кументів від Міноборони та архівів. Усі кива-
ють один на одного. По 51-й ОМБР взагалі не 
можна витребувати документів, їх нема. Роз-
гляд справи такими темпами може тягнутися 
до 2019 року, а то й довше», – зазначає він. 

Василь Нагорний переконаний: люди ма-
ють знати правду про подвиги волинян в АТО. 
Є задум створити документальні фільми про 
хлопців та 51-шу ОМБР. Це дозволить відно-
вити історичну справедливість.

bug.org.ua
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КЛИЧКО-МОЛОДШИЙ 
СЯДЕ ЗА БАРАБАНИ
Київ

15 квітня Володимир Кличко висту-
пить у незвичайному амплуа. В рамках 
концерту закарпатської групи «Rock-H», 
який відбудеться в столичному Docker 
Pub, легенда світового боксу продемон-
струє здібності ударника. Володимир 
сяде за ударну установку й зіграє дві 
композиції групи, які йому особливо 
сподобалися.

Нагадаємо, що саме барабани є 
улюбленим музичним інструментом 
українця. У його будинку для ударної 
установки спорудили спеціальну звуко-
ізольовану кімнату, де Кличко може гра-
ти у вільний час.

СМЕРТЕЛЬНА БРУКІВКА
Франція 

Відомий бельгійський велогонщик 
Міхел Ґолартс, який впав під час гонки 
«Париж-Рубе», помер у лікарні через 
важкі травми.

Бельгієць упав під час гонки й силь-
но вдарився об бруківку дорожнього 
покриття. У результаті події в нього 
сталася зупинка серцевої і дихальної 
систем. Ґолартс знепритомнів. Брига-
да рятувальників, які супроводжують 
гонку, спробувала негайно реанімувати 
спортсмена. Гонщика доправили гелі-
коптером у госпіталь Лілля, але врятува-
ти не змогли.

Одноденка «Париж-Рубе», яку ще 
називають «Північним пеклом», є од-
нією з найстаріших і найскладніших го-
нок. У 2018 році її проводили 116-й раз. 
Протяжність гонки становить 257 кіло-
метрів, а протягом 54,5 з них спортсме-
ни відчувають великі труднощі в управ-
лінні велосипедом через трясіння на 
покритті з бруківки.

РОЗБИЛАСЯ ЮНАЦЬКА 
ХОКЕЙНА КОМАНДА
Канада 

У Канаді в страшній автокатастрофі 
загинули хокеїсти юніорської команди 
«Бронкос», які прямували на матч плей-
оф ліги Саскачевана. 

У ДТП зіткнулися вантажівка й авто-
бус, що перевозив команду, яка базу-
ється в Ґумбольдті. В автобусі хокейно-
го клубу на момент події перебувало 
28 осіб, у тому числі гравці віком від 16 
до 21 року. Загинуло 14 людей. 

Матч чемпіонату між «Ґумбольдтом» 
і «Ніпауїн Гоукс», звісно, скасували.

після спорту

велоспорт

останній матч

на старт

пута Гіменея

бокс

оцінка

найкращі з найкращих

КОВЕЛЬ ПРИЙМЕ ЧЕМПІОНАТ 
УКРАЇНИ З ПІВМАРАФОНУКовель

У Ковелі 6 травня відбудеться 
Чемпіонат України з 
півмарафону Kovel 

Halfmarathon-2018.
Як розповів його організатор Сергій Па-

насюк, ХІІІ Ковельський міжнародний пробіг  
присвячено 90-й річниці проведення маршу-
пробігу на Волині. Перший такий спортивний 
захід відбувся в області 3 травня 1928 року.

Напередодні старту спортивний клуб 
«Ковель» у рамках проекту «Ковельських 
пробігів» розпочав  програму пошуку пер-
спективних талантів та організацію спільних 
тренувань з бігу для всіх охочих.

«Ковельські побігеньки» відбуватимуть-
ся під керівництвом досвідчених тренерів та 
спортсменів клубу, щоб якнайкраще підготу-
ватися до участі в Ковельському пробігу та 
безпечно подолати заплановану дистанцію. 
Пробіжки відбуватимуться щопонеділка, що-
середи та щоп’ятниці о 18:00. Додатково ін-
формуватимуть про спільні побігеньки в су-
боту та неділю.

У рамках Чемпіонату України з півмара-
фону 6 травня (на дистанції 21 097,5 м) відбу-
дуться також естафета «Разом ми велика сила» 
7 653,5 м + 6 722 м + 6 722 м = 21 097,5 м; біг 
по шосе «ХІІІ Ковельського Міжнародного про-
бігу» (7 км) «Ковельські Побігеньки»; заїзд на 
візках спортсменів з інвалідністю ( на дистанції 
7 км) «Cильні духом – ковалі свого здоров’я!», а 

також сімейні забіги та змагання для дітей.
Уперше в Ковелі відбудуться дитячі пере-

гони на ролерах (дистанція – 6,7 км). Дорослі 
ж змагатимуться на лижеролерах задля по-
пуляризації першої здобутої золотої медалі 
на паралімпіаді ковельчанки Юлії Батенкової-

Бауман – української біатлоністки та лижниці. 
Організатори Kovel Halfmarathon-2018 – 

спортивний клуб «Ковель» та Федерація лег-
кої атлетики України спільно із Ковельською 
міською радою і Федерацією легкої атлетики 
Волинської області.

klitschko-brothers.com

У боксерів є свої слабинки. У 
Володимира Кличка – це барабани.

Травень у Ковелі щороку легкоатлетичний

fl a.volyn.ua

Київ 

Колишня теща легендарного 
воротаря «Динамо» і 

збірної України Олександра 
Шовковського кидала камінням і 
стріляла в нього.

На своїй сторінці в Facebook Олександр 
розповів, що приїхав в узгоджене з колиш-
ньою дружиною Ольгою Альоновою місце, 
щоб забрати доньку. Однак через якийсь 
час на балкон другого поверху приватного 
будинку вийшла мати Ольги Любов, яка на-
магалася прогнати Шовковського з терито-
рії будинку. Спочатку вона кидала в СаШо 
каміння, яке заздалегідь заготувала, а зго-
дом витягнула пневматичний пістолет...

Інцидент нова дівчина Олександра зня-
ла на камеру, тепер уславлений воротар 
буде вирішувати, як діяти в цій ситуації.

«Спочатку Альонова Любов Павлівна 
прицільно в голову кидала у мене камін-
ням, а потім почала стріляти з пістолета! 
Вона зробила три постріли, цілячись в 
мене. Вибігли люди з сусідніх будинків і за-
пропонували надати допомогу», – написав 

ШОВКОВСЬКИЙ УПІЙМАВ ОБЛИЗНЯ 
І КУЛІ ВІД КОЛИШНЬОЇ ТЕЩІ

ЛОМАЧЕНКО БИТИМЕТЬСЯ З БОКСЕРОМ, 
ЯКИЙ УДВІЧІ БІЛЬШИЙ ЗА НЬОГО

ВОЛИНЬ – ДРУГА В 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОМУ 
РЕЙТИНГУ УКРАЇНИ

В УКРАЇНІ НАЗВАЛИ 
СПОРТСМЕНІВ РОКУ

Київ

Члени Ради Федерації легкої атлетики 
України затвердили рейтинг територіальних 
федерацій легкої атлетики. Індикатори оцінки 
були такими: управління обласною федера-
цією, взаємодія з ФЛАУ, ініціативність, медіа-
активінсть, динаміка членства, спортивні 
споруди легкої атлетики, змагання, розвиток, 
підвищення кваліфікації суддів, тренерів і тех-
нічних делегатів.

Найкращою територіальною федерацією 
у 2017 році з-поміж 22 регіонів визнано Дніп-
ропетровську (439 балів), а Федерація легкої 
атлетики Волинської області стала другою 
(412 балів). Треті – сумчани (408 балів).

За підсумками 2016 року перше місце у 
рейтингу було за волинянами. 

Київ

У столичному Українському домі хоч і 
трохи з запізненням, але таки відбулася цере-
монія вручення українського «спортивного 
Оскара» за підсумками 2017 року.

Найкращими спортменами назвали чем-
піонку світу з фехтування на шаблях Ольгу 
Харлан та чемпіона світу і Європи з боксу 
Олександра Хижняка. 

У номінації «Тренер року» перемогла 
Світлана Саїдова (тренер збірної України з 
синхронного плавання), сенсацією року ста-
ла срібна призерка ЧС з легкої атлетики Юлія 
Левченко, а командою року – збірна України з 
синхронного плавання.

Крім того, в номінації «Сильні духом» пе-
ремогла Людмила Ляшенко (паралімпійські 
лижні гонки), а олімпійською надією визнано 
дзюдоїстку Дарину Білодід. 

Церемонія «Герої спортивного року» – що-
річний захід від Національного олімпійського 
комітету України та Академії спорту України.

Шовковський.
Тепер він мізкує, як змусити екс-

дружину виконувати рішення суду й пере-
стати перешкоджати спілкуванню з дити-
ною. 

З дизайнеркою одягу Альоновою Шов-
ковський розлучився восени 2015 року. У 
пари залишилася спільна 11-річна дочка 
Олександра. Перший шлюб у СаШо був із 
колишньою ведучою спортивних новин 
Властою Шовковською. novynarnia.com

ua-new
s.com

Харлан у 2017 році втретє стала чемпіонкою 
світу, вигравши золото в Лейпцігу, а також 
була першою на етапі Кубка світу у Мексиці 

Facebook Ш
овковського

У колишнього воротаря «Динамо» і 
збірної України родинні негаразди

США

Чемпіон WBA в легкій вазі 
венесуельський боксер Хорхе 
Лінарес заявив, що збирається 
скористатися у поєдинку з 
Василем Ломаченком тим, що він 
більший за українця.

«Я знаю, що Ломаченко хороший, що 
він кращий незалежно від вагової категорії, 
і цього достатньо, щоб мотивувати мене. 
Це мрія – битися з Ломаченком 12 травня. 
Якщо один боєць побив його, то чому ніхто 

інший не зможе цього зробити? У Василя 
була неймовірна аматорська кар’єра, але 
коли йому дали дуже досвідченого боксе-
ра, то він програв. А стосовно інших, з ким 
він бився останнім часом, то це не були ве-
ликі бої. Останній поєдинок з Рігондо мав 
дуже кепський вигляд. Я можу сказати вам, 
що завжди надихався Ломаченком, але 
вим кнув той бій, тому що він був нудним 
для мене. Побачимо, з чим він вийде в ринг 
до мене. Ми обидва достатньо технічні бок-
сери, це буде хороший бій. Я правша, а він 
шульга. Побачимо, наскільки він хороший, 
а потім скористаємося тим, що я більший 
фактично вдвічі», – розповів суперник Ва-
силя Ломаченка. 

Нагадаємо, бій між чемпіоном WBO у 
другій напівлегкій вазі українцем Василем 
Ломаченком і венесуельським чемпіоном 
WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом відбу-
деться 12 травня на 20-тисячній арені «Ме-
дісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку. 

30-річний український боксер має на 
профі-рингу 10 перемог (8 – нокаутом) і 
1 поразку. У 32-річного Хорхе Лінареса – 
44 перемоги (29 – нокаутом) та 3 поразки. 

Ломаченко вперше битиметься у легкому 
дивізіоні. На кону поєдинку стоятиме пояс 
WBA, яким володіє венесуелець.

telegraph.co.uk
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10-20 хвилин, витрачені на вранішню зарядку, не лише додадуть бадьорості на увесь день, 
але й збережуть чимало років життя. Жан-Жак Руссо

ГЕНДИРЕКТОР «ВЕРЕСА»: 
«ПРОСТІШЕ СКАЗАТИ, 
ЩО МИ НЕ РОБИЛИ, 
АБИ ЗАЛУЧИТИ 
ВБОЛІВАЛЬНИКІВ»

Рівненський «Верес» усе більше стає 
львівським. Особливо часто закиди в 
його бік лунають цього року. Адже ко-
манда мешкає і грає у Львові, а нещо-
давно ще й змінила реєстрацію на сто-
лицю Галичини і стала членом Федерації 
футболу Львівської області. Але чого не 
забрати у «Вереса», принаймні тієї час-
тини клубу, що базується у Рівному, – то 
це вміння працювати з уболівальника-
ми і гуртувати їх навколо ідеї народної 
команди. На тлі загального спаду інтере-
су до футболу у «Вересі» жевріє вогонь, 
крім того, тут розуміють, що працювати 
з глядачами – це не просто рекламувати 
матчі команди, а створювати клубні ідеї. 

Ми запитали у генерального дирек-
тора рівнян Євгена Донцова про най-
вдаліші інструменти цієї роботи.

«Що ми робимо для збільшення кіль-
кості вболівальників? Простіше сказати, 
що ми ще не пробували для цього», – 
розповідає Євген. 

Оскільки «Верес» грає на «Арені 
Львів», запустили так званий «Червоно-
чорний експрес», тобто домовилися 
про своєрідний залізничний чартер з 
Рівного до Львова, плюс «шатлбаси» 
від вокзалу до стадіону. Ціна такого па-
кету та квитка на матч – трохи більш як 
100 гривень. 

Також на виїзді в інші міста домов-
ляємося з місцевим кафе, яке є точкою 
збору наших фанів, місцем видачі квит-
ків.

«Верес» був єдиним клубом в УПЛ, у 
якого вхід на матчі молодіжної команди 
був платним (20-40 грн). Попри це, чоти-
ри поєдинки на рівненському «Авангар-
ді» були в п’ятірці найвідвідуваніших у 
чемпіонаті U-21.

Перед кожною домашньою грою 
клуб розробляє стратегію, яка стосуєть-
ся вболівальників. Продукують слоган 
матчу, тематику реклами. Відтак всі афі-
ші, сіті-лайти, смс-розсилки виходять в 
одному стилі. Наприклад, виїзний матч 
з «Карпатами» відбувся під слоганом 
«Перефарбуємо  стадіон у червоно-
чорні кольори». Розробили флеш-гру 
в Facebook, у якій вболівальники за 
допомогою лайків поступово перетво-
рили зелено-білий стадіон «Карпат» на 
червоно-чорний. Це зібрало велику 
кількість поширень, вподобань, пере-
глядів. Матч із «Чорноморцем» відбув-
ся під слоганом «Потопимо моряків», а 
клуб випустив спеціальну онлайн-гру 
«Морський бій».

Звісно, що на кожний матч в місті 
розвішують афіші, сіті-лайти, відбува-
ється смс-розсилка, імейл-розсилка, 
задіяні радіореклама і ТБ-реклама. То-
рік проводили фестиваль вуличної їжі 
перед матчем та футбольні атракціони 
біля арени в Рівному. 

В останні місяці у «Вересі» почали 
активно створювати фан-клуби в рай-
центрах Рівненщини. Кілька разів на 
місяць відбуваються презентації клубу 
в школах. Водночас дітям надають без-
платні квитки на матч та на потяг для 
школярів.

Окремі люди працюють на розвиток 
сторінок «Вереса» в соцмережах. Клуб 
активний не тільки у Facebook, але й у 
Telegram та Instagram.

досвідперша ліга

Луцьк

Якби «Волинь» програла матч 
кременчуцькому «Кременю», 
в Луцьку відчули б на собі 

вогкий і бридкий подих вильоту 
у Другу лігу. Найімовірніше, 
вирватися зі зловісного квартету 
останніх команд Першої ліги 
було б важко. І тоді – кінець усім 
сподіванням. А ще – закінчення 
неймовірного експерименту під 
назвою «зміни всю команду, щоб 
не вилетіти в трубу».

Але Перша ліга – надзвичайно неперед-
бачувані змагання. «Кремінь» абсолютно не 
вразив, хоч перед грою в Луцьку виграв у міц-
ного «Геліоса», який продовжує претендувати 
на найвищі місця в чемпіонаті. 

Результат зробила в тому числі й кадрова 

ГЕРАСИМЮК І ВІДДАЛЕНИЙ 

ПОДИХ ДРУГОЇ ЛІГИ

Матч розпочався у п’ятницю о 14:00, 
тому побачити цю подачу капітана 
«Волині» прийшли тільки кілька 
десятків глядачів

М
икола М

артиню
к

«Волинь» (Луцьк) – «Кремінь» 
(Кременчук) – 3:0.
Голи: Герасимюк, 25 (пен.), 
Болденков, 43, Яковлєв, 86.
Склад «Волині»: Когут, Сухомлинов, 
Петько, Болденков (Гордійчук, 
81), Чорноморець – Курко, 
Герасимюк (к) (Сафонов, 75) – 
Зарічнюк (Марчук, 84), Яковлєв, 
Коробка (Страшкевич, 70) – 
Хагназарі (Клак, 89).

М Команда І О
1 Арсенал (Київ) 26 59
2 Полтава 26 56
3 Інгулець (Петрове) 26 54
4 Десна (Чернігів) 26 50
5 Колос (Ковалівка) 26 47
6 Геліос (Харків) 26 46
7 Рух (Винники) 26 38
8 Авангард (Краматорськ) 26 38
9 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 26 38

10 Миколаїв 26 31
11 Балкани (Зоря) 26 30
12 Оболонь-Бровар (Київ) 26 30
13 Суми 26 29
14 Жемчужина (Одеса) 26 25
15 Кремінь (Кременчук) 26 25
16 ВОЛИНЬ (ЛУЦЬК) 26 24
17 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 26 20
18 Черкаський Дніпро (Черкаси) 26 18

27-й тур
14 квітня, субота:  

«Маріуполь» – «Верес», 14:00; 
«Шахтар» – «Динамо», 17:00. 
15 квітня, неділя: 
«Олімпік» – «Олександрія», 14:00; 
«Зірка» – «Чорноморець», 17:00; 
«Зоря» – «Ворскла», 19:30; 
«Сталь» – «Карпати», 19:30.

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

1 Шахтар 26 20 3 3 62-18 63

2 Динамо 26 17 6 3 54-22 57

3 Ворскла 26 12 5 9 29-29 41

4 Зоря 26 9 10 7 39-35 37

5 Верес 26 7 12 7 26-21 33

6 Маріуполь 26 9 6 11 32-34 33

7 Олімпік 26 8 8 10 28-30 32

8 Олександрія 26 5 14 7 22-24 29

9 Карпати 26 5 11 10 19-41 26

10 Зірка 26 5 8 13 16-35 23

11 Сталь 26 5 7 14 18-35 22

12 Чорноморець 26 4 10 12 20-41 22

прем’єр-ліга

шкандаль

ГРАНДИ ПРИЙШЛИ 
ДО КЛАСИКО БЕЗ ВТРАТ«Шахтар» і «Динамо» і далі 

перемагають у другій 
частині чемпіонату. Щоправда, 
цього туру команда Паоло 
Фонсеки обійшлася без розгромів 
і взагалі могла й втратити очки, 
якби «Верес» у Львові використав 
одну з чотирьох стовідсоткових 
нагод, які «Шахтар» дозволив 
створити біля своїх воріт. 

Поєдинок між «Динамо» і «Зорею» (4:0) 
на стадіоні імені Валерія Лобановського став 
найвідвідуванішим у 2018 році в УПЛ. Матч 
між другою і четвертою командами чемпіо-
нату відвідали 12876 глядачів. Примітно, що у 
2018 році в УПЛ лише двічі кількість уболіваль-
ників на трибунах перевершувала позначку 
в 10 тисяч глядачів. У наступному турі точно 
зафіксують новий рекорд відвідуваності. У су-
боту, 14 квітня, «Шахтар» і «Динамо» зіграють 
в Харкові. Поразка киян практично віддасть 
чемпіонство гірникам.

У боротьбі за третє місце ще нічого не ви-
рішено, хоча тут змагаються депресивна нині 
«Ворскла», яка випадково перемогла «Марі-
уполь» удома, і «Зоря», яка ніяк не може злови-
ти власну гру й цього туру отримала аж чотири 
голи від киян. 

А от на дні, у другій шістці щотуру хтось 
неочікувано перемагає або програє. Дуже за-
гальмував «Олімпік», який після того, як не по-
трапив у першу шістку, просто обкатує склад на 
наступний сезон. Дві поспіль перемоги «Кар-
пат» змусили заговорити про те, що львів’яни 
таки мають сили втекти з останніх місць. Хоча 

Напередодні українського класико між 
«Шахтарем» і «Динамо», що відбудеться 
в Харкові, розпочалася інформаційна 
артпідготовка. «Шахтар» випустив 
провокативні афіші, на які помістив 
колишніх гравців «Металіста» Марлоса 
і Тайсона. Ці двоє, а ще підпис «Харків 
проти «Динамо», підігрівають пристрасті. 
У відповідь «Динамо» закликало своїх 
уболівальників підтримати команду 
афішами з гаслом «Харків проти 
Ахметова».

ситуація тут усе ще залежить від одного вдало-
го матчу тієї чи тієї команди і, ймовірно, все ви-
рішиться у травні.

Бомбардири: 
Феррейра («Шахтар») – 20 голів, Марлос 
(«Шахтар») – 14, Циганков («Динамо») – 12.

заміна у складі хрестоносців. У центр поля 
вийшов Олег Герасимюк, який за годину пе-
ребування там зв’язав ігрові нитки господа-
рів, небезпечно пробив по воротах, забив 
пенальті і зробив результативну подачу з ку-
тового. Суперник нічого не показав, крім того, 
в цьому матчі варто згадати вже третій гол Ан-
дрія Яковлєва за «Волинь».    

У 27-му турі лучани у п’ятницю, 13 квітня, 
зіграють у Києві проти «Оболоні-Бровара».

Тим часом боротьба за вихід в УПЛ вгорі 
таблиці надзвичайно загострилася. Усі шість 
перших команд теоретично можуть позмага-
тися і за перемогу в чемпіонаті, яка дає право 
напряму вийти у вищий дивізіон, і за друге-
третє місця, які дають право зіграти в пере-
хідних матчах із 10-ю та 11-ю командами УПЛ. 

Київ

Фірма, яку створив народний 
депутат, голова бюджетного 
комітету Верховної Ради України 
Андрій Павелко, отримує сотні 
мільйонів гривень на будівництво по 
всій країні футбольних майданчиків 
зі штучною травою. Про це 
йдеться в програмі журналістських 
розслідувань миколаївського 
журналіста Андрія Лохматова 
«Чергова зрада».

Знімальна група миколаївських телевізій-
ників зацікавилася підвищеною увагою керів-
ництва ФФУ до відкриття під Києвом заводу із 
виробництва штучних футбольних полів. Про 
цю фабрику трубили усі ЗМІ, які прославляють 
політику чинного керівника федерації футболу. 

У 2017 році ФФУ, президентом якої є Андрій 
Павелко, домоглася від Верховної Ради Украї-
ни, головою бюджетного комітету якої також є 
Павелко, виділення 270 млн грн на будівництво 

ТРИНЬ-ТРАВА 
ПАВЕЛКА
ПРЕЗИДЕНТА ФФУ ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
У СТВОРЕННІ БІЗНЕСУ НА БЮДЖЕТІ

327 міні-полів для футболу зі штучним покрит-
тям по всій Україні. Дивним чином більшість 
абсолютно різних і не пов’язаних між собою 
підрядників, які почали будувати поля, стали 
закуповувати саму штучну траву в однієї і тієї ж 
створеної півроку тому фірми ТОВ «ФФУ Про-
дакшн», засновником якої є все та ж Федерація 
футболу України. До слова, ФФУ – громадська 
організація, яка не має права заробляти кошти 
підприємницькою діяльністю.

Наприклад, у Києві 66 полів на загальну 
суму 95 млн грн фірма ФФУ-Павелка будує 
сама. А тим часом у регіонах підрядникам, як 
розвідали журналісти, не залишають вибору, 
вписавши вказівку купувати штучне покриття 
для полів саме у «ФФУ Продакшн» відразу в 
проекті на виконання робіт.

«Є компанія «ФФУ Продакшн». Це вона ре-
комендована в проекті. Я, може, міг би деінде 

шукати, ну а хто його знає, проектант же краще 
тямить», – розповів Петро Синчук, який будує 
футбольний майданчик у селищі Криве Озеро 
Миколаївської області.

Ніхто, можливо, не сперечався б із актив-
ною діяльністю заводу ФФУ, якби вартість май-
данчиків від Павелка була адекватною. У тому 
ж розслідуванні Андрія Лохматова з’ясувалося, 
що ціна штучної трави, яку також виробляють 
з імпортованої нитки, вища від решти пропо-
зицій на ринку. 

На скандал відреагували фанати  «Дина-
мо», які під час матчу проти «Зорі» вивісили 
багатозначний банер: «Продам траву, (044) 
521-05-33. Дорого!». Ультрас киян вказали при 
цьому номер телефону прийомної ФФУ...

На звинувачення ЗМІ відреагували ультрас 
«Динамо». Натомість ФФУ – ні пари з вуст. 

24tv.ua

  Юрій КОНКЕВИЧ
Рівне

charivne.info

Євген Донцов

sport.ua
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колесо історії

Приїхали молодята в глухе село, аби 
провести медовий місяць. Винайняли кім-
нату в бабусі. Зачинились і, відповідно, не 
виходять. І так день, другий, третій. Бабця, 
звісно, хвилюється, стукає до них у двері, 
питає, як справи. Ті відповідають, що нор-
мально. Далі діалог:

– Ви хоч пішли поїли б, – каже бабця.
– Ні, ми ситі, – відповідають молодята, – 

харчуємося плодами кохання.
– А, ну харчуйтеся, харчуйтеся, – заспо-

коюється бабця, – тільки шкірки від плодів 
у вікно не викидайте, а то гуси давляться!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Коли у людини немає свого життя, її ці-
кавить чуже.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У новинах сказали, що очікується вели-
кий снігопад і всі, хто збирається у дорогу в 
таку погоду, мусять мати з собою ланцюги, 
лопату, ковдру, обігрівач, буксирувальний 
трос, ліхтарик, запасне колесо... Сьогодні в 
маршрутці я, м’яко кажучи, на вигляд був 
більш ніж дивний.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Досвідчений чоловік фліртує на пляжі 
з дівчиною, в якої шкіра найблідіша  – у неї 
ж вся відпустка ще попереду.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Статут прикордонної служби Украї-
ни буде відправлено на доопрацювання: 
з’являться нові розділи, які регламентува-
тимуть дії прикордонників у разі нападу 
інопланетних військ, стихійного лиха та 
з’яви Саакашвілі.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Криза – це коли грошей немає?
– Криза – це коли гроші були.
А коли грошей немає – це звичайне 

життя.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Досить скаржитися на життя. Вас жити 
ніхто не змушує.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сучасний живопис – коли купуєш кар-
тину, щоб закрити нею діри в стіні, але 
доходиш висновку, що діра має набагато  
кращий вигляд.

№

Жартівливий гороскоп на 12 – 18 квітня
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р.
В. п. міського голови Луцька
На поступливих зовні Овнів 
може напасти бараняча 
впертість. Але це й на краще, 
тому що їхня силонька, як у 

курчати, за потрібного натиску здатна і гори 
звернути. Саме рішучості чекають від вас 
наступного тижня. Не перестарайтеся, щоб 
не полетіли пух і пір’я!

Телець (21.04 – 21.05)
Валентин Кошельник 
11 травня 1967 р.
Депутат Волиньради, 
спортдиректор ФК «Волинь»
Півень прокукурікав, а там 
хоч і не світай – за такого 
підходу до життя Тельці 

ризикують тихо проспати увесь сезон до 
фінального свистка. Саме час із улюбленої 
борозни вийти з офсайду, відчути всю красу 
смарагдових газонів!

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Близнятам годі перетягувати 
ковдру з однієї половини себе 
на іншу. Нарешті згадаєте 
наступного тижня про своє 

справжнє альтер-его. Інакше ризикуєте 
проґавити власне щастя й сидіти на каві-
пиві в гордій самоті.

Рак (22.06 – 23.07)
Роман Романюк 
24 червня 1985 р.
Директор Волинського 
обласного центру зайнятості
Там, де потрібно виявити 
себе, ви продовжите 
задкувати. Замість рішучих 

дій заховаєтеся за спини колег. Долайте 
свої страхи самотужки, а не чекайте на 
стусани під зад.

Лев (24.07 – 23.08)
Віктор Чорнуха 
21 серпня 1952 р.
Голова наглядової ради ПрАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
Амбітним Левам варто тільки 
рикнути як слід – і навколо них 
закрутиться весь світ. Але в 

запалі самомилування не перегніть палицю, 
інакше вам довго доведеться з’ясовувати 
стосунки з лісовим людом, доводячи, що 
ваша грива крутіша за мишачий хвіст.

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Директор КП «Ласка»
Скромній і хазяйновитій Діві 
не завадить частіше чистити 
пір’ячко і виходити в світ зі 
свого курника. Він існує не 

тільки вдома, але і зовні, причому там він 
набагато більший. Нові проекти не стануть 
тягарем.

Терези (24.09 – 23.10)
Юрій Кревський 
26 вересня 1976 р.
Селищний голова Торчина
Терезам не варто 
заслуховуватися нових друзів 
і вірити наївним казкам. 
Тим більше, що власної 

розсудливості в думках і виваженості 
у вчинках вам не позичати. А для будь-
яких провокаторів у вас завжди є гирі в 
кишенях – нехай навіть і не лізуть!

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Півнюк 
21 листопада 1958 р.
Директор ДВТП 
«Волиньфармпостач»
Не розтрачуйте себе 
навсібіч – поцілунок 
Скорпіона солодкий, але 

жадібний. З друзями будете привітними, а 
для недругів у слушний момент відшукаєте і 
гостре слово, і порцію отрути.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Василь Бондар 
23 листопада 1950 р.
Міський голова 
Каменя-Каширського
Вживетесь у роль 
велелюбного амура й 
розпустите стріли праворуч 

і ліворуч. Намагайтеся своїм іскрометним 
гумором і необдуманими вчинками не 
образити паству, бо вона у помсті може 
дзьобнути в найболючіше місце.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Кшиштоф Савіцкі 
17 січня 1955 р.
Консул Республіки Польща в Луцьку 
Козороги примудряться 
і справи провернути, і 
всякого кривдника на ріг 
підчепити – аби було бажання. 

Коли навколо горять мости, постарайтеся 
перемкнутися на аналіз, тоді легко знайдете 
твердий ґрунт під ногами.

Водолій (21.01 – 19.02)
Іван Сидор 
31 січня 1944 р.
Головний лікар Волинської 
обласної клінічної лікарні
Феміда знову буде готова 
заграбастати вас у свої міцні 
лабета. Пручатиметеся, але  

мляво. Святкування варто обмежити, не 
ті часи в рідному місті. Зі спортом будете 
на ти. У фінансах – повний дім голодних і 
спраглих ротів.

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
Зачаровуватимете своєю 
відсутністю, чистячи лусочки 
далеко від рідного ставка. Є 
шанс стати золотою рибкою й 

ощасливити довколишній люд виконанням 
його бажань. 

ЄВРЕЙ НА ВОЛИНІ ЗЦІЛЮВАВ КАМІННЯМ

БИК-МУЗИКАНТ смішного

  Іван БЕЗРУЧКО

Цього літа я гостював 
у родичів у селі. Мене 
здивувало, що свого бика 
вони назвали музикантом.

– Чому ви його так величаєте? – 
запитав я в хазяїна і пожартував: – 
На чому він у вас грає?

Господар розповів мені таку 
історію. По сусідству жив жених-
аферист, парубок-перестарок, який 

ніде не працював, а тільки безпе-
рервно женився, перетворивши 
весілля на бізнес. Ото піде до міс-
та (воно поблизу), де його ніхто не 
знає, познайомиться з дівчиною на 
вулиці, запропонує їй руку і серце, 
а коли та не відмовить, поскар-
житься, що, мовляв, тимчасово ніде 
не працює, бо установу, де він досі 
трудився, недавно закрили, й на ве-
сілля він не має грошей. І обману-
та дівчина своїм коштом справляє 

забаву. Та не встигнуть відгуляти, 
як жених оббере молоду дружину, 
ноги на плечі – та й поминай як 
звали. А тоді вже знайомиться з ін-
шою. 

Останнього разу таке весілля 
за рахунок нареченої справляли на 
вулиці недалеко від лісу, де паслося 
стадо худоби разом із биком. Коли 
гості, добре випивши й закусивши, 
перестали співати і тимчасово ви-
йшли з-за столу, їхнє місце зайняли 

Люди минулого 
вважали хвороби 
результатом 

чарівництва та 
безпосереднім виявом 
Божої волі. Безгрішних 
людей не було, тож колись-
таки негідна аморальна 
поведінка призводила до 
якоїсь недуги. З хворобами 
боролися передовсім 
молитвою. Наприкінці ХVІ 
століття вже була низка 
медико-філософських 
праць, де висвітлювалися 
причини «хороб тілесних» 
і можливі шляхи їх 
подолання. 

Мордухай Влох – лікар-єврей, 
який, очевидно, мав італійське похо-
дження, бо, прийшовши до Володи-
мирського замкового суду в травні 
1568 року, вдавався до послуг влас-

ного перекладача (товмача). Причина 
звернення до урядників полягала у 
негідній поведінці його пацієнта – 
Семена Хребтовича-Богуринського. 
За словами гебрея, шляхетний пан 
добровільно погодився лікуватися й 
пристав на умову, що оплата за послу-
ги складатиме сорок талярів. Самопо-
чуття пацієнта значно поліпшилося, а 

грошей диво-лікар так і не отримав.
Коли Мордухай звернувся до 

Хребтовича з переконливим про-
ханням сплатити борг, дістав лиш 
словесну образу та тілесні шкоди. 
Ба більше – невдячний шляхтич на-
мовив своїх слуг, аби ті пограбували 
безневинного  «дохторика». Ретель-
но порахувавши рани на тілі та мате-

ріальні втрати, Мордко просив, аби 
його жалісливі свідчення «слово од 
слова» було вписано до актової до-
кументації Володимирського замку.

Найцікавіше почалося годиною-
двома пізніше. Бо до уряду одразу 
звернувся і «злостивий» пацієнт. Його 
версія розвитку подій, одначе, дещо 
різнилася від попередньої оповід-
ки. Від початку вражений хворобою, 
Хребтович способився їхати до Льво-
ва. Дорогою в селі Бобичі він і зустрів 
цілителя-єврея. Чоловіки домовили-
ся про зустріч у Володимирі та про 
оплату трудів балверчика. Лікар на-
віть назвав точний час, за який мало 
настати одужання – чотирнадцять 
днів. Коли ж дійшло до безпосеред-
нього лікування, то методи видалися 
хворому вкрай підозрілими.

Балвер поїв його «трунками» – 
щодня по маленькій склянці. Те, що 
лікар називав сиропом, мало в сво-
їй основі «зілля, що на городі рос-
те» – чорнобиль (полин). Для смаку 
недовчений медик той полин заси-
пав цукром. Коли ж своєрідна 

фітотерапія ХVІ століття не принесла 
пацієнту жодного полегшення, геб-
рей вирішив діяти радикальнішими 
методами. У діжку, яка слугувала за 
ванну, лікар спритно повкидав лю-
бистку, вербового листя і повсякчас 
ним уживаного полину.

У гарячу воду ескулап змусив за-
лізти бідолаху Семена. Та на тому ви-
пробування піддослідного шляхтича 
не скінчилися... Аби пришвидшити 
процес беззаперечного одужання, 
Мордко Влох розпалював у вогні ка-
міння й кидав його у воду. У тій діжці 
пацієнт пробув півтори години. Як 
результат – Семен Богуринський 
з опіками («болячками»), безпере-
станним головним болем і набря-
ками на тілі прийшов по правду до 
замкового суду.

Невідомо, на жаль, чим та спра-
ва скінчилася і чи покарали лікаря-
винахідника за нетипові лікувальні 
експерименти. Разом з тим, бачимо, 
як з метою швидкої наживи людина 
минулого вдавалася до вигадливих 
способів  подолання чужих недуг.              

музики, залишивши всі ін-
струменти просто на зем-
лі. І тут на весілля при-
біг з лісу бик. Перед 
очима у всіх він 
нахилив рогату 
голову над тру-
бами й почав нею 
крутити туди-сюди, 
поки не зачепив 
на роги найбільшу тру-
бу – тромбон – та й гайда 
з нею бігати за гостя-
ми. Музиканти ки-
нулися до нього, 

щоби забрати інструмент. 
Але де там! Бик, як шале-

ний, носився з трубою 
на голові за гостями, 

аж поки не розігнав 
весілля. Тоді під-

біг пастух і зняв з 
бика інструмент. 

Відтоді цьо-
го бика в селі інак-

ше й не називають, як 
бик-музикант. А жених-
аферист незабаром утік 
світ за очі. У вашому селі 

він іще не з’являвся?

Сцени лікування у XVI столітті

w
ikipedia.org
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У житті й бізнесі є два смертні гріхи. Перший – діяти навмання, другий – не діяти взагалі. Карл Ікан
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погляд у минуле

Нирку пересадили від 
померлого донора 
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12 квітня – Іван, Сафрон, 
Зосим, Марія, Захар
13 квітня – Веніамін, 
Інокентій, Іпатій, Ганна, Йосип
14 квітня – Марія, Марк, 
Юхим, Макар, Іван, Сергій
15 квітня – Полікарп, Тит, 
Марія, Григорій
16 квітня – Микита, 
Феодосія, Агафія
17 квітня – 
Георгій, Зосим, 
Йосип, Хома, 
Адріан, Федір, 
Микола
18 квітня – 
Платон, Федора, 
Марк, Семен, 
Лазар

12 квітня – Іван, Сафрон, 
З М і З

іменинники тижня

икита,
афія

м, 

р, 

ра,

ПЕРШУ ОПЕРАЦІЮ З ПЕРЕСАДКИ 
НИРКИ ПРОВІВ УКРАЇНЕЦЬ 

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 5 квітня 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 12 – 18 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 квітні 1933 року 
український 
хірург Юрій 

Вороний уперше в 
світі провів операцію 
з пересадки нирки 
у клінічних умовах. 
Звіт про цю операцію 
було опубліковано в 
італійському журналі 
Vinerva Chirurgica.

Сорокарічний Георгій Во-
роний, батько Юрія, помер від 
важкого захворювання нирок. 
На могилі батька він пообіцяв 
собі стати лікарем і рятувати 
людей.

Перед пересадкою медик з 
Полтавщини відпрацював тех-
ніку хірургічних маніпуляцій на 
собаках. У травні 1930 року на 
Всесоюзному з’їзді фізіологів у 
Харкові Вороний продемонстру-
вав піддослідну тварину з пере-
садженою ниркою.

Першою хірург прооперував 
26-річну Оксану Галушко. Вона 
намагалася отруїтися сулемою. 

У пацієнтки відмовили нирки, це 
не залишало їй шансів на життя. 
Хірург херсонської лікарні Юрій 

Вороний вирішив провести опе-
рацію. Донором органа став 60-
річний чоловік, який помер від 
черепно-мозкової травми. Нирку 
взяли через шість годин після 
смерті. Групи крові донора й ре-
ципієнта не збігалися: у хворої 
була I, у померлого – III.

Вороний успішно провів опе-
рацію, нирка почала виконувати 
свої функції. Однак пацієнтка 
прожила після цього лише дві 
доби. Тоді вчені ще не винайшли 
засобів проти відторгнення орга-
нізмом чужих органів.

Першу успішну операцію 
з пересадки нирки зробили 
23 грудня 1954 року в США. До-
нором став живий брат-близнюк 
пацієнта. Цікаво, що сам Вороний 
принципово виступав за вико-
ристання у трансплантації тільки 
трупних органів.

uahistory.com
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і таке буває

релігія

БИТВА ЗА ДУБОВЕ ВІДРО: 
НАЙБЕЗГЛУЗДІШИЙ 
КОНФЛІКТ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ  

У 1215 році 
флорентійський 
багатій 

Буондельмонте де 
Буондельмонті в бійці 
на бенкеті штрикнув 
ножем представника 
родини Аррігі. Щоб 
спокутувати провину 
й уникнути помсти, він 
пообіцяв одружитися 
з племінницею 
потерпілого, проте 
порушив клятву й 
заручився з іншою. 

У день весілля, коли зодяг-
нений в біле Буондельмонті на 
білому коні їхав до нареченої, 
його зарізали люди Аррігі та їхні 
союзники. За версією хроніста 
Діно Компаньї, жителі Флоренції, 
а потім і всієї Італії, поділилися 
на дві партії – гвельфів та гібе-
лінів. Протистояння угруповань 
тривало чотири століття, пише 
Was.media.

ХТО ГОЛОВНИЙ 
ПІСЛЯ БОГА? 

Священна Римська імперія 
виникла через 500 років після 
падіння Західної Римської імперії. 
На відміну від централізованої 
держави, яку створив Юлій Це-
зар, це було гнучке об’єднання 
феодальних земель із центром у 
Німеччині. До нього приєдналися 
Чехія, Бургундія, окремі регіони 
Франції та Італії.

Імператори мріяли про владу 
над усім християнським світом. 
Римські папи теж. Зіткнення було 
неминучим. 1155 року імперато-
ром став Фрідріх I Барбаросса. Ні-
мецький монарх прагнув повніс-
тю підкорити Італію: поставити 
на коліна васалів, завоювати не-
залежні міста, упокорити Святий 
престол.

Антиімперську опозицію в 
Римі очолив канцлер папського 
двору Орландо Бандінеллі. 1159 
року 25 з 29 присутніх кардина-
лів обрали його новим папою 
під ім’ям Олександра III. Згідно з 
протоколом, Бандінеллі мав зо-
дягнутися в папську мантію. У цей 
момент її вихопив і спробував 
одягнути на себе кардинал Отта-
віано ді Монтічеллі, прихильник 
імператора. Після бійки Олек-
сандр з групою підтримки поки-
нув збори, а три кардинали, які 
залишилися, обрали Монтічеллі 
папою Віктором IV.

Гвельфи підтримували Святий 
престол, гібеліни – імператора. 
Незалежні міста на кшталт Венеції 
розпалювали війну для ослаблен-
ня конкурентів.

СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО – 
УКРАЇНІ 
Окружний суд Амстердама 
вирішив, що скіфське золото має 
бути передано Україні.

Зараз артефакти – в музеї у Нідер-
ландах. Сторони можуть оскаржити це 
рішення протягом трьох місяців у вищо-
му суді, повідомляє Gazeta.ua.

«Кримські артефакти – частина куль-
турної спадщини України. Тому їх слід 
повернути цій державі», – йдеться у рі-
шенні суду.

Україна має заплатити музею Ал-
лард Пірсона за зберігання артефактів 
€111 тис. А музеї Криму мають заплатити 
Україні та музею Аллард Пірсона €2800 
відшкодування. Згідно з українськими 
законами, всі надані експонати є части-
ною Музейного фонду України і можуть 
передаватися на тимчасове зберігання 
на підставі укладених контрактів.

Дія контракту, який дає право на 
тимчасове зберігання колекції Музеєм 
Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 
року, після чого, відповідно до закону, ці 
культурні цінності вважаються незакон-
но вивезеними з України й підлягають 
поверненню.

Конфлікт навколо експонатів крим-
ських музеїв виник через окупацію Криму 
Росією. Саме в той час артефакти були на 
виставці в Амстердамі. Після її завершен-
ня нідерландська сторона, незважаючи 
на надані раніше гарантії, заявила про 
неможливість повернення кримських 
експонатів Національному музею історії 
України, мотивуючи відмову можливими 
претензіями з боку кримських музеїв.

КОЖЕН СЬОМИЙ 
ЖИТЕЛЬ ГОНКОНГУ – 
МІЛЬЙОНЕР 
У Гонконгу кількість мільйонерів 
за минулий рік зросла на 15% і 
склала мільйон осіб. При цьому 
статок 68 тисяч людей з цього 
мільйона становить понад $1,27 
млн. Усього в Гонконгу проживає 
7,4 мільйона осіб, пише «Прайм».

Збільшення кількості мільйонерів 
у країні зумовлене зростанням коти-
рувань на біржі, а також на ринку не-
рухомості у 2017 році. Основний індекс 
гонконгської фондової біржі Hang Seng 
торік зріс на 36%.

Головним джерелом добробуту гон-
конгців є зарплата, яку отримують 55% 
усього населення. Тільки 21% гонконг-
ців мають бізнес. 

артефакти

статистика

Останні мости між папою й 
імператором, а отже, між гвель-
фами та гібелінами, було спалено 
1227 року. Імператор Фрідріх II 
дочасно й самовільно повернув-
ся з Хрестового походу, в який 
його з великими труднощами 
випхали для звільнення Єруса-
лиму і Гробу Господнього. Папа 
Григорій IX лютував, звинуватив 
Фрідріха в порушенні священної 
обітниці, відлучив від церкви та 
назвав антихристом.

ПРЕЛЮДІЯ
Ворожнечу між італійськими 

містами-державами посилювали 
невеликі відстані між ними. Ім-
перську Модену й папську Боло-
нью розділяло менш як півсотні 
кілометрів. Тому територіальні 
суперечки не закінчувалися, а 
бойові дії можна було вести, не 
беручи до уваги логістику.

1296 року болонці атакували 
землі Модени, захопили два зам-
ки та пересунули прикордонні 
стовпи. Нові володіння гвельфів 
негайно освятив Папа Римський. 
Війна не була такою холодною 
доти, доки владу над Моденою за 
20 тисяч флоринів не викупив у 
імператора Рінальдо Бонакольсі 
з родини правителів Мантуї. Та-
лановитий військовий командир 
був мініатюрним, тому його про-
звали Горобцем.

Прикордонні сутички з цього 
часу стали жорсткішими, а 1323 
року Папа оголосив Бонаколь-
сі ворогом католицької церкви. 
Кожному християнинові, який 
зумів би вбити сеньйора Модени 
або завдати шкоди його влас-
ності, обіцяли відпущення гріхів. 
Тобто війна з Горобцем прирів-
нювалася до Хрестового походу.

У червні 1325 року болонські 

ополченці розграбували кілька 
ферм в околицях Модени, спа-
лили поля й обстріляли місто з 
арбалетів. Моденці, підкупивши 
коменданта, захопили важливий 
болонський форт. За переказа-
ми, війна почалася через дубове 
відро.

Якось уночі гібеліни, щоб 
показати свою хоробрість, про-
никли в Болонью і пограбува-
ли її. Прибуток склали у відро, 
яким набирали воду з міського 
колодязя, й забрали в Модену. 
Усе вкрадене було приватною 
власністю, крім казенного відра. 
Болонья зажадала його повер-
нути, Модена відмовилася. Така 
дрібниця призвела до однієї з 
найбільших битв Середньовіччя 
й загибелі двох тисяч осіб.

ПІХОТА НАПОГОТОВІ
Суперечку щодо відра гвель-

фи та гібеліни сприйняли як 
довгоочікуваний привід для ве-
ликого бою. На допомогу Боло-
ньї прибули загони з Флоренції 
і Романьї. Командувати силами 
папістів узявся правитель Ріміні 
Малатестіно Малатеста. Під його 
керівництвом опинилися дві ти-
сячі кінних і 30 тисяч піших сол-
датів, більшість з яких були пога-
но озброєні.

Модену підтримали Мантуя 
і Феррара. Загін німецьких на-
й манців дав правитель Мілана 
Аццоне Вісконті. Привів солдатів 
і правитель Верони Кан Гранде 
делла Скала на прізвисько Вели-
кий Пес, вождь імператорської 
фракції в Північній Італії. Гібеліни 
мали лише п’ять тисяч піхотин-
ців, проте всі вони були профе-
сіоналами. Частина з двох тисяч 
вершників під командуванням 
Горобця складалася з німецьких 
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Майбутнє християнства 
перебуває під сумнівом, 

оскільки молодь відкидає релігію. 
Такого висновку дійшов професор 
Стівен Булліан з лондонського 
Університету Св. Марії, пише The 
Guardian.

Він опублікував звіт «Молодь та релігія 
Європи», у якому зазначає, що більшість лю-
дей від 16 до 29 років по всьому континенту 
не дотримуються релігії. Учений проаналізу-
вав дані з 22 європейських країн.

Найменш релігійною Булліан називає Че-
хію – там 91% молоді не вірить у Бога. Від 70% 

У ЄВРОПІ ВМИРАЄ ХРИСТИЯНСТВО 
до 80% представників тієї ж вікової групи в 
Голландії, Швеції та Естонії не є релігійними.

У Польщі та Росії релігійність молоді від-
різняється. 49% росіян визначеної вікової 
групи кажуть, що не є релігійними. Водночас 
найбільш релігійною країною Європи є Поль-
ща. Там лише 17% називають себе нерелігій-
ними.

Близько 70% чехів і близько 60% іспанців, 
голландців, британців та бельгійців з визначе-
ної вікової групи ніколи не відвідують служби 
в церкві.

Знову ж таки, 80% молодих чехів і близь-
ко 70% шведів, данців, естонців, голландців, 
французів та норвежців ніколи не моляться.

noticias.com

Стівен Булліан вважає, що християнство 
як релігія може зникнути назавжди 
приблизно через сто років

лицарів – військової еліти того 
часу.

Удень 15 листопада 1325 
року гібеліни почали битву біля 
замка Запполіно, останнього 
укріплення на дорозі до Боло-
ньї. При Запполіно сталася одна 
з найбільших європейських битв 
Середньовіччя.

За наказом Горобця, піші на  й-
манці вдарили в центр гвельфів, 
а перебіжчик з Болоньї Гангалан-
до Бертуччі повів кавалерію під 
фланговий удар. За дві години 
лави болонських солдатів здриг-
нулися. Ті, хто відступав, заважа-
ли стріляти арбалетникам, паніка 
охоплювала свіжі загони, які під-
ходили.

До ночі відступ папістів пере-
творився на загальну втечу аж 
до самої Болоньї. На полі бою 
залишилося дві тисячі вбитих. 
Переслідувачі захопили дорогою 
шість невеликих замків і взяли в 
полон три десятки знатних гвель-
фів. Увірватися в місто верш-
никам Бертуччі завадила лише 
затримка на грабіж передмість. 
Влаштовувати штурм моденці не 
стали, але, знущаючись, провели 
під стінами лицарський турнір 
«на честь учасників операції і віч-
ної ганьби Болоньї». Дубове від-
ро моденці виставили у головній 
дзвіниці міста як цінний трофей. 
Нині там зберігається копія, а 
оригінал перенесли в будівлю 
мерії.

У січні 1326 року було під-
писано перемир’я. Болонці дали 
хабаря Горобцю Бонакольсі й 
отримали назад всі захоплені 
моденцями замки та землі. Ре-
зультати бою з двома тисячами 
вбитих виявилися нульовими. По 
суті, єдиним придбанням гібелі-
нів стало те саме дубове відро.

1328 року клан Гонзага за до-
помогою правителя Верони Кан 
Гранде делла Скала організував 
переворот у Мантуї. Горобця було 
вбито. Його муміфіковане тіло ще 
триста років Гонзага зберігали в 
своєму палаці як сувенір.

Війна гвельфів та гібелінів 
зі змінним успіхом тривала до 
1529 року. Коли Карл I, король 
Іспанії й імператор Священної 
Римської імперії, вдерся в Іта-
лію, патріотично налаштовані 
гібеліни не підтримали імпера-
тора, а об’єдналися з Папою і 
гвельфами.
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У битві при Запполіно загинуло дві тисячі людей 
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