
ХТО, СКІЛЬКИ Й ЧОМУ?
ЛУЧАН ШОКУВАЛИ ГРУДНЕВІ 
ПЛАТІЖКИ ЗА КОМУНАЛКУ

Якщо когось з українців ще тримало 
похмілля після свят, то після оплати 
комунальних послуг протверезіли 
остаточно. Більш того – багатьох 
почало лихоманити, коли побачили, які 
суми нараховано в квитанціях.

ПІШОВ НА ВІЙНУ 
ЗАМІСТЬ 
БРАТА
У січні українці 
відзначають День 
пам’яті кіборгів. 
Вшановують 
полеглих та 
дякують живим 
героям. У когорті 
захисників, які 
тримали оборону 
Донецького аеропорту 242 дні й не 
скорилися, був наш земляк Роман 
Чаровий, який служив у 80-й окремій 
десантно-штурмовій бригаді.
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УСПІШНЕ МІСТО – 
УСПІШНА ГРОМАДА

утридорога

герої нашого часу
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новини       політика       економіка       соціум       культура       таблоїд       спорт       розваги       історія        життя        освіта       здоров’я       кримінал       інтерв’ю
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крізь призму часувлада як діагноз

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 9

Спробою тиску 
президентської 
вертикалі на облраду 

та помстою за ї ї принципову 
позицію назвали 
нещодавні обшуки на 
комунальному підприємстві 

«Волиньприродресурс» 
керуючий справами 
виконавчого апарату 
Волиньради та заступник 
керівника підприємства. 
Таким чином Петро 
Порошенко міг помститися 

за зірваний через 
публікацію деталей 
програми Томос-тур, який 
планували на 11 січня.

ЗБРОЯ ПРОТИ КОРУ – 
ВАКЦИНАЦІЯ

В Україні другий рік триває епідемія 
кору. Медики наголошують, що 
такої кількості хворих на цю 
інфекційну недугу не спостерігали 
останні 35 років. 

cитуація sos
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 читайте на стор. 7

ТОМОС-ТУР 
ЗА НАШІ 
З ВАМИ ГРОШІ

ЛУЦЬК ВІДЗНАЧИТЬ 
РІЧНИЦЮ З’ЇЗДУ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
МОНАРХІВ

 читайте на стор. 10

Фази Місяця впливають на всі 
живі організми, в тому числі й на 

рослини. Небесне світило допомагає 
їм правильно розвиватися і щедро 
плодоносити. Або ж навпаки – 
висаджування чи виконання інших 
робіт у несприятливий період можуть 
зашкодити майбутньому врожаю. 

сад-город

МІСЯЧНИЙ 
ПОСІВНИЙ 
КАЛЕНДАР 
НА 2019 РІК

 читайте на стор. 4

 читайте на стор. 6

умілі руки

«Будь-яка кондитерка має 
отримувати задоволення 

від того, що робить. Якщо 
вона любить свою справу – це 
передається покупцю. Ідеальні 
смачні тістечка – то наче 
продовження тебе, твоє 
відображення», – каже 24-річна 
лучанка Олена Литвинова. Дівчина 
працює кондитером три роки. Вона 
може приготувати десерт на будь-
який смак. Кулінарка каже, що 
улюблена робота щодня надихає і 
змінювати ї ї вона не збирається.

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 8

КОНДИТЕРКА ОЛЕНА ЛИТВИНОВА:КОНДИТЕРКА ОЛЕНА ЛИТВИНОВА:  
«ЦЕ ТАК ПРИЄМНО – «ЦЕ ТАК ПРИЄМНО – 
ПІДСОЛОДЖУВАТИ ПІДСОЛОДЖУВАТИ 
ЛЮДЯМ ЖИТТЯ»ЛЮДЯМ ЖИТТЯ»

ПОРОШЕНКО ДАВ КОМАНДУПОРОШЕНКО ДАВ КОМАНДУ
ЗАЛЯКАТИ ВОЛИНСЬКУ ЗАЛЯКАТИ ВОЛИНСЬКУ 
ОБЛРАДУ ТА ВОЛИНЯН
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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 Для того щоб мати майбутнє, треба бути готовим зробити щось нове. Пітер Друкер

ЗАТОНУЛИ СУДНА З 
МІГРАНТАМИ
У Середземному морі біля Лівії та Ма-
рокко 18 січня затонули два судна з мі-
грантами, 170 осіб загинули. Більшість 
пасажирів – із Західної Африки. 
У МЕКСИЦІ ВИБУХНУВ 
ТРУБОПРОВІД 
19 січня в муніципалітеті Тлауелільпан мі-
німум 85 осіб загинуло від вибуху трубо-
проводу з нафтопродуктами. Витік стався 
через нелегальне врізання в трубу.
У КОЛУМБІЇ – ТЕРАКТ 
Щонайменше 21 людина загинула 
18 січня під час вибуху перед поліцей-
ською академією в колумбійській Боготі. 
Теракт вчинив 56-річний чоловік, який 
підірвав авто з 80 кг вибухівки. 
НА МАДАГАСКАРІ – ПОВІНЬ 
У столиці Мадагаскару Антанаріву 19 січ ня 
від повені загинуло щонайменше дев’ять 
людей.
БОЙОВИКИ НАПАЛИ НА 
ГОТЕЛЬ 
У столиці Кенії Найробі 15 січня бойови-
ки вчинили напад на готель – терорист-
смертник підірвав себе в фойє. Мінімум 
п’ять осіб загинуло. Відповідальність за 
атаку взяло на себе ісламістське угрупо-
вання Аш-Шабаб, пов’язане з Аль-Каїдою.
МІГРАНТИ НАСТУПАЮТЬ
376 нелегальних мігрантів проникли у 
США з Мексики, зробивши підкоп під 
стіною на кордоні. Вони відразу здалися 
владі й попросили надати їм політич-
ний притулок. Президент США Дональд 
Трамп наполягає на необхідності будів-
ництва стіни на кордоні з Мексикою че-
рез мігрантів з Центральної Америки. 
КРАЇНИ ЄС – ПРОТИ 
«ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2»
13 країн ЄС підтримали пропозицію Ру-
мунії у справі зміни законодавства, що 
може ускладнити будівництво «Північ-
ного потоку-2». Йдеться про внесення 
поправок у газову директиву ЄС, яка 
має гарантувати, що всі газопроводи в 
межах союзу будуть охоплені європей-
ським законодавством.
«АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ» 
ЗАКОН – НЕКОНСТИТУЦІЙНИЙ 
Положення оновленого польського за-
кону про Інститут національної пам’яті 
щодо злочинів українських націоналістів 
є неконституційними. Таку постанову ви-
ніс Конституційний суд Польщі. Поправка 
до польського законодавства дозволяла 
переслідувати людей, які заперечували 
злочини українських націоналістів, учи-
нені в минулому столітті проти поляків. 
РОСІЯ БОРГУЄ ЄВРОПІ
У червні 2017 року РФ припинила випла-
чувати внески до бюджету Ради Європи. 
Нині борг з боку РФ становить близько 
€60 млн.
У БІЛОРУСЬ ЇДЕ ЗБРОЯ 
З УКРАЇНИ?
Президент Білорусі Олександр Лукашен-
ко вважає, що нелегальний потік зброї з 
України йде спочатку до Росії, а потім че-
рез відкритий кордон до Білорусі.
МАРИХУАНА – В АПТЕКАХ
Із січня у польських аптеках можна при-
дбати марихуану для вживання в медич-
них цілях. У Польщі тепер це дозволено 
законодавчо.
ПОМЕР НАЙСТАРІШИЙ 
ЧОЛОВІК 
Найстаріший у світі чоловік Масазо Но-
нака помер уві сні 20 січня. Йому було 
113 років. Він жив у Північній Японії. 
В АВСТРАЛІЇ – СПЕКА
На південному заході та південному 
сході Австралії зафіксували рекордно 
високу температуру повітря, яка вдень 
досягає +40°C. Такої погоди в цей період 
не було з 1939 року.
ВАКЦИНАЦІЯ РЯТУЄ ВІД 
СМЕРТІ 
Всесвітня організація охорони здоров’я 
вперше назвала відмову від щеплень од-
нією з глобальних загроз людству в 2019 
році. Розширення охоплення вакцинаці-
єю дозволить уникнути до 1,5 мільйона 
дочасних смертей на рік.
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ЗАБИВ 
ДРУЖИНУ 
ДО СМЕРТІ

ПРОФЕСОР-ДЕПУТАТ 
ПОГОРІВ НА ХАБАРІ

ВИГОТОВЛЯВ ФАЛЬСИФІКАТ 
В АНТИСАНІТАРІЇ

кров холонена гарячому

сумнівний промисел

Ресторан має виплатити жінці 9 тис. грн 

booking.com

ЕКОІНСПЕКЦІЯ ЗАБОРОНИЛА ВЕСТИ 
ГОСПОДАРСТВО ЧОТИРЬОМ ПІДПРИЄМСТВАМ 

ФЕЛЬДШЕРАМ – НОВІ ЗРУЧНІ СУМКИдобра справа

перевірка

Улітку в готельно-
ресторанному 
комплексі 

«Садиба на джерелах», 
співвласником якого є 
нардеп Сергій Мартиняк, 
отруїлися відвідувачі. 
Власники закладу 
пропонували виплатити 
грошову компенсацію, 
однак потім відмовилися 
від своїх слів. 

28 липня у «Садибі на джере-
лах» близько 30 запрошених на 
весілля людей дістали отруєння 
різного ступеня. Частину з них 
госпіталізували до обласної інфек-
ційної лікарні. У кількох офіційно 
підтвердили діагноз сальмоне-
льоз. Серед гостей, які отруїли-
ся, – семеро громадян Швеції.

5 серпня в цьому ж ресторані 
трапилося чергове отруєння від-
відувачів. Знову під час святкуван-
ня весілля і знову – сальмонельоз. 
Відпочинковий комплекс приймав 
гостей, хоч його й закрили.

За результатами лаборатор-

них досліджень, у харчоблоці 
закладу в одній пробі виявлено 
сальмонелу та бактерії групи 
кишкової палички, повідомили у 
Волинському обласному лабора-
торному центрі.

Готельно-ресторанний комп-
лекс «Садиба на джерелах» по-
просив вибачення у гостей, які 
отруїлися на двох весіллях, і по-

обіцяв відшкодувати збитки. 
28-річна лучанка Ольга Цейко, 

яка отруїлася в ресторані, каже, 
що адміністратор закладу періо-
дично телефонувала з пропози-
цією віддати гроші за лікування. 
Однак жінка просила її зачекати, 
адже ще продовжувала лікування 
і не знала точної суми витрат. 

Чоловік Ольги Борис розпо-

відає, що після святкування ве-
сілля на сальмонельоз захворіли 
його мама і дідусь, однак у них 
хвороба минула без ускладнень. 
Усі витрачені на їхнє лікування 
кошти заклад повернув. 

«Я забрав гроші, оскільки рід-
ні вже одужали, а за лікування Олі 
брати не захотів, оскільки її ще 
повністю не вилікували. Якщо на 
медикаменти для мами та дідуся 
ми витратили орієнтовно по 2500 
грн, то лікування Ольги обійшлося 
майже в 9 тис. грн, а це для нашої 
сім’ї чималі гроші», – каже він.

Чоловік зазначає, що сім’я  хо-
тіла залагодити конфлікт мирно, 
отримати обіцяну грошову ком-
пенсацію й забути про неприєм-
ний інцидент. Тому після того, як 
стан здоров’я Ольги Цейко врешті 
покращився, пара поїхала у рес-
торан. Однак у закладі їх зустріли 
непривітно, сказали, що нічим не 
можуть допомогти, і що таких гро-
шей – 9 тис. грн – не мають. 

У день Водохреща працівники 
Іваничівської швидкої допомоги 
отримали від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» щедрі подарунки – 
медичні сумки та турнікети.

«Раніше фельдшеру, який поспішав 
на виклик, доводилося нести дві чималі 
сумки, в яких були різноманітні медика-
менти, зокрема багато ампул, – розпові-
дає старший фельдшер Людмила Мишей. 
– Натомість ми отримали дві сучасні й 
дуже якісні медичні сумки, в кожну з яких 
поміщаються усі потрібні для надання 
першої медичної допомоги ліки. Тепер 
замість двох сумок медик поспішатиме 

на виклик з однією. До речі, в сумці є спе-
ціальні відділення для таблеток, тономет-
ра, ампул тощо. Вона дуже комфортна і 
нам, фельдшерам, сподобалася».

Також медикам подарували чотири 
сучасні й дуже якісні турнікети для зу-
пинки крові.

«Усе це медики отримали від Фонду 
на умовах співфінансування, – розпо-
відає представник Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Назарій Недбайло. 
– Дуже приємно, що медики дбають про 
тих, хто звертається до них по допомогу, 
і хочуть, аби першу меддопомогу було 
надано швидко та якісно». Медики щиро радіють подарункам

tilkyrazom
.com

.ua

У 2018 році Державна 
еко ло гічна інспекція 
у Волинській області 
провела 1797 перевірок. 
До адміністративної відпо-
відальності за порушення 
вимог природоохоронного 
законодавства притягнуто 
956 осіб, накладено 
190 тис. грн штрафів. 

Унаслідок недотримання вимог 
природоохоронного законодавства 
суб’єкти господарювання та фізичні 
особи завдали навколишньому се-
редовищу шкоди на 49900 грн. 

До судових інстанцій спря-
мовано матеріали про заборону 
здійс нення господарської діяль-
ності Ковельської філії ДП «Укрвет-

санзавод» (Ковель), ТОВ «Техноло-
гія базальту» (Луцьк), ФОП Баглик 
Л.О. (Ковельський район), ТзОВ 
«Вікі» (Іваничівський район).

Як повідомляють у екоінспек-
ції, на території Волинської області 
переважають порушення, зумов-
лені недодержанням вимог закону 
«Про відходи», які стосуються зби-

рання, перевезення, зберігання, 
сортування, оброб лення (переро-
блення), утилізації, знешкодження 
і захоронення відходів. У більшості 
населених пунктів відсутні схеми 
санітарного очищення, облік утво-
рених відходів, а наповненість 
місць їх захоронення досягла кри-
тичної межі. 

У селі Квітневе 
Рожищенського району 
27-річний чоловік побив до 
смерті дружину.

Увечері 4 листопада 2018 року 
раніше судимий за крадіжки не-
тверезий чоловік, який незадов-
го до того умовно-достроково 
звільнився з місць позбавлення 
волі, під час сімейної сварки вда-
рив дружину кулаком у голову. 
Від отриманих травм вона по-
мерла, повідомляє прокуратура 
Волині.

Тепер зловмисника обвину-
вачують у вчиненні кримінально-
го правопорушення, невдовзі він 
постане перед судом. Чоловіку 
загрожує від семи до десяти ро-
ків неволі.

Ще один трагічний випадок 
трапився 17 січня у Стенжари-
чах Володимир-Волинського 
району. Як повідомили в по-
ліції, 26-річний молодик убив 
53-річного односельця соки-
рою. За умисне вбивство йому 
світить від семи до п’ятнадцяти 
років тюрми.

Директор Нововолинського 
навчально-наукового інсти туту 
економіки та менеджменту 
Тернопільського національного 
економічного університету, 
доктор економічних наук, 
професор, академік Академії 
економіч них наук України, 
депутат Нововолинської міської 
ради від Радикальної партії 
Роман Чорний погорів на хабарі.

21 січня чоловіка затримали 
працівники обласного Управління 
захисту економіки за процесуаль-
ного керівництва прокуратури 
Волині, інформує «Під прицілом». 
Підстава – вимагання 12 тис. грн 

Працівники податкової 
міліції під процесуальним 
керівництвом прокуратури 
викрили підприємця з 
Іваничівського району, 
який організував роботу 
підпільного цеху з 
виготовлення алкогольних 
напоїв без відповідних 
дозвільних документів. 

Як інформує ГУ ДФС Волині, 
з’ясовано, що підприємливий 
бізнесмен в одному з примі-
щень власного обійстя здійсню-

npu.gov.ua

Директор інституту 
вимагав 12 тисяч

вав виробництво фальсифіко-
ваних алкогольних напоїв під 
власною торговою маркою у 
вкрай неприйнятних санітар-
них умовах.

Виготовлений таким чином 
товар розливали у спеціально 
підготовлені пляшки з написом 
на етикетці «Виготовлено десь 
на Волині» об’ємом 1 літр. На-
далі продукцію реалізовували 
за місцем проживання ділка та 

через інтернет. 
У результаті проведення 

огляду за місцем виготовлення 
та продажу фальсифікату ви-
явлено та вилучено 2900 літрів 
алкогольної продукції, а також 
обладнання для незаконної ді-
яльності: порожні скляні пляш-
ки, корки, пластикову та скляну 
тару, шланги, лійки. Орієнтовна 
вартість вилученого становить 
близько 900 тис. грн.

неправомірної вигоди від фізичної 
особи за безперешкодне встанов-
лення та функціонування кавових 
автоматів у приміщенні навчаль-
ного закладу.

Під час проведення слідчих 
дій у кримінальному проваджен-
ні попередньо було задокумен-
товано три факти вимагання та 
отримання чоловіком 7 тис. грн 
неправомірної вигоди. Під час 
отримання останньої частини 
хабара (5 тис. грн) у службовому 
кабінеті правоохоронці й затри-
мали директора інституту.
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другий – «сприятлива можливість». Джон Кеннеді

УКРАЇНЦІ ПРОТИ КУРСУ 
ПОРОШЕНКА
68% українців вважають курс, яким веде 
країну чинна влада, неправильним, 
йдеться в опитуванні Агенції суспільно-
політичних досліджень і комунікатив-
них стратегій. Якщо у лютому 2018 року 
52% українців вважали ситуацію в країні 
напруженою і складною, то нині таких 
61%. Майже третина розцінюють ситуа-
цію як катастрофічну.
УКРАЇНСЬКИМ МОРЯКАМ 
ПРОДОВЖИЛИ АРЕШТ 
У Росії продовжено арешт 24  україн-
ським морякам, яких затримали росій-
ські силовики в Керченській протоці. 
Вони перебуватимуть у СІЗО до кінця 
квітня. Моряків звинувачують в неза-
конному перетині кордону з РФ.
ЕКС-МІНІСТР – ЗРАДНИК  
Колишньому міністру оборони Дмит-
ру Саламатіну оголошено підозру про 
участь у злочинній організації екс-
президента Віктора Януковича. Також 
йому інкримінують заволодіння чужим 
майном в особливо великих розмірах 
шляхом зловживання своїм службовим 
становищем, вчинення держзради в 
інтересах РФ, підрив обороноздатнос-
ті, державної та економічної безпеки 
України шляхом вчинення умисних дій, 
спрямованих на витіснення України зі 
світових ринків зброї на користь РФ.
НА КІПРІ АРЕШТУВАЛИ 
МАЙНО ФІРТАША
Суд Лімасола арештував рухоме і неру-
хоме майно українського олігарха Дмит-
ра Фірташа вартістю майже $46 млн. 
Приводом для такого рішення став по-
зов російського банку ВТБ. Компанії 
Фірташа Ukrainian Chemical Products і 
ТОВ «Титанові інвестиції» заборгували 
банку $373 млн.
ВІД УПЦ МП – ДО ПЦУ
Станом на 20 січня 100 парафій УПЦ МП 
перейшли до новоствореної ПЦУ. Най-
активніші громади – на заході та в цен-
трі України. 
УКРАЇНЦІ ВМИРАЮТЬ 
ВІД ГРИПУ 
В Україні від грипу померло мінімум 19 осіб, 
серед яких вагітна жінка та троє дітей. 
У КАРПАТАХ ЗАГИНУВ ТУРИСТ 
19 січня в районі гори Парашка у Ско-
лівському районі Львівської області за-
блукали два туристи. Один загинув від 
переохолодження, іншого чоловіка з 
обмороженням двох стоп доправили у 
лікарню.
ЗАБОРОНУ НА РОСІЙСЬКЕ 
СКАСУВАЛИ
Львівський окружний адміністративний 
суд скасував заборону на російськомов-
ний культурний продукт на території 
Львівщини. Львівська облрада запро-
вадила мораторій на використання ро-
сійськомовного культурного продукту 
18 вересня. Позов подала ГО «Всеукраїн-
ський громадський рух «Український ви-
бір – право народу» Віктора Медведчука.
ЄС ДОПОМОЖЕ УКРАЇНІ ГРІШМИ  
Єврокомісія і Світовий банк розробили 
план розвитку інфраструктури в країнах 
«Східного партнерства» – Україні, Грузії, 
Молдові, Азербайджані, Білорусі та Вір-
менії. Майже €4,5 млрд виділить Євро-
союз на інфраструктуру в Україні. 
ПОМЕР ЧЛЕН ПРОВОДУ ОУН
19 січня на 99 році життя у Львові по-
мер Омелян Коваль – провідний член 
ОУН(б), політв’язень нацистських конц-
таборів.
ЩОДНЯ – ТРИСТА 
П’ЯНИХ ВОДІЇВ 
У 2018 році зафіксовано понад 110 ти-
сяч випадків, коли водії керували авто у 
стані алкогольного сп’яніння. Щодня по-
ліцейські ловили по 300 п’яних водіїв.
ВОДІЙСЬКІ ПРАВА – 
БЕЗ КУРСІВ?
В Україні можуть дозволити складати іс-
пити на водійські права без проходжен-
ня курсів з водіння в автошколі. У такий 
спосіб держава хоче позбавитися від 
корупції.

українська хроніка

злочин і кара ВЕЗЛИ УКРАЇНОК У СЕКСУАЛЬНЕ РАБСТВОВЕЗЛИ УКРАЇНОК У СЕКСУАЛЬНЕ РАБСТВО

ЧЕРЕЗ КОРДОН – НЕЗАКОННОЧЕРЕЗ КОРДОН – НЕЗАКОННОконтрабанда

ЗАТРИМАЛИ ХАБАРНИЦЮ З ДЕРЖБУДІНСПЕКЦІЇЗАТРИМАЛИ ХАБАРНИЦЮ З ДЕРЖБУДІНСПЕКЦІЇкримінал
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Порушникам світить штраф – 100% 
вартості товару з його конфіскацією

Волинянин, який 
повертався з Польщі 
через пункт пропуску 

«Ягодин», намагався 
ввезти на митну територію 
України без сплати 
митних платежів 600 
упаковок багатошарових 
цирконієвих дисків. Їх 
виявили серед іншого 
краму, який громадянин 
офіційно задекларував 
під час в’їзду червоним 
коридором, повідомили в 
ГУ ДФС Волині.

Такий товар використову-
ють стоматологи-техніки для ви-
готовлення високоестетичних 
анатомічних коронок і мостів, 
тобто він високоліквідний та ви-
соковартісний. Загальна оцінка 
партії дисків, що містилась у 13 
картонних ящиках, – 1,83 млн 
грн. Їх тимчасово вилучили, до 
остаточного рішення суду. Мит-

ний кодекс передбачає за такі 
дії накладення штрафу в розмірі 
100% вартості товару з його кон-
фіскацією.

Крім того, до відповідальнос-
ті притягнуть благодійника, який 
приховав від контролю гуманітар-
ної допомоги на майже 6 млн грн. 

Понад рік тривало листуван-
ня посадових осіб управління 
протидії митним правопорушен-

ням та міжнародної взаємодії з 
європейськими колегами щодо 
вантажів з гуманітарною допо-
могою і зрештою увінчалося 
успіхом. Ці вантажі зі вживаними 
одягом та взуттям завважки по-
над 41 тонну (вартість на момент 
перетину кордону – майже 6 млн 
грн) двома рейсами ввозив з 
Польщі через митний пост «Яго-
дин» керівник одного з благодій-

них фондів. Відповідно до закону 
«Про гуманітарну допомогу», то-
вар було звільнено від оподатку-
вання ввізним митом. 

Як виявилося, насправді пе-
ред заїздом на митну територію 
України згадані одяг та взуття по-
дорожували кількома країнами 
Європи, а походять із Бельгії.

Аналіз експортних, імпорт-
них декларацій та товаросупро-
відних документів до них, які 
чоловік подавав митним органам 
різних країн, виявив неправди-
ві відомості про відправників, 
отримувачів, найменування то-
вару та його вартість. Докумен-
тально підтверджені факти стали 
основою для порушення адміні-
стративної справи. Порушнику 
законодавства світить штраф – 
100% вартості товару з його кон-
фіскацією. Остаточні рішення 
щодо благодійного фонду та його 
керівника ухвалюватиме суд.

У столиці затримали 
посередницю в переданні 
неправомірної вигоди 
службовим особам Державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції України.

У межах розслідування кри-
мінального провадження про 
вимагання та одержання не-
правомірної вигоди службови-
ми особами ДАБІУ працівники 
прокуратури Волинської об-
ласті спільно з оперативними 
працівники Управління захисту 

Днями на «Ягодині» затримали 
волинянина та громадянина Вірменії, 
які намагалися перемістити через 
кордон трьох українок задля їх 
подальшої сексуальної експлуатації.

Як інформує обласна прокуратура, 
затримали 29-річного українця та 31-
річного вірменина. Чоловіки вербували 
і планували завезти молодих жінок у Ні-
меччину.

У поле зору правоохоронців один зі 
зловмисників потрапив ще влітку мину-
лого року. В ході оперативної розробки 

Спритники вимагали 
від $800 до $1500

vol.gp.gov.ua

економіки у Волинській області 
17 січня у місті Києві після пе-
редачі неправомірної вигоди в 
сумі $550 затримали посеред-
ника – колишнього начальника 
відділу ліцензування ДАБІУ.

У ході досудового розслі-
дування встановлено, що ко-
лишній працівник Управління 
ДАБІ у Волинській області за 
попередньою домовленістю 
із затриманою з метою влас-
ного збагачення, виступаючи 
посередниками, вимагають та 

отримують неправомірну виго-
ду в розмірі від $800 до $1500 
від представників юридичних 
та фізичних осіб для подаль-
шого передання частини кош-
тів службовим особам ДАБІУ. 
Йшлося про позитивне залаго-
дження питання про видання 
ліцензій на провадження гос-
подарської діяльності з будів-
ництва об’єктів, що за класом 
наслідків (відповідальності) на-
лежать до об’єктів із середніми 
та значними наслідками.

було задокументовано кілька фактів під-
готовки до здійснення злочинної діяль-
ності та встановлено коло причетних осіб. 
Зловмисники, скориставшись уразливим 
станом потерпілих, обіцяли влаштувати 
дівчат на нібито легальну роботу в Німеч-
чині, а насправді шляхом обману заганя-
ли жертв у боргову кабалу для подальшої 
сексуальної експлуатації. 

Відкрито кримінальне провадження, 
триває досудове розслідування. Зловмис-
никам загрожує від 5 до 12 років позбав-
лення волі.Вербувальників взято під варту

vl.npu.gov.ua
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  ТРК «Аверс»

Спробою тиску 
президентської 
вертикалі на 

облраду та помстою за 
ї ї принципову позицію 
назвали нещодавні 
обшуки на комунальному 
підприємстві 
«Волиньприродресурс» 
керуючий справами 
виконавчого апарату 
Волиньради та заступник 
керівника підприємства. 
Таким чином Петро 
Порошенко міг помститися 
за зірваний через 
публікацію деталей 
програми Томос-тур, який 
планували на 11 січня.

Як розповів під час ефіру на те-
леканалі «Аверс» керуючий справа-
ми виконавчого апарату Волинської 
обласної ради Дмитро Дубняк, пра-
цівники столичного СБУ планували 
вилучити в апараті облраді деякі 
документи, але їм повідомили, що 
ці папери ще два роки тому вилу-
чила Генпрокуратура, і їх досі не 
повернули. Документи, які просили 
силовики, в апараті облради нада-
ли, адже приховувати нічого.

ОБШУКИ – ЧЕРЕЗ 
ТИСК ЗГОРИ

За добу до обшуків Дмитро 
Дубняк повідомив у Facebook про 
те, що вони можливі. Відтак нікого 
не здивувало, що вранці 17 січня 
у Волиньраду справді завітали си-
ловики з ухвалами славнозвісного 
Печерського районного суду, який 
видає ухвали на всю країну, хоча це 
не належить до його юрисдикції. В 
ухвалі передбачалося вилучити па-
кет документів: рішень, протоколів 
та інших паперів, які могли бути в 
апараті облради. Зі слів Дубняка, 
координації між правоохоронни-
ми органами, схоже, немає, тому 
що працівники СБУ не знали, що ці 

ПОРОШЕНКО ДАВ КОМАНДУ
ЗАЛЯКАТИ ВОЛИНСЬКУ 
ОБЛРАДУ ТА ВОЛИНЯН

конфлікт БІЛЬШІСТЬ ПРИХОЖАН – ЗА УКРАЇНСЬКУ 
ЦЕРКВУ, СВЯЩЕНИК – ПРОТИ  Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

750 жителів сіл 
Брониця 

та Кримне Камінь-
Каширського району 
хочуть перейти з УПЦ МП 
в новостворену ПЦУ, проте 
священик проти. Його 
підтримують 167 парафіян.

15 січня голову Броницької сіль-
ської ради заблокували у приміщен-
ні сільради невідомі під керівни-
цтвом священнослужителя УПЦ МП, 
вимагаючи списки людей, які прого-
лосували за те, аби їхня церква пе-
рейшла в ПЦУ. Щоправда, в поліції 
порушень громадського порядку не 
побачили, мовляв, у сільраді просто 
відбулася розмова групи прихожан 
з головою та секретарем сільради. 
А вже 17 січня у броницькому хра-
мі відбулися збори, на які й завітали 
«Волинські Новини».

На в’їзді до села журналістів зу-
стріла місцева жителька, яка розпо-
віла, що священик Сергій Голодюк 
править у церкві лише з серпня. З її 
слів, новий батюшка одразу почав 
вимагати, щоби йому будували бу-
динок, хотів вирізати частину парку 
на якісь потреби. До цього в селі 
20 років правив священнослужи-
тель, якого «вижила місцева банда».

Щодо збору підписів, то жінка 
розповіла, що результату заздале-
гідь не знали. Мовляв, якби біль-
шість підписів було за УПЦ МП, то 
в ПЦУ не переходили б, однак 82% 
жителів висловилися за перехід до 
ПЦУ. «Але священик зібрав 20 тіту-
шок, заблокував вихід з сільської 

ради, вимагаючи списки. Однак наш 
голова тут ні до чого, це воля гро-
мади, – розповіла жінка. – Більшість 
людей висловилися за українську 
церкву, запропонували йому також 
приєднатися, але він з валізою кра-
ще в Москву піде, але не перейде в 
українську церкву. Цей батюшка на 
цілу церкву дозволяв собі робити 
зауваження людям, принижував. 
Попередній священик читав укра-
їнську молитву за воїнів, ніколи Ки-
рила не згадував, а цей дивувався, 
для чого нам українська молитва й 
на зауваження не реагував».

На збори завітав єпископ Луць-
кий і Волинський УПЦ МП Нафанаїл: 
«Апостольська церква в Україні іс-
нує вже тисячу років, і всі ми до неї 
належимо. Раптом почали говорити, 
що ніби чогось в Христовій церкві 

не вистачає». Однак люди не схотіли 
слухати єпископа, вигукуючи: «Не 
хочемо чути московських попів!».

«Ми виявили бажання бути в 
рідній українській церкві. Сьогодні 
ж мусимо в такій неприємній обста-
новці доводити своє право. Я пере-
бував постійно у цій московській 
церкві, як ми кажемо сьогодні, і по-
бачив цю поведінку московських 
священиків, до чого вони довели 
нас із вами. Вони мали вести нас до 
Бога, але вели до пекла», – зазначив 
представник ініціативної групи пан 
Володимир, додавши, що всі його 
односельчани знають, хто є ворогом, 
який захопив Крим, а потім і Донбас.

«Зібрали 750 підписів, показува-
ли їх владиці. Однак є частина лю-
дей, які проти переходу до ПЦУ. Зро-
зуміло, що не може такого бути, аби 

меншість керувала більшістю. Якщо 
більшість людей хоче переходу, то 
до них потрібно дослухатися», – на-
голосив отець Володимир Мицько, 
декан Камінь-Каширського району.

Натомість речник Волинської 
єпархії УПЦ МП протоієрей Олег То-
чинський висловив думку, що під-
писи є не зовсім дійсними, адже їх 
збирали в громаді села, у якій також 
є віряни протестантських конфесій, 
можуть бути греко-католики і римо-
католики й навіть (!) атеїсти.

«У нас є такий ініціатор Іван 
Ходаковський, який працює не го-
ловою, а за поняттями. Він може 
спілкуватися тільки лайкою і силою, 
нікого не хоче слухати, – розповідає 
сільський голова Петро Кошелюк 
про інцидент, що трапився напере-
додні. –  Вони прийшли, вимагаю-

На Камінь-Каширщині – церковне протистояння

документи було вилучено два роки 
тому. До того ж, усі рішення є у віль-
ному доступі на сайті.

У Волиньраді переконані: обшу-
ки безпосередньо пов’язані з нещо-
давнім візитом Петра Порошенка на 
Волинь, на зустріч з яким звозили 
бюджетників з районів. На поклін 
до гаранта також змусили піти усіх 
працівників ОДА, представників 
підпорядкованих комунальних за-
кладів. Після того як ЗМІ висвітлили 
усі ці факти, й відбулися обшуки. 
«Це тиск на обласну раду», – наго-
лосив він.

Більше того, Дмитро Дубняк 
розповів, що це вже четвертий об-
шук за час його роботи в облраді. 
Очевидно, цим не обмежиться. При-
наймні до президентських виборів, 
які заплановано на 31 березня.

Той факт, що ДП «Волиньторф» 
і КП «Волиньприродресурс» уже 
два роки заважають працювати, 
свідчить про одне: облдержадмі-
ністрація отримала таку вказівку 
згори. Президентській вертикалі, 
наголошує Дмитро Дубняк, вигід-
но, щоб не було опору від обласних 
рад. Невигідна владі активна діяль-
ність успішних голів облрад, одним 
з яких є Ігор Палиця.

Заступник директора КП «Во-
линьприродресурс» Анатолій Ка-
пустюк розповів, що у нього вдома 
відбувалися обшуки з 9:30 ранку. 
Силовики вилучили його мобіль-
ний телефон, намагалися відшукати 
документи підприємства. Таких до-
кументів удома в нього немає, тож 
вилучили аркуш паперу з розрахун-
ками та візитівку співробітника дер-
жавної комісії із запасів. Оглядали 
зброю, перевіряли її номери, але не 

Силовики хотіли вилучити документи, які КП 
«Волиньприродресурс» вже надавало Генпрокуратурі
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чи списки та заблокувавши мене в 
сільській раді. І пригрозили, що я не 
вийду доти, доки не надам список 
тих, хто підписувався за ПЦУ. Нас 
обзивали, погрожували. Блокувало 
нас близько 50 людей. Ходаков-
ський сказав, що покладе будь-кого 
і сам тут ляже. Однак приїхала полі-
ція і тоді розблокували».

Хай там як, але більшість місце-
вих жителів визначилися і хочуть 
перейти до ПЦУ. Та для цього їм по-
трібно зібрати офіційні збори, про-
токол яких передати до правлячого 
архієрея ПЦУ, лише тоді перехід 
можна буде вважати завершеним.

P.S. 18 січня біля броницького хра-
му напередодні вечірньої служби при-
хильник УПЦ МП вдарив у груди отця 
Володимира Мицька. Від самосуду чо-
ловіка врятувала поліція. Того вечора 
громаді, яка зібралася на службу, на-
магалися перешкоджати понад деся-
ток прихожан УПЦ МП. А вже вранці 19 
січня, на Водохреще, священик Сергій 
Голодюк забарикадував вхід до храму 
та не пустив людей помолитися й 
посвятити воду. Зрештою молебень 
для більш ніж півтисячі прихожан 
провів отець Володимир Мицько. 
Громада ухвалила рішення заплом-
бувати входи до церкви, допоки вона 
офіційно не перейде в юрисдикцію 
ПЦУ. Сільський голова Петро Коше-
люк разом з секретарем Людмилою 
Ходаковською та депутатами ви-
конали відповідні дії під наглядом по-
ліції. Утім Сергій Голодюк заявив, що 
новостворена ПЦУ для нього лишень 
«фількіна грамота» і він готуватиме 
позов до суду.

вилучили. Обшук у приватному по-
мешканні він розглядає як спробу 
тиску, адже в домівці не могло бути 
жодної документації. Переглянувши 
листування у мобільному телефоні, 
силовики переконалися, що там 
теж відсутня будь-яка інформація 
щодо комунального підприємства, 
але слідчий дав команду все одно 
вилучити телефон.

У помешканні депутата Волин-
ської обласної ради, очільника 
КП «Волиньприродресурс» Василя 
Столяра в селі Лище Луцького райо-
ну вранці 17 січня теж відбувалися 
обшуки. «Не встиг Порошенко по-
їхати з Волині, як вже почалось. Два 
дні тому привозив Томос, говорив 
про віру, а тут за його вказівкою по-
чали таке витворяти. У чому винна 
моя сім’я?!» – обурюється Василь 
Столяр. Адже силовики увірвалися 
в його оселю, налякавши дружину з 
немовлям.

АБСУРДНІ 
ЗВИНУВАЧЕННЯ

У кримінальному провадженні 
йдеться про те, що начебто зани-
жено розмір офіційних платежів 
до держбюджету з 600 до 37,9 млн 
грн. Зі слів Анатолія Капустюка, це 
повний абсурд. Щодо спецдозволів 
підприємства стосовно бурштину, 
то на Волині не було жодного родо-
вища. Тому всю геологічну інфор-
мацію минулих років узагальнили. 
На умовах економічного ризику 
комунальному підприємству було 
надано спеціальні дозволи на ви-
добуток. Після затвердження за-
пасів у 2020 році буде пораховано 
запаси і територія називатиметься 
родовищем. Зараз це ділянки надр 
Маневичі-1, Маневичі-2. Абсурд-
ність позову, з його слів, полягає 
в тому, що підприємство не може 
недоплатити за щось, що створило 

самостійно. Насправді ці території 
зможуть називатися родовищем 
лише після визначення запасів. 

З 50 тис. га території 7 тис. підпа-
ли під заказники та заповідники і за-
значені в спецдозволах як території 
з обмеженим доступом. Приблизно 
25 тис. га становлять ліси, тож без 
двох постанов Кабміну підприєм-
ство туди також не зможе зайти. 
Отже, лишається близько 15 тис. 
га, на яких мають зробити розвідку, 
експлуатаційне видобування та по-
рахувати запаси. А заплатило під-
приємство з розрахунку 14 грамів 
бурштину на тонну породи, якби на 
всій цій території суцільним плас-
том лежав бурштин з таким вмістом, 
тобто КП «Волиньприродресурс» 
переплатило, а СБУ чомусь вважає, 
що підприємство, якому навіть не 
дають працювати, недоплачує.

2 лютого 2017 року підпри-
ємство отримало спеціальний до-
звіл, а 5 та 11 лютого ГПУ відкрила 
кримінальні провадження. Тобто 
перешкоди роботі «Волиньприрод-
ресурсу» чинили від початку. Зго-
дом ці провадження було закрито 
і в постанові Генпрокуратури про 
їх закриття вказано, що спеціальні 
дозволи видано законно, для пере-
вірки навіть проводили експертизу. 
За ресурси і запаси підприємство 
сплатило в повному обсязі, без жод-
ного понижувального коефіцієнта.

Якби підприємству не обмежу-
вали роботу на ділянці в Прилісно-
му, воно могло б у межах цієї ділян-
ки проаналізувати наявний вміст і 
тоді робити бодай якісь аргументо-
вані висновки, а так цифру збитків 
взято навмання. До того ж, вивчати 
обсяг запасів уповноважена не СБУ, 
а лише держкомісія із запасів. 

«Напевно, нашому гаранту вид-
ніше, що має робити СБУ. Оскільки 
він її використовує чомусь як важіль 
тиску на ті області, які йому неугод-
ні, тиску на опонентів. Виявляється, 
СБУ стала органом, якому Прези-
дент може дати вказівку прийти 
до будь-кого і вилучити що завгод-
но», – резюмував заступник дирек-
тора КП «Волиньприродресурс».
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Ідеї – це капітали, що приносять відсотки лише в руках таланту. Антуан Рівароль
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СУБСИДІЇ – ГОТІВКОЮ
Виплата субсидій у готівковій 
формі почнеться у березні. Про це 
заявив міністр соціальної політики 
Андрій Рева.

«Ухвалено рішення про те, щоб тих 
людей, яким призначено субсидію з жовт-
ня, перевести на грошові розрахунки уже 
в готівковій формі з березня, – цитує Реву 
«Економічна правда». – Це роблять для 
того, щоб до травня мати уявлення про 
те, який механізм є більш ефективним. 
Безготівковий механізм ми запустили з 
1 січня, а тепер опрацьовуємо готівко-
вий – в експериментальному порядку 
всім видати гроші й подивитися, як це 
буде працювати», – пояснив міністр.

Обидва механізми монетизації – го-
тівковий і безготівковий – працювати-
муть паралельно.

«Сьогодні у нас чотири мільйони 
отримувачів субсидій. Середній розмір 
субсидії становить 1,5 тисячі гривень. 
Тобто шість мільярдів гривень на місяць 
ми видаватимемо готівкою», – підраху-
вав Рева. 

У безготівковій формі субсидію 
отримуватимуть ті громадяни, які звер-
нулися до управлінь соцзахисту після 
1 січня 2019 року. 

Колишній член НКРЕКП, експерт із 
питань енергетики Андрій Герус про-
гнозує, що внаслідок такого рішення 
інфляція за підсумками 2019 року буде 
набагато вищою, ніж 5%, про які гово-
рять в НБУ.

НБУ ПРИПИНЯЄ ДРУК 
ДРІБНИХ БАНКНОТ
Гаманці українців стануть важчими 
за рахунок збільшення в них металу.

Національний банк припиняє друку-
вати банкноти – 1, 2, 5 та 10 грн, пише 
«ТСН.ua». Ці номінали в обігу цілком за-
мінять монетами. Паперові 5 грн зник-
нуть уже цього року, 10 – трохи згодом. 

У НБУ наголошують, що таке рішення 
не означає підготовки до інфляції, яку в 
2019 році очікують вдвічі меншою, ніж 
торік. Банкіри запевняють: задля стабіль-
ності вже накопичили понад $20 млрд 
золотовалютних резервів. Оптимізму до-
дає і Міжнародний валютний фонд. Коли-
вання курсу долара обіцяють незначні.

«Цього року очікуємо два транші по 
1,3 мільярда. Один – у травні, один – у 
вересні», – пояснив очільник НБУ Яків 
Смолій.

Нагадаємо, Україна взяла 
зобов’язання підвищити ціну на газ для 
населення на 15% з 1 травня 2019 року, 
а також з 2020 року прирівняти ціни до 
ринкових. Така умова міститься в Мемо-
рандумі про економічну й фінансову по-
літику за програмою stand-by між Укра-
їною і МВФ.

ЦЕРКВА – НА ВИБІР
Верховна Рада 17 січня ухвалила 
правки до закону «Про свободу 
совісті та релігійні організації».

Українці можуть сповідувати будь-
яку релігію і за бажання змінювати віру. 
Для вірян немає правил про перехід з 
однієї релігійної громади в іншу. А ось 
як може це зробити вся громада, в зако-
ні прописано не було.

Відтепер громади можуть змінювати 
віру колективно. Для цього треба скли-
кати збори членів громади, які мають 
проголосувати за перехід в іншу церкву. 
Для ухвалення рішення потрібно, щоб 
дві третини присутніх на зборах прого-
лосували за. Якщо частина вірян висту-
пить проти переходу парафії під іншу 
юрисдикцію, то за ними залишається 
право створити нову громаду й укласти 
договір про спільне почергове користу-
вання храмом.

Статус юридичної особи дозволяє 
кожній церкві мати власний статут і во-
лодіти нерухомістю або орендувати її у 
держави. Громада в разі переходу зали-
шається користувачем храму чи іншого 
приміщення.

комуналка

гроші хороші

закон

влада як діагноз

рейтинг

ТОМОС-ТУР ЗА 
НАШІ З ВАМИ ГРОШІ

volynnew
s.com

говорили-балакали КРИТИКУВАТИ 
ВЛАДУ ХОТІЛИ ЗАБОРОНИТИ

П’ять років тому Верховна Рада 
ухвалила так звані закони про 

диктатуру. Депутати побачили їх 
тексти вже після голосування, а саме 
воно відбулося шляхом звичайного 
піднімання рук.

Новації буквально ставили на коліна гро-
мадянське суспільство. Вони розв’язували 
руки владі й давали можливість карати про-
тестувальників, а також прирівнювали опози-
цію до кримінальних елементів.

Із небажанням карати винних у цих поді-
ях та розслідувати злочини проти активістів 
і журналістів та багатьма іншими кроками 
чинна влада продовжує йти шляхом, який 
торували Віктор Янукович і його поплічники. 
Більше того, понад 60 депутатів, які ухвалюва-
ли диктаторські закони, досі «представляють» 
інтереси народу в парламенті.

Працюючи пліч-о-пліч із пропрезидент-
ськими обранцями, вони роблять усе, аби 
демократія в Україні ставала дедалі слабшою. 

Три законопроекти, що їх торік подавали на 
розгляд, – зайве тому підтвердження. Вони 
не допускають критики влади, адже за це 
можуть звинуватити у тероризмі, посадити в 
тюрму, закрити видання.

Законопроект №9306 ставить під загрозу 
і медіа, і будь-якого українця, який публічно 
озвучує свої думки. Передбачає покарання за 
наклеп штрафи, виправні роботи й ув’язнення 
до п’яти років. 

Законопроект №9275 під прикриттям бо-
ротьби з російською пропагандою фактично 
впроваджує цензуру. Він дозволить ВР вино-
сити на розгляд РНБО пропозиції щодо засто-
сування санкцій до ЗМІ, телерадіоорганізацій 
і їхніх засновників. 

Законопроект №6688 демонструє дикта-
торський підхід до розв’язання питань без-
пеки в інформаційній галузі. Влада зможе ви-
користовувати його у власних інтересах для 
повного припинення діяльності сайтів, які 
публікуватимуть невигідний контент.

  Дарина ТИХА

10 найактивніших народних 
депутатів 9-ї сесії 

нинішнього скликання Верховної 
Ради сумарно брали участь у 
підготовці 159 законопроектів. 
У десятку увійшла і народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

Рейтинг найбільш продуктивних зако-
нотворців склав аналітичний портал «Слово 
і Діло». Очолює його позафракційний народ-
ний депутат, укропівець Тарас Батенко. Він ви-
ступив автором або брав участь у підготовці 
19 проектів законів.

В Ірини Констанкевич – 15 законопроектів. 
Серед них – щодо соціального захисту осіб, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; щодо запобігання торгівлі неза-
конно виготовленими алкогольними напо-
ями; щодо засудження та заборони «русского 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ – 
У ЛІДЕРАХ

  Іван СТЕПОВИЙ

Під час візиту на 
Волинь 15 січня 
Петро Порошенко 

заявив, що отримання 
Томосу, можливо, є 
більшою перемогою 
України, ніж бажана 
перемога на фронті. Ця 
фраза неабияк збурила 
інтернет-користувачів.

«Мені складно уявити емоцію 
моїх батьків, якби я не повернув-
ся або повернувся б без руки чи 
ноги в той час, коли Головноко-
мандувач вважав би це не такою 
вже перемогою... Як таке можна 
було сказати у країні, що воює? 
Він настільки повернувся облич-
чям до релігійного електорату, 
що не помітив, як став задом до 
родичів загиблих, – написав у 
Facebook ветеран АТО, юрист 
Масі Найєм. – Так, Томос – це важ-
лива заслуга, великий крок до ще 
більшої незалежності України. 
Але який сенс у цій незалежності, 
якщо ми її отримуємо в додаток 
з такою аморальністю? Незалеж-
ність будь-якою ціною (читай ці-
ною втрати людяності) нічим не 
краща за опоблоківський мир за 
будь-яку ціну».

Більше того, ще цинічнішим 
видається той факт, що на піар-
поїздки Україною витрачають 
мільйони бюджетних коштів. 

«Порошенко, досягнувши 
створення в Україні помісної 
православної церкви й отриман-
ня для неї Томосу Вселенського 

Порошенко розпочав передвиборну 
кампанію коштом платників податків

мира» в Україні; щодо збільшення розміру 
іменних стипендій Верховної Ради студентам 
вищих навчальних закладів; щодо визнання 
депортованими громадян України, які у 1944-
1951 роках були примусово переселені з те-
риторії Польської Народної Республіки; щодо 
продов ження терміну включення об’єднаних 
територіальних громад до перспективних 
планів спроможних територіальних громад; 
щодо звільнення від адміністративної відпові-
дальності, а також звільнення від справляння 
митних, податкових та інших платежів з во-
лонтерів, які забезпечували військові форму-
вання, що були утворені відповідно до законів 
України та брали безпосередню участь у анти-
терористичній операції, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії Ро-

Укропівка підготувала 15 законопроектів

сійської Федерації; щодо присудження премії 
Верховної Ради найталановитішим молодим 
ученим у галузі фундаментальних і приклад-
них досліджень та науково-технічних розро-
бок за 2018 рік тощо.

im
k.net.ua

патріархату, зробив важливу 
і корисну справу з точки зору 
національної безпеки України. 
Усі інші складові питання – іс-
торія, справедливість, єдність 
православ’я – не можуть бути 
предметом професійної діяль-
ності Президента, – каже голова 
організації «Майдан закордон-
них справ» Богдан Яременко. 
– Будь-яке пересування Прези-
дента поза рамками офісу чи ре-
зиденції ініціює рух величезної 
бюрократичної машини».

Підрахувати вартість поїздки 
Президента країною вкрай важ-

ко, оскільки фінансові складові 
поділені між багатьма учасни-
ками процесу, а це АП в особі 
ДУСі, УДО, МВС, СБУ, Міноборони, 
органи місцевої влади, приватні 
особи.

Та найголовніше, що Консти-
туція не надає Президенту права 
їздити країною, щоб демонстру-
вати, показувати, оспівувати, мо-
литися, інформувати про Томос. 
Більше того, Петро Порошенко 
як посадова особа, яка має слід-
кувати за дотриманням Консти-
туції, не лише не дотримується 
конституційних норм про відок-

ремлення церкви та держави, а 
й дискримінує різні церкви і ві-
рян.

«Оскільки поїздки Україною 
Президента Порошенка не є на 
вигляд законними, то усі видатки 
на їх організацію є незаконними 
теж. Тобто мільйони чи десятки 
мільйонів гривень перетворю-
ються на використані нецільо-
вим способом кошти державно-
го бюджету», – аналізує Богдан 
Яременко.

На думку народного депутата 
Ірини Констанкевич, Петро По-
рошенко коштом платників по-
датків розпочав передвиборну 
кампанію.

«Попри очевидні ознаки пе-
редвиборчої кампанії під час 
Томос-туру, Президент здійснює 
її в рамках робочих візитів за 
кош ти платників податків, не пе-
ребуваючи у відпустці. Обіцянки 
під час цих зустрічей не відпо-
відають його повноваженням», – 
цитує укропівку «Еспресо TV».

Масовий піар та популізм 
можна спостерігати не лише з 
боку гаранта, а й серед парла-
ментарів, які вже зареєстрували-
ся кандидатами на президентські 
вибори та використовують пар-
ламентську трибуну для агітації. 
Ірина Констанкевич вважає, що 
такі нардепи мають піти у від-
пустку до завершення виборів.



Місячний посівний календар 
на 2019 рік

Заборонені для висаджування дні в 2019 році

січень лютий березень квітень травень червень

6, 21 5, 19 6, 21 5, 19 5, 19 3, 17

Фази Місяця впливають на всі живі організми, в тому 
числі й на рослини. Небесне світило допомагає їм правильно 
розвиватися і щедро плодоносити. Або ж навпаки – 
висаджування чи виконання інших робіт у несприятливий 
період можуть зашкодити майбутньому врожаю. 

На розвиток рослин впливає розташування Місяця і Сонця 
відносно Землі. Також перед посівом варто звернути увагу, 
в якому зодіакальному сузір’ї перебуває Місяць, і старатися 
висаджувати рослини, коли світило у родючому знаку. 

Є несприятливі дні, у які будь-які роботи з рослинами 
небажані – це молодик і повня. 

Сприятливі дні для висаджування

Рослина лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

Огірки 6, 8, 12, 13, 17 7, 11, 15, 16 7, 11, 12, 18 8, 10, 16, 18 5, 6, 11, 13, 15 3, 8, 10, 12, 14, 15 5, 8, 10, 12, 13 1, 3, 4, 6, 8, 13 2, 4, 5, 11, 30

Зелень, салат 7, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 16, 17  6, 12, 14, 16 8, 9, 10, 12, 13, 16 6, 7, 9, 12 2, 3, 5, 8, 13 1, 4, 6, 10, 29, 31

Помідори 6, 8, 11, 13, 16 10, 11, 15, 16 8, 11, 18 9, 15, 17, 18 5, 11, 12, 13, 15 3, 9, 11, 14, 16 6, 8, 9, 11,13 1, 2, 4, 6, 8, 13 2, 3, 6, 10, 29, 31

Перець солодкий 6, 11, 12, 17 7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 5, 12, 14, 16 3, 8, 10, 12, 14, 15 5, 8, 10, 12 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30

Баклажани 7, 8, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 11, 12 9, 10, 15, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 11, 14, 15 6, 7, 9, 10, 12 2, 4, 5, 6, 8, 9 1, 3, 5, 10, 29

Кабачки, патисони, гарбузи 7, 8, 12, 16, 17 11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17, 18 5, 12, 14, 16 3, 9, 10, 12, 13 , 16 5, 7, 10, 12 1, 4, 6, 7, 13 2, 3, 6, 11, 29, 30

Картопля, топінамбур – – – – – – 2 ,3, 21, 24, 26, 30 1, 4, 20, 23, 27, 31 2, 19, 23, 28 21, 22, 30, 31 – – – – – – – – –

Редиска, редька, дайкон 1, 3, 23, 25, 28 1, 5, 23, 25, 28, 29 2, 20, 23, 25, 26, 29 4, 21, 23, 26, 28 1, 19, 24, 29 20, 25, 30 16, 17, 22, 26, 27 18, 23, 29, 30 15, 20, 27

Морква, столовий буряк – – – 2, 5, 22, 24, 26, 27 3, 20, 21, 24, 25, 30 1, 21, 23, 27, 28 1, 18, 24, 29 20, 25, 26, 31 – – – – – – – – –

Кавун, диня – – – – – – 7, 11, 12, 18 8, 10, 17 5, 11, 12, 14, 16 8, 10, 12, 14, 16 – – – – – – – – –

Квасоля, горох, боби 6, 11, 12, 17 7, 11, 16 8, 11, 12, 18 8, 15,18 5, 12, 13, 15, 16 3, 9, 11, 13, 16 5, 8, 10, 11, 13 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 6, 10, 29

Капуста білокачанна, цвітна – – – 7, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 17, 18 6, 12, 14, 16 – – – – – – – – – – – –

Капуста червонокачанна – – – 7, 11, 16 8, 12, 18 9, 15, 18 6, 11, 13, 14, 16 3, 10, 12, 14, 15 – – – – – – – – –

Цибуля-ріпка – – – – – – 3, 21, 23, 26, 30 4, 20, 22, 23, 26, 31 2, 18, 19, 23, 28 21, 25, 30 18, 21, 23, 27 19, 22, 24, 30 15, 21, 26

Цибуля-батун – – – – – – 2, 20, 24, 25, 29 1, 21, 23, 26, 27 1, 18, 23, 24, 29 21, 22, 26, 31 17, 22, 26 18, 23, 24, 29 16, 20, 26

Петрушка коренева – – – 5, 22, 25, 27, 29 3, 21, 24, 26, 30 4, 20, 22, 23, 27, 31 2, 19, 24, 28 20, 21, 25, 30 – – – – – – – – –

Однорічні квіти 7, 11, 13, 16 10, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 15, 17 5, 6, 12, 13, 16 8, 9, 11, 14, 16 – – – – – – – – –

Багаторічні квіти з насіння 6, 8, 12, 17 7, 11, 16 7, 8, 12 8, 10, 17, 18 6, 11, 14, 15 3, 10, 12, 13, 15 – – – – – – – – –

Багаторічні квіти 
(ділення, пересаджування)

– – – – – – 8, 12, 18 8, 10, 15, 17 5, 11, 12, 13, 16 – – – – – – 1, 4, 6, 8, 13 2, 3, 6, 10 ,29

Цибульні і бульбові квіти 
(в тому числі й на вигонку) 

– – – 7, 12, 15, 16 7, 11, 18 9, 15, 18 – – – – – – – – – 2, 3, 5, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30, 31

Плодові дерева – – – 10, 12, 15, 16 8, 11, 12 8, 15, 17 – – – – – – – – – 1, 3, 6, 7, 9 1, 3, 6, 11, 29

Плодово-ягідні кущі – – – 11, 15,16 7, 8, 12 9, 15, 18 – – – – – – – – – 2, 4, 5, 8, 13 2, 4, 5, 10, 30, 31

Згідно з місячними фазами варто не лише сіяти, але й проводити всі види робіт на ділянці

Найсприятливіші дні для робіт у саду і на городі

Вид робіт лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Внесення органічних добрив – – –
3, 9, 13, 17, 

20, 31
4, 9, 14, 15, 

27
3, 7, 12, 14, 

25, 29
8, 9, 21, 

25, 30

4, 6, 19, 

23, 27

3, 14, 20, 

25, 28
10, 13, 16, 

21, 25
8, 13, 17, 

22, 25
– – – – – –

Внесення мінеральних 
добрив – – –

4, 9, 14, 

18, 30
6, 10, 13, 

16, 28
2, 6, 11, 14, 

24, 30
7, 10, 20, 

26, 27
5, 7, 18, 

24, 28
2, 19, 24, 29

11, 12, 17, 
20, 26

7, 12, 18, 

23, 24
– – – – – –

Оранка, культивація, 
підгортання, прорихлювання

4, 10, 14, 

21

4, 8, 14, 

18, 31

6, 9, 14, 

16, 28
2, 7, 11, 13, 

25, 29
4, 7, 10, 21, 

26, 30
5, 6, 18, 

24, 28
2, 14, 19, 24, 

29
10, 12, 16, 

20, 25
7, 9, 13, 18, 

23, 25
5, 10, 14, 
15, 19, 20

– – –

Закладання компосту
9, 15, 18, 

20
3, 8, 13, 17, 

19, 30
4, 10, 14, 
15, 17, 28

3, 6, 11, 14, 
24, 30

8, 9, 20, 

22, 25, 27

4, 7, 19, 

24, 27, 29
3, 4, 20, 25, 

28, 31
11, 13, 17, 

21, 27
8, 12, 17, 19, 

22, 25
4, 9, 13, 

18, 21
– – –

Обрізання гілок і пагонів 6, 8, 13
7, 11, 15, 

16
8, 11, 18 – – – – – – – – – – – – 2, 5, 7, 9

1, 4, 5, 10,

 29, 31
3, 7, 8, 11, 

28, 30
4, 5, 9, 
27, 31

Обприскування, знищення 
шкідників

3, 22, 26, 

28
2, 5, 23, 26, 

28, 29
3, 20, 21, 

24, 26
1, 21, 26, 

31
2, 18, 23, 

28

21, 25, 

30-31
16, 18, 21, 
22, 26-27

19, 23, 29, 
30

16, 20, 21, 

27
17, 23, 24 – – –

Поливання 4, 9, 14, 20
4, 8, 13, 17, 

20, 31
6, 10, 13, 

16, 27
3, 7, 12, 13, 

24, 30 
За потреби За потреби За потреби  

10, 12, 16, 
20, 25, 27

7, 9, 13, 17, 
23, 25

5, 10, 13, 
15, 18, 20

– – –

Щеплювання 
(заготовка щеп) – – – 7, 12, 15 8, 12, 18 9, 10, 17

5, 12, 13, 

16
3, 9, 12, 13, 

15
6, 8, 9, 

10, 13
3, 5, 8, 13

2, 3, 6, 10, 
30, 31 

– – – – – –

Висаджування, пере-
саджування, пікірування 7, 16, 17 10, 12, 16 7, 11, 18 8, 15, 18 6, 11, 14, 15

8, 10, 11, 14, 
15, 16

5, 7, 10, 11, 
12

1, 4, 6, 9
2, 4, 6, 11, 

29
– – – – – –

Прополювання, 
проріджування сходів – – –

4, 9, 13, 17, 
19, 30, 31

6, 9, 13, 16, 
17, 28

2, 7, 12, 14, 
25, 29

4, 8, 10, 20, 
22, 26, 30

5, 7, 19, 23, 
29

3, 14, 20, 25, 
28, 31

11, 12, 17, 
20, 26

8, 12, 18, 19, 
22, 24

5, 9, 14, 

19, 21
– – –

Заготівля насіння
10, 15, 18, 

21
3, 9, 14, 17, 

20, 31
4, 9, 14, 

15, 27
– – – – – – – – –

2, 4, 19, 24, 
29, 31

11, 13, 16, 
21, 25, 27

7, 9, 13, 17, 
19, 23, 25

4, 10, 13, 
15, 18, 21

6, 7, 16, 
19, 29

За матеріалами порталу «Агромир»

Фази Місяця
У період Місяця, що спадає, 
вся накопичена енергія 
рослини йде в корінь.

Якщо Місяць росте, то 
приділіть увагу рослинам, які 
потребують життєвої енергії на 
поверхні ґрунту.

Щедрого врожаю!

липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2, 17 1, 15, 30 14, 28 14, 28 12, 26 12, 26

Місячний посівний календар 
на 2019 рік
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Зусилля – це не відповідь. Намагатися більше – неефективно. Намагайтеся розумніше. Джек Траут

результат

утридорога

УСПІШНЕ МІСТО – 
УСПІШНА ГРОМАДА

ХТО, СКІЛЬКИ Й ЧОМУ?
  Юлія МАЛЄЄВА

Якщо когось з українців 
ще тримало похмілля 

після свят, то після оплати 
комунальних послуг 
протверезіли остаточно. 
Більш того – багатьох 
почало лихоманити, 
коли побачили, які суми 
нараховано в квитанціях.

3145 грн заплатив лучанин Ана-
толій Кравчук за комунальні по-
слуги за грудень. Після оплати за 
трикімнатну квартиру з його пенсії 
залишилося 100 грн. Так, частину 
суми оплатить син, який із сім’єю 
мешкає разом з батьком. Але не всі 
мають з ким розділити платіжки, а у 
2019 році вони вже й справді куса-
ються.

Мар’яна Тарасова мешкає з ро-
диною теж у трикімнатній квартирі. 
Оскільки вона багатодітна мама, то 
має пільгу. І все одно за грудень за-
платила чималу суму – 2700 грн. А 
ось лучанка Олена Музичук за три-
кімнатне помешкання заплатила аж 
3400 грн.

Левова частка нарахувань у 
квитанцях – за тепло. Наприклад, 
Анатолію Кравчуку за нього нара-
хували 1900 грн. І це ще не макси-
мум, адже в його будинку створено 
ОСББ, встановлено індивідуальний 

працівників. Як наслідок, за опа-
лення в грудні ДКП «Луцьктепло» 
нарахувало плату за централізова-
не опалення в розмірі 41,14 грн за 
квадратний метр. І це, на жаль, не 
межа. У січні ця сума, найімовірні-
ше, буде ще більшою.

«ДКП «Луцьктепло» провело 
нарахування плати за послугу з 
централізованого опалення у груд-
ні 2018 року в розмірі 41,14 грн за 
метр квадратний. У цю суму врахо-
вано споживання послуги за стари-
ми тарифами впродовж перших 20 
днів грудня та впродовж 11 останніх 
за новими. Про розмір нарахування 
плати за послугу з централізовано-
го опалення у січні 2019 року по-
відомимо додатково», – йдеться на 
сайті. Отож, у січні можна чекати 
сум в платіжних квитанціях, які шо-
кують ще більше.

Усі, хто отримав такі платіжки, не 
мають субсидій. Їх або не признача-
ли взагалі, або ж у зв’язку зі зміною 
порядку нарахування у 2018-му 
зняли. У відповіді на інформаційний 
запит «Волинських Новин» Луцька 
міська рада повідомила, що станом 
на 17 січня 2019 року 19474 домо-
господарств міста отримують суб-
сидії, це майже вдвічі менше, ніж 
минулого опалювального сезону. 
Станом на 1 січня 2018 року цифра 
була іншою – тоді субсидію отри-
мували в Луцьку 43975 домогоспо-
дарств.

  lutskrada.gov.ua

Міська влада 
Луцька основним 
завданням своєї 

роботи бачить ефективне 
наповнення бюджету 
міста та раціональне його 
використання. Тому у 
2018 році впровадили нові 
підходи до наповнення 
міського бюджету. 
Йдеться про приведення 
у відповідність цін на 
зовнішню рекламу, 
відкриті аукціони з 
продажу комунального 
майна, нову концепцію 
розміщення МАФів, 
легалізацію заробітної 
плати, залучення грантів та 
кредитів тощо.

За таким принципом працює 
сьогодні команда Луцької міської 
ради, роблячи все, щоб зміни на 
краще відчув кожен житель міста. 
Щоб Луцьк з року в рік ставав ком-
фортнішим для проживання, міс-
том, з якого беруть приклад.

Тож основне завдання міської 
влади – напрацьовувати пріори-
тетні програми розвитку Луцька, 
створювати умови для наповнення 
бюджету та раціонально викорис-
товувати кожну копійку громади, 
контролюючи процес від ухвален-
ня рішення до здавання в експлуа-
тацію конкретної ділянки дороги чи 
реалізації цільової програми.

«Майстерність та успішність 
роботи залежить не лише від раціо-
нального, справедливого та ощад-
ливого використання бюджетних 
коштів, а й від пошуку додаткових 
джерел надходжень до бюджету», – 
вважає радник міського голови, де-
путат міськради Ігор Поліщук.

Одним із таких кроків стало 
приведення у відповідність цін на 
використання засобів зовнішньої 
реклами. Вже після ухвалення від-
повідного рішення, завдяки піднят-
тю цін на оренду рекламних площ, 
Луцьк отримав на 6 млн грн більше, 
ніж торік. А це понад 9 млн грн.

Продаж комунального майна 
відтепер відбувається лише на умо-
вах відкритого аукціону. Як прик-
лад – приміщення на проспекті 

У Луцьку – нові підходи до наповнення бюджету

volynnew
s.com

лізоване гаряче водопостачання, 
чи встановлено лічильники на газ, 
воду тощо. Проте цифри вражають: 
3200 грн за двокімнатну квартиру 
в хрущовці з лічильниками газу та 
води, а у декого лише опалення обі-
йшлося в 2000 грн за двійку.

Тим, хто мешкає в однокімнат-
них, теж несолодко. Лучанка Ольга 
Савчук, наприклад, за однокімнат-
ну квартиру заплатила 1270 грн, 
860 грн з яких – за тепло. Хоча й 
тепла, каже, не відчувають, бо в 
квартирі постійно холодно, мусять 
вмикати духовку, аби сяк-так зігріти 
помешкання. Однак їй набігла по-
рівняно невелика сума. В обласно-
му центрі є такі однокімнатні квар-
тири, мешканцям яких нарахували 
лише за опалення 1500 грн.

Чому склалася така ситуація, 
ДКП «Луцьктепло» пояснило на 
своєму офіційному сайті. Зокрема, 
у інформації йдеться, що 80% струк-
тури тарифу на теплову енергію 
складають енергоносії – електри-
ка та газ. Ціна на електроенергію 
зросла на 10%, а газ для населення 
подорожчав на 22,8%. Крім того, в 
структуру тарифу внесли і зростан-
ня мінімальної заробітної плати для 

Волі, 8, де розташовувалася книгар-
ня «Планета», яке майже рік не ви-
користовували. У листопаді відбув-
ся відкритий аукціон, приміщення 
продали за 7,7 млн грн.

Якщо комунальне майно ви-
користовують неефективно, його 
доцільно продавати з аукціону, аби 
отримати додаткові кошти до бю-
джету. Це позиція керівництва місь-
кої ради.

Ще одним кроком до наповне-
ння бюджету стала розробка нової 
концепції розміщення МАФів на те-
риторії міста. Зміни до правил роз-
міщення тимчасових споруд мають 
на меті й уникнення корупційних 
ризиків. Підприємець, який запро-
понує найвищу ціну за оренду на 
відкритому конкурсі, переможе 
й отримає дозвіл на розміщення 
МАФа. У мерії наголошують на чес-
ності, прозорості та максимальній 
вигоді для громади.

Триває робота і щодо легалі-
зації заробітної плати. Суттєво по-
повнити бюджет міста допомогли 
роз’яснювальна робота серед під-
приємців та перевірки щодо вияв-
лення нелегальних працівників. За 
останні місяці минулого року було 
офіційно оформлено понад п’ять ти-
сяч людей та зареєстровано понад 
тисячу фізичних осіб-підприємців. 
Міський бюджет додатково отри-
мав понад 5 млн грн. У 2019 році 
очікується орієнтовно 20 млн грн.

Луцька міська рада досягла до-
мовленості з «Укрзалізницею» про 
те, що всі працівники, які є в облас-
ті, реєструватимуться у Луцьку (та-
ких уже налічується понад тисяча 
осіб). Зі свого боку міська рада від-
шкодувала «Укрзалізниці» пільги за 
проїзд – 2 млн грн, а остання спла-
тила 7,6 млн грн податку на доходи 
фізичних осіб. Тож бюджет міста 
отримав 5,6 млн грн. Наступного 

року ця сума збільшиться орієнтов-
но до 15 млн грн.

Сплачує тепер ПДФО і військо-
ва бригада, яка зареєструвалася 
у Луцьку. Бюджет міста отримав 
понад 2 млн грн. Цьогоріч прогно-
зують 9-10 млн грн. Таку співпра-
цю буде налагоджено і з іншими 
фі ліями державних підприємств у 
Луцьку.

Окрім цього, керівництвом місь-
кої ради врегульовано справу щодо 
ТОВ «Вест Ойл Груп», яке орендува-
ло земельну ділянку на вулиці Єр-
шова і тривалий час не сплачувало 
за користування нею. У суді досяг-
нуто домовленості про укладання 
мирової угоди з боржником. Відтак 
ТОВ «Вест Ойл Груп» зобов’язали 
сплатити до міського бюджету 
4,7 млн грн заборгованості. Кошти 
вже надійшли до міської казни.

У 2018 році впорядковано ціни 
на оренду комунального майна. За-

лежно від виду діяльності, яку будуть 
провадити у приміщенні, встановле-
но чітку вартість квадратних метрів. 
Таке рішення дозволило поповнити 
міський бюджет за останні кілька 
місяців на 800 тис. грн. У 2019-му 
очікують понад 5 млн грн таких над-
ходжень. Окрім цього, керівництво 
міста веде роботу з бізнесом, який 
фактично працює в Луцьку, але за-
реєстрований за його межами (ра-
йони, інші області), щодо реєстрації 
за фактичним місцем здійснення ді-
яльності. Така ініціатива збільшить 
надходження ПДФО до бюджету 
міста на мільйони гривень. 

Радник міського голови Ігор По-
ліщук каже, що завдяки ініціативам, 
які впроваджували протягом 2018 
року, до міського бюджету додат-
ково надійшло понад 30 млн грн. У 
2019 році завдяки таким нововве-
денням бюджет міста поповниться 
більш ніж на 50 млн грн. Ці кошти 
спрямують на ремонти навчальних 
та медичних закладів, прибудинко-
вих територій, доріг, тротуарів, об-
лаштування нових скверів та інші 
потреби міста.

«Влада має створити комфорт-
ні умови проживання для лучан. 
Потреби – дуже великі. Для цьо-
го треба мати неабиякі фінансові 
ресурси. Тож міський бюджет має 
містити значну частину на розви-
ток. Для цього проводять активну 
роботу із залучення грантів та кре-
дитів, що є надзвичайно важливим 
джерелом надходжень в економіку 
міста. Луцьк у цьому напрямку має 
позитивний досвід, співпрацює з 
міжнародними фінансовими інсти-
туціями. За 2018 рік залучено май-
же €4,9 млн», – розповідає викону-
вач повноважень міського голови 
Григорій Пустовіт.

У 2019 році планують залучити 
понад €20,6 млн. Це €3,5 млн креди-
ту та €1,3 млн грантових коштів від 
Північної екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО) за проектом 
«Енергоефективність в громадських 
будівлях міста Луцька» та €4,9 млн 
від Європейського інвестиційного 
банку за проектом «Міський гро-
мадський транспорт України», 
€5,9 млн для ДКП «Луцьктепло» на 
реалізацію проекту «Реконструкція 
та модернізація системи централі-
зованого теплопостачання міста», 
майже €900 тис. за проектом «Нове 
життя Старого міста» тощо.

тепловий пункт, є тепловий лічиль-
ник. Та все ж у грудні за квадратний 
метр нарахували майже по 30 грн. 
Олені Музичук пощастило значно 
менше – за опалення в трикімнатній 
квартирі заплатила 2200 грн. ІТП у 
них не встановили, проте тепловий 
лічильник мають.

Щойно з’явилися нарахування, 
одразу ж це стало топ-темою обго-
ворень в громадському транспорті, 
на вулицях, у соцмережах. Суми в 
усіх різні, залежать від квадрату-
ри житла, від того, централізоване 
опалення чи індивідуальне, є ко-
лонка для підігріву води чи центра-

ЛУЧАН ШОКУВАЛИ ГРУДНЕВІ ПЛАТІЖКИ ЗА КОМУНАЛКУ

Тепло обходиться найдорожче

politician.com
.ua
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На початку XV ст. Велике князівство Литовське, окрім 
сучасної Литви, займало Білорусь і майже всю Україну – аж 
до Чорного моря. Польське королівство, до якого входила 
Галичина, було вдвічі меншим. Імператор Священної Римської 
імперії Сигізмунд запропонував князю Вітовту провести 
на початку 1429 року з’їзд монархів, на якому серед інших 
питань мали ухвалити й рішення про його коронацію. Вітовт 
вирушив туди з литовської столиці Вільна (нині Вільнюс).

Запрошені почали з’їжджатися до Луцька на початку 
січня. Зібралося майже 15 тисяч людей. Прибули імператор 
Священної Римської імперії Сигізмунд І Люксембурзький, 
король Польщі Владислав ІІ Ягайло, король Данії, Норвегії 
та Швеції Ерік Померанський, господар Молдавського 
князівства Олександр І Добрий. Гості влаштовували 
турніри, перегони, лови.

Головні учасники з’їзду – Сигізмунд, Владислав Ягайло 
і Вітовт – зібралися зі своїми радниками у трьох палатах 
Луцького замку. Сигізмунд пропонував поділити Молдову 
між Польщею й Угорщиною, об’єднати православну і 
католицьку гілки християнства, просив підтримки Польщі 
та Литви у боротьбі з турками.

Коронацію Вітовта було призначено спершу на серпень 
наступного року, згодом ї ї перенесли на вересень. Але 
27 жовтня 1430 року Вітовт несподівано помер. Велике 
Князівство Литовське так і не стало королівством. 
Упродовж наступних 140 років обома державами правили 
нащадки Ягайла. А 1569 року Польща й Литва злилися в 
одну державу – Річ Посполиту.

бойове мистецтво 

крізь призму часу

ШІСТНАДЦЯТИРІЧНА ХОРТИНГІСТКА: 
«ПЕРЕМОГА – ЦЕ СТАН ДУШІ» 

ЛУЦЬК ВІДЗНАЧИТЬ РІЧНИЦЮ 
З’ЇЗДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОНАРХІВ 

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

590 років тому в 
луцькому замку 

Любарта відбувся З’їзд 
європейських монархів. Аби про 
цю знакову подію дізналися 
якомога більше волинян, у 
міськраді започаткували 
просвітницький проект «1429: 
З’їзд європейських монархів 
у Луцьку». Протягом року 
відбудеться багато цікавих 
заходів: публічні лекції, 
семінари, зустрічі з цікавими 
особистостями, науковцями, 
істориками, дослідниками, 
краєзнавцями. Вони розкажуть 
про тогочасну політику і 
події, що передували з’їзду, 
культуру, релігію, мистецтво, 
кухню тощо.

Доцент кафедри археології, дав-
ньої та середньовічної історії Укра-
їни СНУ імені Лесі Українки Сергій 
Панишко зауважив, що про З’їзд 
європейських монархів у Луцьку 
є багато писемних джерел, однак 
бракує матеріальних. Науковець 
закликав громадськість та владу 
активізувати дослідження реальної 
історії. У сучасному луцькому міфі, 
на його думку, багато перекручено-
го та переплутаного. Наприклад, у 
середньовіччі було два Луцьки – за-
мок та місто. З’їзд монархів більше 
пов'язаний саме із замком, а не з 
містом.

Директор Музею історії Луць-
кого братства Олена Бірюліна за-

  Лілія БОНДАР 

16-річна лучанка, 
учениця ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

№20 Марія Фесик встигає 
і добре вчитися в школі, і 
отримувати призові місця 
з хортингу та спортивного 
орієнтування. За п’ять років 
дівчина здобула уже понад 
60 різноманітних медалей 
та нагород. 

Б’ЄТЬСЯ НАРІВНІ 
З ХЛОПЦЯМИ 

Вона опановує хортинг – ко-
зацьке бойове мистецтво – нарівні 
з хлопцями. Cпортсменка не по-
ступається юнакам у цьому виді 
спорту ані силою, ані духом. Нав-
паки, дівчина має дуже розвинену 
гнучкість і пластику, а це дозволяє 
швидше опанувати більшість тех-
нічних прийомів. 

Марія тренується уже два роки. 
На перше заняття вона прийшла з 
цікавості і вже тоді мріяла отриму-
вати нагороди та відзнаки. 

«Тренер з хортингу прийшов у 
нашу школу і зробив оголошення, 
що набирає групу. Тоді я ще нічого 
не знала про цей вид спорту, – каже 
вона. – Мене це зацікавило. Виріши-
ла спробувати. Пам’ятаю, на перших 
тренуваннях не знала, що мені ро-
бити і як правильно скласти кулак. 
Уявляєте, його можна скласти по-
різному! Колись я цього не знала. 
Спочатку було дуже страшно, важ-
ко подолати психологічний бар’єр. 
Адже треба було побити суперни-
цю, а я не знала, як маю це зробити. 
Згодом мене це затягнуло. Тепер іду 
на тренування, як на свято». 

За два роки Марія здобула 
близько 20 медалей та нагород з 
хортингу. Дівчина брала участь у 
чемпіонатах Європи, України та 
обласних. Та за всіма цими нагоро-
дами й гучними відзнаками – незлі-
ченна кількість годин, проведених 
у залі.

ня і настрою, то нічого не вдасться. 
Треба отримувати задоволення від 
своїх виступів і робити все так, аби 
подобатися насамперед собі. Для 
мене перемога – це стан душі». 

Марія переконана: аби збирати 
нагороди чи не на всіх чемпіонатах, 
слід бути затятим та мати спортивну 
злість. 

«Іноді почуваюся розбитою та 
виснаженою, але коли починаю 
тренуватися, то усе це зникає. На-
магаюся не пропускати тренувань. 
Буває, інколи щось болить чи про-
сто не хочеться іти, але я мушу 
приходити. Попри все, намагаюся 
завжди бути у гарному настрої.  
Адже маю мету і йду до неї. Мені 
це дуже подобається. Я отримую 
від хортингу задоволення. У цьому 
виді спорту цінують не тільки вмін-
ня володіти своїм тілом, але й силу 
духу, яку відшліфовуємо на кожно-
му тренуванні, – каже Марія. – Най-
більше подобається брати участь у 
змаганнях, де багато спортсменів 
демонструють навички та бажан-
ня перемогти. Завдяки хортингу я 
стала більш впевненою, знайшла 
багато друзів і тепер чудово про-
воджу час із користю для тіла й 
духу». 

Крім цього, Марія дуже любить 
танцювати хіп-хоп. За словами дів-
чини, танець – це можливість роз-
слабитися та позбутися комплексів. 

«На жаль, не можу записатися 
на усі гуртки, на які хочу. На це тре-
ба багато грошей. Тому вмикаю му-
зику і танцюю просто вдома. Я так 
розслабляюся, – каже вона. – Коли 
чую музику, то забуваю про все. 
Вмикаю відеоролики і намагаюся 
повторити рухи. Вважаю, що голов-
не – не припиняти робити те, що 
любиш, те, що дуже подобається. 
Викладатися на повну. Для мене 
рух – це життя». 

«Перша сутичка була у мене в 
Кропивницькому. Подивилася, як 
усі виступають: хтось виграє, хтось 
програє, а я – плачу. На початках я 
часто плакала, – зізнається дівчина. 
– Мені було страшно, що програю, 
боялася, що суперниця мене поб’є. 
Я так хвилювалася, майже не чула, 

що мені казав тренер. Згодом усе 
минуло. Відчула, що таке бойовий 
дух. Звісно, хвилююся перед кож-
ним поєдинком. Але вже немає 
такого страху, як уперше. Це адре-
налін. Розумію, що маю перемогти. 
Інакше переможуть мене». 

Тренування з хортингу в дівчи-

уважила, що на час З’їзду писемні 
джерела вже були масовими, на-
приклад, щодо політичної діяль-
ності короля Ягайла є 2500 джерел. 
Є свідчення про З’їзд монархів у 
листуванні представників Тевтон-
ського ордену.

Історик, начальник відділу охо-
рони культурної спадщини Луцької 
міської ради Петро Троневич роз-
повів, що є прямий доказ того, що 
на околицях Луцька гуляли чеські 
вельможі. Це знахідка чорних ар-
хеологів, а саме – гаманець з 60 
празькими грошами кінця XIV – по-

чатку XV ст.
Начальник управління туриз-

му та промоції Луцької міськра-
ди Катерина Теліпська зазначила, 
що З’їзд монархів у Луцьку заклав 
фундамент концепції європейської 
інтеграції. Ця подія ознаменувала 
народження європейської дипло-
матії, оскільки тогочасні правителі 
виявили готовність розв’язувати 
проблеми шляхом перемовин. Піс-
ля з’їзду Луцьк отримав європей-
ське визнання.

До слова, Вінниччина до 1575 
року входила до складу Волинської 

землі, а острів у центрі Вінниці 
вперше був заселений волинянами, 
відзначає Сергій Панишко. Історик 
зауважив: якби проводив екскурсію 
Луцьком Президенту Петру Поро-

шенку, розповів би, що острів Кем-
па в центрі Вінниці був уперше за-
селений вихідцями з Волині й досі 
в гербі Вінницької області є волин-
ський герб.

з особистого архіву

lutsk.rayon.in.ua

Зібралося майже 15 тисяч людей

ни – тричі на тиждень. Марія тре-
нується не лише з дівчатами, а й з 
хлопцями. 

«Це дуже важливо, – каже вона. 
– Адже я не знаю, яка суперниця 
трапиться мені на змаганнях. Може, 
вона буде така ж сильна, як і старші 
за мене хлопці, а можливо, сили бу-
дуть рівними. Завжди треба знати, 
на що ти здатна». 

ГОЛОВНЕ – 
ПЕРЕМОГА 

Дівчина каже: коли тренується, 
то намагається максимально аб-
страгуватися від усього навколо, 
думати лише про перемогу. 

«Змагання – це важко, але я зав-
жди нетерпеливо на них чекаю, – 
каже вона. – Бо якщо не буде бажан-

Марія Фесик переконана: 
аби збирати нагороди чи 
не на усіх чемпіонатах, 
слід бути затятим

У хортингу цінують не тільки вміння 
володіти своїм тілом, але й силу духу
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умілі руки

герої нашого часу

  Лілія БОНДАР 

«Будь-яка 
кондитерка 
має отримувати 

задоволення від того, 
що робить. Якщо вона 
любить свою справу – це 
передається покупцю. 
Ідеальні смачні тістечка – 
то наче продовження тебе, 
твоє відображення», – каже 
24-річна лучанка Олена 
Литвинова. Дівчина працює 
кондитером три роки. 
Вона може приготувати 
десерт на будь-який 
смак. Кулінарка каже, що 
улюблена робота щодня 
надихає і змінювати ї ї вона 
не збирається.

ПО ДОСВІД – У США 
На кондитера дівчина не вчила-

ся, але завжди любила готувати. Ще 
в університеті пекла різні десерти. 
Те, що кулінарія – її стихія, Олена 
зрозуміла у США. Туди дівчина по-
їхала за програмою обміну студен-
тами, коли навчалася у Луцьку на 
факультеті міжнародних відносин. 

«У США мала доступ до бага-
тьох продуктів. Також у людей, в 
яких я жила, була класна кухня, а 
в ній – уся потрібна техніка, – каже 
вона. – У Луцьку не могла собі до-
зволити такої кухонної техніки, бо 
це було дорого для студентки. Мені 
дуже сподобалося готувати. Згодом 
влаштувалася на роботу в ресторан 
італійської кухні. Так зрозуміла, що 
отримую задоволення від того, що 
роблю. Ввважаю, що успішні куліна-
ри – це ті люди, які багато подоро-
жують і куштують різноманітні стра-
ви та десерти. Так можна дізнатися 
про різні поєднання смаків». 

Дівчина працювала у США та-
кож над обслуговуванням вечірок. 
Вона каже, що там вперше побачи-
ла, який вигляд мають кенді-бари, 
дізналася, що таке кейтеринг.

«Ми шукали в Instagram клас-
не місце у Нью-Йорку, могли три-
чотири пересадки робити на метро, 
щоб відвідати зовсім маленьке кафе 
і з’їсти той омріяний десерт. Це був 
хороший гастрономічний досвід», – 
каже вона.  

ПРОДАВАЛА 
ТІСТЕЧКА ЩЕ В 
УНІВЕРСИТЕТІ 

Коли повернулася до Луцька, то 
почала пекти торти. На ярмарках в 
університеті продавала свої тістеч-
ка. Паралельно дівчина ще й була 

КОНДИТЕРКА ОЛЕНА ЛИТВИНОВА: 
«ЦЕ ТАК ПРИЄМНО – 
ПІДСОЛОДЖУВАТИ 
ЛЮДЯМ ЖИТТЯ»

Перші бісквітні торти дівчина 
готувала за рецептами, які шукала в 
інтернеті. Потім почала сама експе-
риментувати з інгредієнтами. Олена 
каже, що має дуже багато рецептів. 
Деякі з них зовсім нові, деякі – ста-
рі, а деякими вона вже взагалі не 
користується. 

А от свій перший торт Олена 
пек ла разом із сестрами у дитин-
стві. Дівчина каже, що тоді й гадки 
не мала, що стане кондитеркою. 
Адже той торт ніяк не могла віддер-
ти від дека. 

УКРАЇНСЬКЕ – 
НАЙКРАЩЕ 

Олена розповідає, що тепер 
має і своїх постачальників, які при-
возять їй потрібні продукти. Каже, 
українські продукти набагато кращі 
на смак, ніж американські. «У США 
тістечка на вигляд дуже гарні, як на-
мальовані, але на смак вони наче 
воскові», – зізнається вона. 

Кондитерка переконана, що 
естетика їжі така ж важлива, як і її 
смак. 

«Тістечка мають бути гар-
ними. Навіть якщо вигляд торта 
пам’ятатимуть 20 хвилин. Якщо ж 
десерт справді смачний, то його 
смак пригадуватимуть усе життя», – 
каже вона. 

Майстриня працює на окремій 
кухні. Вона каже, що давно про це 
мріяла і нарешті її мрія здійснила-
ся. У цьому допомогла бабуся. Вона 
віддала їй приміщення, де була літ-
ня кухня. Там дівчина облаштувала 
усе на свій лад.  

«На цій самій кухні, де тепер я 
готую, пекли пироги і моя праба-
буся, і бабуся. Запах кориці ніби по-
вертає мене у дитинство. Дуже важ-
ко працювати на кухні, де ще хтось 
готує їсти. Я нікому не заважаю і 
мені ніхто не заважає. Це дуже кру-
то. Крім цього, треба мати окремі 
холодильники для десертів. У моїх 
ніколи не стояли оселедці й інші со-
лоні продукти». 

Дівчина мріє відкрити власне 
кафе, де були б не лише десерти, а 
й сніданки. 

«Я розумію, що на кухні працю-
вати набагато важче, ніж, наприк-
лад, бути перекладачем. Але я 
люб лю цю роботу і отримую від неї 
лише задоволення», – каже Олена. 

Людям, які мріють відкрити 
власну справу, вона радить не бо-
ятися. 

«Ви не можете робити усе самі, – 
каже дівчина. – Є люди, які вміють 
робити деякі речі краще. Не бій-
теся їм довіритися. Повірте: це так 
приємно – підсолоджувати комусь 
життя».

  Анна ПАНАФІДІНА

У січні українці 
відзначають День 

пам’яті кіборгів. 
Вшановують полеглих та 
дякують живим героям. 
У когорті захисників, 
які тримали оборону 
Донецького аеропорту 242 
дні й не скорилися, був наш 
земляк Роман Чаровий, 
який служив у 80-й окремій 
десантно-штурмовій 
бригаді.

Історія Романа доволі цікава. 
Чоловік виявив мужність, ще не сту-
пивши на поріг казарми.

«У Маневичах постійно прино-
сили повістки старшому брату. А 
в нього сім’я, малесенька дитина. 
Оскільки з сім’ї двох не брали, то 
пішов у військкомат і кажу: «Беріть 
мене». Так і потрапив на передо-
ву», – розповідає Роман.

Додає, що нова сторінка його 

ПІШОВ НА ВІЙНУ ЗАМІСТЬ БРАТА і був на певних пунктах спостере-
ження, далі поїхав в Опитне. Потім 
моя черга була їхати на термінал, не 
вийшло... Його підірвали. Не знаю, 
на добро чи не на добро так скла-
лося, ніхто не знає. Я усієї війни не 
змінив би – це точно, навіть якби 
потрапив туди, може, там і лишив-
ся б. Далі поїхав на Авдіївку, там 
отримав поранення, лікувався, але 
завершив службу зі своїми хлопця-
ми», – розповідає Роман.

«Ми не начальники, не генера-
ли. Нам сказали наступати – насту-
паємо, відступати – відступаємо. 
Якби тоді все дозволяли робити, то, 
можливо, усе давно закінчилося б. 
Адже були люди, які вже стояли на 
околицях Луганська і змушені були 
повернутися. Тоді лишалося тільки 
заходити й робити зачистки. Але 
хто його знає, чи то правильно, чи 
неправильно. А кіборгами нас про-
звали сепаратисти. По всіх каналах 
говорили, що ми незламні, адже 
бомбардують, а хлопці звідти не ви-
ходять. Вони сказали, що українські 
воїни із заліза, що це кіборги», – за-
вершує розмову Роман Чаровий. 

ника й нас постійно розкидали на 
різні позиції. Хоча, бувало, й разом 
воювали».

За словами Романа, вони обо-
роняли аеропорт не лише ізсе-
редини. Це були й позиції довкола 
нього. Там вояки створили лінію 
укріплень, зокрема навколо злітної 

смуги по периметру навколишніх 
сіл: у Пісках, Водяному, Опитному, 
біля вентиляційного ствола шах-
ти «Бутівка». «Спочатку ми їхали у 
Водяне на ротацію, замінили якусь 
бригаду. Там був штаб командуван-
ня. Звідти – далі на Піски та термі-
нал. Я тримав позицію у Водяному 

Анна П
анаф

ідіна

Кулінарка каже, що улюблена 
робота щодня її надихає 

життя розпочалася 15 серпня 2014 
року.

«Спочатку ми потрапили в на-
вчальний центр Академії сухопут-
них військ у Старичах на Львівщині. 
Сказали, що ми будемо навідника-
ми БМП чи БМД, але ми всі відмови-
лися. Нас відвезли на Яворівський 
полігон», – розповідає чоловік.

Батько Романа Василь у 56 років 
теж пішов на службу в армію. Синові 
одразу не сказав, зробив сюрприз.

«Подзвонив тато і все розпи-
тував мене, яка рота, який баталь-
йон. Казав, що посилку передасть. 
Я й розказав. А через тиждень ми 
повертаємося в свій намет – бать-
ко вже там у військовій формі. Він 
у мене – патріот. Каже: «Чого буду 
вдома нудитися?». Був водієм БТР, 
а я у тому самому БТРі – КПВТшни-
ком. Потім комбат Валерій Курко 
сказав, що треба нас розділити. 
Бо якщо, не дай, Боже, машина ви-
бухне, то з сім’ї двох не стане. Тому 
мене перепрофілювали на АГС-

репетитором з англійської та фран-
цузької. 

Вона переконана: якщо дуже 
хочеш щось робити, то не важливо, 
скільки тобі років. Головне – мати 
хист та бажання.  

«Зрозуміла, що у кондитерську 
справу варто вкласти гроші, – каже 
Олена. – Бо це дуже вигідна інвести-
ція. Особливо, якщо любиш те, що 
робиш. Дуже легко починати свою 
справу, коли навчаєшся в універ-

ситеті. Адже тоді ти не прив’язаний 
до квартплати. Тобі чимось можуть 
допомогти батьки. Я ще працювала 
репетитором, отримувала стипен-
дію. Відразу й усе не купувала, а по-
ступово: то форми, то піч». 

Олена каже, що їй дуже подо-
бається сучасна випічка та оформ-
лення десертів: мінімалізм і при-
родність.

«Для мене дуже важливий сер-
віс, – каже дівчина. – Люблю гарне 

обслуговування та красиві обгорт-
ки. Вважаю, що треба усміхатися до 
клієнтів, запитувати, як у них спра-
ви. Якщо не усміхаєшся, не запиту-
єш – не маєш хорошого прибутку». 

За її словами, кожен торт – це 
велика робота. «Сама випічка по-
требує найменших зусиль і часу, – 
каже вона. – Дві-три години треба, 
щоб спекти коржі. А от щоб збити 
креми, перекласти, прикрасити 
торт, іноді йде цілий день».  

Родина Чарових захищає Батьківщину не на словах, а на ділі

instagram
.com

/bakery_lutsk
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У всіх хороших лікарів є щонайменше три спільні риси: вони вміють спостерігати, 
вони вміють слухати і не вміють піклуватися про себе. Грегорі Девід Робертс
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Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої 
людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі 
або розмові. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин 
після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих 
людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може 
мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної 
інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також 
до інвалідності та смерті. Специфічного лікування недуги немає. Єдиний спосіб 
запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не 
отримали профілактичного щеплення, перебувають у зоні ризику.

cитуація sos

компетентно У ЛУЦЬКУ РОБЛЯТЬ 
БЕЗБОЛІСНУ ЕНДОСКОПІЮ 

УЗД І РЕНТГЕН 
СТАНУТЬ 
БЕЗПЛАТНИМИ
Національна служба здоров’я із 
1 липня оплачуватиме близько 
50 видів медичних послуг за 
кожного українця. Направлення 
на діагностику пацієнт зможе 
отримати в сімейного лікаря – 
лише тоді воно буде безплатним, 
повідомляє «ТСН.ua». Скористатися 
можна буде послугами і 
комунальної, і приватної клініки. 

До переліку увійшло понад 50 ме-
дичних послуг – це 12 видів аналізів, 
які переважно потрібні для виявлення 
серцево-судинних хвороб та цукрово-
го діабету, рентгени грудини, суглобів, 
хребта, кісток і носа, УЗД нирок, серця, 
судин, сечового міхура, щитоподібної 
та молочних залоз. До переліку також 
входять різноманітні види ендоскопії, 
бронхоскопії, біопсії, а також дрібні опе-
рації.

Чиновники переконують, що цей 
пакет покриває діагностику основних 
хвороб внутрішніх органів та виявлен-
ня десяти найпоширеніших видів раку. 
Кількість разів забору крові чи, наприк-
лад, УЗД для пацієнта необмежена. Саме 
ця діагностика в 90% випадків потрібна, 
щоби встановити діагноз і призначити 
лікування. 

Ціни, визначені МОЗ за окремі види 
послуг, подекуди втричі нижчі за рин-
кові. Очільниця столичного медичного 
центру Ірина Бикова каже, що вони мо-
жуть бути цікавими за рахунок кількості 
пацієнтів. Адже участь у другій хвилі за-
безпечить гарантований потік пацієнтів, 
що знизить собівартість саму по собі. 
Інша річ, чи не буде в сімейного лікаря 
спокуси скеровувати хворих у конкрет-
ну приватну клініку за винагороду? Ме-
дики запевняють, що це унеможливлять 
виставлені ліміти на кількість дослі-
джень у певному закладі відповідно до 
його потужності. Крім того, кожне на-
правлення буде в електронному вигля-
ді, в прив’язці до конкретного пацієнта, 
що дасть змогу уникнути мертвих душ у 
документації. Нині є півроку на обгово-
рення цієї моделі і її коригування. 

для людей

  Марта ЮЛАНТОВА

Ендоскопічний 
підрозділ діє у 
Луцькій міській 

клінічній лікарні (ЛМКЛ) з 
1991 року. Тут працюють 
чотири лікарі та дві 
медсестри. Ендоскопісти 
щороку виконують 
до 7 тис. обстежень, 
600 маніпуляцій та 
300 операцій. Фахівці 
підрозділу розробили 
та затвердили алгоритм 
надання допомоги 
хворим із шлунково-
кишковими кровотечами. 
Тому протягом останніх 
років у ЛМКЛ нема 
випадків смерті пацієнтів 
з такими проблемами. 
Хоча в Україні 
летальність від цієї 
патології сягає 8%. 

СТАРІ ФІБРОСКОПИ 
ЩОМІСЯЦЯ 
ВИХОДИЛИ З ЛАДУ

Ендоскопіст вищої кваліфіка-
ційної категорії Ігор Корнійчук 
працює в ЛМКЛ чверть століття. 
За плечима фахівця – навчання 
в Луцькому медичному училищі, 
робота на станції швидкої допо-
моги. Вищу освіту Ігор Корнійчук 
здобув у Ленінградській військо-
вій медичній академії. Разом із 
дипломом випускник отримав 
направлення у Крим і три роки 
працював начальником медичної 
служби пошуково-рятувального 
корабля «Сіван», який базувався 
біля Євпаторії. 

У 1993 році за скороченням 
штату звільнився і повернувся 
у рідний Луцьк. Відтоді працює 
в міській клінічній лікарні ен-
доскопістом. Каже, що спочат-
ку в медзакладі був маленький 
ендоскопічний кабінет. Разом з 
колегою Юрієм Воронецьким ро-
били перші обстеження, надава-
ли невідкладну допомогу, зупи-
няли кровотечі. Щоб обстежити 
хворого на каталці, доводилося 
виносити стіл на коридор. Пра-

цювали зі старими радянськими 
фіброскопами, які щомісяця ви-
ходили з ладу. Ремонт коштував 
дорого, тому щось ремонтували 
самі, щось відправляли до Киє-
ва, Москви, Ленінграда. Їздили 
шукати апаратуру за кордоном – 
так і працювали. Крім звичайних 
ендоскопічних діагностичних об-
стежень почали впроваджувати 
хірургічні втручання. За 25 років 
роботи впровадили багато нових 
діагностичних методів обстежен-
ня, відпрацювали алгоритм на-
дання невідкладної допомоги. 

Донедавна на ендоскопічну 
апаратуру було велике наванта-

ЗБРОЯ ПРОТИ КОРУ – ВАКЦИНАЦІЯ
  Алла САДЕЦЬКА

В Україні другий рік 
триває епідемія кору. 

Медики наголошують, що 
такої кількості хворих на 
цю інфекційну недугу не 
спостерігали останні 35 років. 

Із початку року в державі 
зареєстровано понад 8,5 тисяч 
хворих, більшість із яких – діти, 
повідомляє «Укрінформ».  80% 
з цього числа – не вакциновані. 
Понад те, зафіксовано п’ять ле-
тальних випадків, спричинених 
ускладненнями кору. У 2018 році 
від них померли 16 людей, інфор-
мують у МОЗ.

В епіцентрі захворювання – 
Львівщина. Там найбільше інфіко-
ваних і найменше вакцинованих. 
За даними Центру громадського 
здоров’я, з початку року Волинь 
перебуває на 9 місці за показни-
ками захворюваності на кір, за-
значає директорка обласного ла-
бораторного центру Наталія Янко. 
В області щодня фіксують до 30 
випадків зараження. Через погір-
шення епідеміологічної ситуації у 
школах Луцька на тиждень довше 
тривали зимові канікули.

Головний лікар Луцької місь-
кої дитячої поліклініки Оксана 
Лєщинська каже, що єдиний спо-
сіб зупинити поширення інфек-

ції – вакцинація не менш як 95% 
людей.

«Зараз ми маємо хороші річні 
показники з вакцинації – 92% ді-
тей однорічного віку отримали 
щеплення проти кору. Діти до 6 
років вакциновані трохи менше – 
80%. А от старші, від семи років – 
лише 55%. Остання категорія най-
більш вразлива, адже це школярі, 
які перебувають у великому ко-
лективі. І, якщо ми маємо щеплен-
ня лише на рівні кожного другого, 
то про жодне санепідблагополуч-
чя говорити не можна. На жаль, є 
і летальні випадки», – констатує 
Оксана Лєщинська. 

За словами заступника на-
чальника УОЗ ВОДА Валерія 
Руцького, станом на 22 січня на 
Волині на кір захворіли 423 осо-
би. Медик наголошує: в області 
достатньо вакцин бельгійського 
та американського виробництва. 

facebook.com
/sonlik17

ОБСТЕЖИТИСЯ 
МОЖНА ПІД 
НАРКОЗОМ 

А щоб запобігти раку кишково-
шлункового тракту, ендоскопісти 
радять проводити профілактичні 
скринінгові обстеження, бо під час 
кожної 30-ї колоноскопії виявля-
ють найбільш поширені види раку. 
Це обладнання дає набагато якіс-
ніше та детальніше зображення, 
ніж фіброендоскопи, що дозволяє 
значно краще побачити судини 
й дрібні структури слизової обо-
лонки шлунково-кишкового трак-
ту зі значним оптичним збільшен-
ням, усі процедури відбуваються 
значно швидше. Ще один напря-
мок, який впроваджують, – про-
ведення ендоскопії під наркозом, 
що дозволить комплексно обсте-
жити шлунково-кишковий тракт 
(наприклад, гастроскопію та коло-
носкопію проводити під час одно-
го огляду).

– Нині в оновленому ендо-
скопічному підрозділі працюва-
ти краще і комфортніше, – каже 
Ігор Корнійчук. – Стало більше 
пацієнтів. Бо колись приходили 
тільки за направленням лікаря, а 
зараз люди турбуються про своє 
здоров’я і звертаються самі. 

Ендоскопічна служба чергує 
цілодобово, аби вчасно надава-
ти допомогу ургентним хворим 
з Луцька та області. Ендоскопіста 
викликають  у будь-яку пору дня 
чи ночі, якщо в пацієнта кровоте-
ча або гострий живіт, чи потрібно 
прочистити дихальні шляхи після 
аварії. Оскільки такі обстеження 
роблять не тільки в міській лікар-
ні, фахівця можуть викликати і у 
військовий госпіталь, і в районну 
лікарню. 

Ігор Корнійчук каже, що звик 
працювати у такому режимі. 
Дружина і син теж не сердяться, 
хоча нічний дзвінок будить всю 
сім’ю. Прикро лише, що в Україні 
лікарів не цінують так, як за кор-
доном. Щоб утримувати родину, 
кваліфіковані медики змушені 
працювати на кількох роботах. 

Ендоскопісти радять проводити 
профілактичні скринінгові обстеження

Кір призводить до важких ускладнень

vagitnist.org.ua

Ендоскопія – це розділ 
медичної науки, що 
дозволяє зазирнути 
в людський організм 
і продіагностувати 
кишково-шлунковий 
тракт або трахіо-
бронхіальне дерево.

ження, проте завдяки сприян-
ню нардепів від Волині вдалося 
придбати сучасну ендоскопічну 
відеостійку, а це три апарати: га-
стродуоденоскоп, колоноскоп 
та бронхоскоп вартістю 3 млн 
990 тис. грн. Новий апарат до-
зволяє робити віртуальну хромо-
скопію, за допомогою якої можна 
виявити поліпи в кишечнику і ви-
далити їх під час першого огляду, 
щоб не допустити раку. Бо, на-
приклад, рак товстого кишечни-
ка зараз на першому місці серед 
онкологічних захворювань. 

Раніше оглядали пацієнта, 
знаходили поліп, брали шматочок 
на аналіз, який робили мінімум 
чотири дні, далі знову готували 
до колоноскопії і видаляли поліп. 
Такі маніпуляції хоч і не займають 
багато часу, проте є вкрай непри-
ємними та важкими: і морально, 
і фізично. Новим колоноскопом 
можна забрати поліп відсмокту-
ванням на першому огляді. 

upn.in.ua

Пройти діагностику можна буде за 
направленням сімейного лікаря
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Після прогулянок і плавання я відчуваю, що молодію, а головне, що тілесними рухами промасував 
і освіжив свій мозок. Костянтин Ціолковський
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 Юрій КОНКЕВИЧ

 Юрій КОНКЕВИЧ

волейбол

шок

історія

ЛУЧАНКИ ПЕРЕРВАЛИ 
НАЙТРИВАЛІШУ В ІСТОРІЇ 
УКРАЇНИ ПЕРЕМОЖНУ СЕРІЮ

ОДНА З НАЙКРАЩИХ В КРАЇНІ 
РАЙОННИХ ДЮСШ ОПИНИЛАСЯ 
ПЕРЕД ЗАГРОЗОЮ ЗАКРИТТЯ

Центральне 
протистояння 
чергового туру 

української жіночої 
Суперліги (зустрічалися 
золотий і срібний призери 
минулого чемпіонату) 
підтвердило очікування й 
завершилося сенсацією. 

Те, що вдалося минулого вікен-
ду «Волині-Університету-ОДЮСШ», 
не могла здійснити жодна команда 
України майже два роки. 

Після програного першого 
домашнього матчу з рахунком 
0:3 (18:25, 20:25, 15:25) підопічні 
Богуслава Галицького здолали 
«Хімік», який на внутрішній арені 
до цього не знав гіркоти поразок 
протягом 102 матчів.

Напередодні візиту до Луць-
ка нова наставниця чинного 
чемпіона України Анжела Горді-
єнко заявила, що гра волинянок 
загадкою для неї не є. Крім того, 
в «Хіміка» одужали після хвороб 
лідери. Перший матч довів силу 
команди. Однак наступний по-
єдинок склався вже за абсолют-
но іншим сценарієм. Лучанки 
підтягнулися за кількістю подач 

Через реформу 
децентралізації 

в Луцькому районі 
гостро постало питання 
існування дитячо-
юнацької спортивної 
школи. Заклад 
запланувала ліквідувати 
Луцька райрада. 

Причина – після створення 
великої кількості ОТГ в районі 
його бюджет скоротився у десят-
ки разів. Відповідно, на фінансу-
вання подібних установ грошей 
просто не стало, а громади не 
готові витрачати кошти на спор-
тивну школу – більшість дітей, які 
там тренуються, живуть у Луцьку. 

Тренери й вихованці ДЮСШ 
шоковані ситуацією. Тим біль-
ше, що здобутки школи справді 
вагомі. У загальноукраїнському 
рейтингу з-поміж кількох сотень 
ДЮСШ вона стабільно у пер-
шій двадцятці. Тут виховують 

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ЄДИНОБОРСТВА. У районному цен-
трі Березному на Рівненщині в стінах 
тамтешнього ліцею-інтернату спортив-
ного профілю відбувся VIІI Чемпіонат 
України з вільного козацького бою. За пе-
ремогу змагалися команди з Волинської, 
Рівненської, Чернівецької, Чернігівської, 
Житомирської, Львівської, Донецької 
областей. Перші три місця в загальноко-
мандному заліку вибороли лучани: І міс-
це здобула команда спортивного клубу 
«Воїн», ІІ місце – «Герць» та ІІІ місце   – 
«Прайд».

ВОЛЕЙБОЛ. Луцький «Олюртранс» 
виграв два матчі домашнього туру чем-
піонату України з волейболу у Вищій лізі. 
Підопічні Юрія Гупала насухо (3:0) здола-
ли «Зміївський енергетик» з Харківщини і 
з рахунком 3:1 «Бахмут-ШВСМ» з Донеч-
чини.

Отож, «Олюртранс» після двох до-
машніх перемог увійшов до першої чет-
вірки команд Вищої ліги. І продовжує бо-
ротися за участь у раунді плей-оф.

ВІЛЬНА БОРОТЬБА. Волинська 
спортсменка Анастасія Падошик на чем-
піонаті України з вільної боротьби серед 
жінок у ваговій категорії 53 кг здобула 
перше місце.

Змагання відбувалися 15-18 січня 
у Хмельницькому. Ще одна волинянка 
Ірина Остапук здобула срібло у ваговій 
категорії 69 кг. 

У ПАВЛІВЦІ 
З’ЯВИТЬСЯ НОВЕ 
ФУТБОЛЬНЕ МІНІ-
ПОЛЕ
У селі Павлівка Іваничівського 
району побудують нове футбольне 
міні-поле зі штучним покриттям. Про 
це повідомляє ProZorro.

Спортивний майданчик зведуть на 
території сільської школи. Тендер із бу-
дівництва міні-поля проводив департа-
мент регіонального розвитку та житлово-
комунального господарства Волинської 
ОДА наприкінці грудня 2018 року.

У Федерації футболу України став-
лять за мету появу в Україні до 2020 року 
близько 2,5 тис. нових футбольних май-
данчиків і 50 стадіонів. ФФУ створила 
дочірню компанію «ФФУ Продакшн», яка 
виробляє штучні поля на власному заво-
ді поблизу Києва. 

13-РІЧНА 
РОСІЙСЬКА 
ФІГУРИСТКА 
РОЗПОВІЛА ПРО 
ВЖИВАННЯ 
«ПРАВИЛЬНОГО 
ДОПІНГУ»
Юна російська фігуристка Анастасія 
Шаботова під час спілкування з 
уболівальниками в своєму Instagram 
розповіла, що для того, щоб добре 
виступати, треба приймати допінг.

«Як виступати стабільно? Випити ба-
гато допінгу – і виступаєш стабільно. Ось 
і все», – сказала 13-річна спортсменка.

Вона наголосила, що потрібно при-
ймати тільки правильний допінг. Крім 
того, Шаботова зазначила, що у москов-
ському палаці спорту «Кришталевий», в 
якому вона тренується, також прийма-
ють допінг.

«Звичайно, п’ють», – констатувала 
юна фігуристка у коментарях.

Шаботова перемогла на п’ятому ета-
пі Кубка Росії, який відбувся на початку 
січня. Представниками палацу «Кришта-
левий» є чимало відомих російських до-
рослих фігуристок.

Глава Російського антидопінгового 
агентства Юрій Ганус заявив, що його 
відомство проаналізує заяви 13-річної 
фігуристки.

плавання

новації

вчимося змалку

  Іван БОГДАНОВИЧ

Кар’єра захисника 
київського «Динамо» 

Олега Кузнецова в 
шотландському «Глазго 
Рейнджерс» не склалася. 
Дивовижне невезіння 
зіпсувало захиснику 
кілька років виступів і він 
достроково повісив бутси 
на цвях.

Здавалося, що Кузнецов і 
чемпіонат Шотландії створені 
одне для одного. Непоступли-
вий та фізично сильний захисник 
«Динамо» мав усі шанси стати лі-
дером «Рейнджерс».

У першому ж матчі в Шотлан-
дії Олега визнали гравцем поє-
динку, а вже у другому він порвав 
зв’язки коліна.

Ця травма й визначила його 
долю в легендарній команді. 
Кузнецов пропустив майже весь 
сезон і повернувся не в тій кон-
диції, щоб виграти конкуренцію. 
Йому дошкуляли й інші травми, 
у підсумку його кар’єра на «Айб-
роксі» не вийшла успішною.

ЯК ГОЛ ЛЕГЕНДАРНОГО 
ДИНАМІВЦЯ ЗМІНИВ ЖИТТЯ 
ШОТЛАНДСЬКОГО ІНДУСА

Волинянки здолали беззаперечного лідера 
українського жіночого волейболу

Олег Кузнецов у «Глазго 
Рейнджерс»

D
ailystar

facebook.com
/volleyball.club.Volyn.ua

Кузнецов забив тільки один 
раз за «Глазго». Але що то був за 
гол!

У 1994 році в дербі проти 
«Селтіка» українці Кузнецов і 
Михайличенко запалювали, як 
могли, забивши три з чотирьох 
голів своєї команди. «Глазго Рейн-
джерс» здобули перемогу 4:2. 

Фанати божеволіли, а одному 
з найбільш затятих із них перемо-
га принесла... головний біль.

Сатті Сингх, шотландський 
бізнесмен і ресторатор індій-
ського походження, був відчай-
душним прихильником «Рейн-
джерс». За день до того матчу 
його дружина народила сина. Під 
час перегляду гри у присутності 
свідків Сингх після третього гола 
улюбленців закричав: «Мені од-
наково, хто заб’є четвертий, але 
я обіцяю назвати сина на його 
честь».

Останній гол «Глазго» за-
бив... Олег Кузнецов. Індійсько-
шотландський бізнесмен Сатті 
Сінгх стримав слово і назвав сина 
Олег Сінгх.

Сатті згодом зізнався, що спо-
дівався на гол Марка Хейтеля або 
Аллі Маккойста, але відзначився, 
як він сказав, «великий Олег». 

Свого першого сина бізнес-
мен, до речі, назвав Марком – на 
честь іншого гравця «Рейнджерс» 
Марка Уолтерса.

Після приїзду до Шотландії 
Сингх працював офіціантом, а в 
1994 році відкрив ресторан ін-
дійської кухні.  У 2013 році Сатті 
збанкрутував, втративши понад 
мільйон фунтів під час фінансової 
кризи у Шотландії. Але любов до 
клубу й менеджерські здібності 
Сінгха оцінили в «Рейнджерс» і 
призначили директором депар-
таменту з розвитку молоді клубу.

на виліт та за кількістю блоків. А 
від руки Любові Ужви на чужу по-
ловину майданчика полетіли такі 
«цвяхи», що гостям було від чого 
ніяковіти. 

Після програної першої партії 
«Хімік» виграв другу й третю. Але 
Ужву було не спинити (набрала 
23 очка), її дуже вчасно підтри-
мали Людмила Осачук (16 очок), 

Марина Скрипник та Вікторія 
Даньчак (по 14 пунктів). 

Тож поєдинок таки вирулив 
на п’яту партію, у якій колективні 
старання лучанок стали більш ва-
гомим аргументом, ніж авторитет 
суперниць – 15:10.

Таким чином, тривала пере-
можна казкова серія «Хіміка» 
добігла завершення, а кубковий 
«Фінал чотирьох» уперше за 
останні роки може стати неаби-
якою інтригою. 22-23 лютого в 
Запоріжжі Кубок країни розігра-
ють старожили Суперліги – за-
порізька «Орбіта», тернопільська 
«Галичанка», южненський «Хімік» 
та луцька «Волинь».

Лучанки, крім того, про-
довжують боротися за місце у 
першій четвірці Суперліги з ві-
нницькою командою «Білозгар-
Медуніверситет».

на рік. «У цю суму входять кому-
нальні послуги і заробітна пла-
та», – розповів директор ДЮСШ 
Луцького району Анатолій Фіц.

Один з виходів із ситуації, що 
склалася, – передання школи в 
комунальну власність Луцька, а 
також її часткове співфінансуван-
ня ОТГ, у яких мешкає частина ви-
хованців. 

Заступник міського голо-
ви Луцька Костянтин Петрочук 
розповів, що влада розглядає 
можливість передання ДЮСШ і 
вивчає фінансовий бік питання. 
За його словами, це питання мо-
жуть розглянути лютнева або бе-
резнева сесії Луцькради. Тим ча-
сом на функціонування районної 
ДЮСШ у січні та лютому гроші з 
райбюджету виділено.

до десяти спортсменів-членів 
збірних команд України з легкої 

атлетики. 
Ціна питання – 3,5 млн грн 

Чи буде працювати ДЮСШ, 
вирішить влада району та Луцька

М
икола М

артиню
к

ПІСЛЯ 102 МАТЧІВ БЕЗ ПОРАЗОК ВОЛЕЙБОЛІСТКИ 
З ЮЖНОГО ПРОГРАЛИ «ВОЛИНІ»
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без відходів ДОБРИВА З КУХНІ

ТРЕБА ЗНАТИ 
Куркуму заборонено приймати 
за жовчокам’яної хвороби і 
закупорки жовчних шляхів. Також 
слід утриматися від цієї спеції при 
гастриті й виразці шлунка. Не варто 
зловживати куркумою вагітним. 
Перед тим як лікуватися нею, 
варто порадитися з лікарем. 

Харчові відходи – найкраща 
підживка для овочів

ЛІНИВІ ПИРОГИ
Тісто: 
• 750 г вареної картоплі (змолоти) 
• 240 г просіяного борошна
• 2 ст. ложки крохмалю (з чубком) 
• 1 яйце • 1 ч. ложка солі  

Начинка: 
• 250 г фаршу • 250 г печериць 
• цибулина 

Все обсмажити в 2 ст. ложках олії. 
Додати 2 ст. ложки зелені петрушки, сіль, 
перець. Все перебити в блендері. 

Замісити тісто і формувати пиріжки 
з начинкою. Варити до готовності в під-
соленому окропі. Подавати до столу зі 
шкварками.

ПАМПУШКИ 

• 0,5 л молока • 50 г дріжджів • 4 яйця
• 150 г масла • 200 г цукру • 50 г горілки   

У мисці вимішати тепле молоко, 
дріжджі, по 2 ст. ложки цукру і борошна. 
Витримати в теплі 30 хв. Додати решту 
складників і борошна, скільки вбере. За-
місити м’яке тісто й залишити на 2 год. 
Формувати пампушки і смажити в кип-
лячій олії. 

Начинка: ягоди, мак, сир, халва, цу-
керки.  

Готові пампушки посипати пудрою. 

КАРТОПЛЯНИЙ КЕКС 
200 г пророслого сала порізати 

на шкварки й обсмажити. Тим часом 
2 кг картоплі натерти, як моркву по-
корейськи.  Відтиснути сік, додати дві 
натерті на дрібній тертці цибулини й 
1 сире яйце. Всипати по 3 ст. ложки бо-
рошна і крохмалю, 2 ст. ложки солі, 1 ч. 
ложку чорного перцю, 1 ч. ложку майо-
рану. Додати шкварки й ретельно ви-
мішати. Масу викласти у продовгувату 
форму для кексу. Змастити зсередини 
маслом і посипати борошном. Випікати 
1 год за 190°С.

Кекс порізати на скибочки й обсма-
жити в жирі зі шкварок. 

спробуйте

youtube.com

КУРКУМА – НАТУРАЛЬНИЙ 
ОЧИСНИК КРОВІ

УПОРЯДКОВУЄМО 
ХАОС ІЗ ДРОТАМИ

ГЛІНТВЕЙН – ЛІКИ ПРОТИ ЗАСТУДИ І ХАНДРИ

їжа – ліки

шпаргалкаспробуйте

Протягом зими 
збирається чимало 
харчових відходів. 

Ощадливі господарі 
роблять із них органічні 
добрива.

Картопляне лушпиння – 
для смородини. Також це доб-
риво «люблять» огірки, капуста, 
гарбузи, малина, аґрус та плодові 
дерева. Але через спільні захво-
рювання воно не підходить бол-
гарському перцю, баклажанам і 
помідорам.

Лушпиння бажано висушити 
біля батареї або в духовці. Потім 
змолоти й висипати в полотняні 
торбини. Зберігати до початку 
весни. У картопляному лушпин-
ні містяться калій, магній, залізо, 
фосфор, фтор. Вони прискорю-
ють зростання кореневої системи 
смородини й сприяють її рясному 
цвітінню. Щоб не пошкодити мо-
лоді корінці, навколо куща вико-
пують рівчак завглибшки 15 см. 
На дно викладають шар лушпа-
йок та закопують. Вони поступо-

Відомо, що пити натще теплу воду 
корисно. Вона очищає організм 

ізсередини, змиває токсини з травної 
системи, прискорює обмін речовин, 
омолоджує шкіру тощо. А якщо додати 
у воду куркуму, користь згаданої 
процедури подвоїться.

Ось як впливає на організм щоденна 
склян ка води з куркумою. 

• Дасть миттєвий імпульс для нашої імун-
ної системи. Ендотоксини, які містить курку-
ма, зміцнюють організм, зменшують ризик 
зараження грипом та іншими неприємними 
інфекціями. Регулярне споживання води з 
куркумою, особливо взимку, допомагає за-
хиститися від вірусів.

• Покращує травлення. Куркума стимулює 
вироблення ферментів, які допомагають ор-
ганізму правильно перетравлювати їжу про-
тягом дня.

• Збалансовує рівень цукру в організмі, що 
надзвичайно корисно для людей з діабетом.

• Бореться із зайвою вагою, оскільки запо-
бігає накопиченню жиру в організмі.

• Зменшує запалення. Точніше, зупиняє 
його, запобігаючи руйнуванню тканин су-
глобів. Для людей з артритом склянка теплої 
води з куркумою – блискучий початок дня.

• Покращує здоров’я і колір шкіри. Адже 

Коли за вікном – негода, а на душі 
шкребуть коти, радимо покращити 

настрій склянкою ароматного глінтвейну. 
Цей гарячий заспокійливий напій на 
основі вина зі спеціями й цитрусовими 
підніме тонус і настрій. Готувати його 
дуже легко, потрібно тільки запам’ятати 
кілька простих правил.

1. Для приготування глінтвейну оптималь-
ним є вибір червоних сухих або напівсухих 
вин.

2. Спочатку заварюють спеції з водою, а 
потім додають вино.

3. Глінтвейн у жодному разі не має кипіти. 
Для кращого смаку й аромату напій настою-
ють 15-30 хв. Для цього використовують кера-
мічний чайник. 

4. Готовий напій треба споживати гаря-
чим, він не підлягає повторному нагріванню, 
інакше вино втратить букет і смакові власти-
вості.

5. Глінтвейн подають у високих товстостін-
них кухлях або келихах. У такому посуді напій 
буде повільніше охолоджуватися, а поцінову-
вачі зможуть помилуватися його кольором.

АПЕЛЬСИНОВИЙ
1 л червоного портвейну, 250 г апельси-

нового лікеру, 2 лимони, мускатний горіх.

во розкладуться, насичуючи кущ 
крохмалем, калієм та іншими ко-
рисними речовинами. 

Навесні таким добривом під-
живлюють до цвітіння суницю 
садову та іншу городину. Скла-
дають свіжі шкірки в пластикове 
відро і заливають окропом у про-
порції 3:1. Накривають кришкою 

й настоюють два-три тижні. Що-
два дні картопляну масу перемі-
шують. Якщо консистенція дуже 
густа, доливають води. Розводять 
1 л добрива в 4 л води і полива-
ють грядки.

Цибулиння – для розсади. 
Воно містить кальцій, магній, 
цинк, калій, фосфор, кремній, 

залізо, яке допомагає рослинам 
вирости загартованими, сильни-
ми й пережити стрес під час ви-
саджування на город. Цей відвар 
стане в пригоді не тільки під час 
вирощування розсади, а й для 
обприскування листя огірків і ка-
бачків, коли вони починають сох-
нути. Жменю лушпиння цибулі 
заливають 1,5 л води й кип’ятять 
на повільному вогні 5-7 хв. Потім 
відвар знімають з вогню і охоло-
джують.

Мандаринові й бананові 
шкірки – універсальне добриво. 
Бананова шкірка містить фосфор, 
калій, азот і магній. Їхнє поєднан-
ня забезпечує хороше зростання, 
цвітіння і багатий урожай. Підсу-
шені шкірки перемелюють у блен-
дері. По 1 ч. ложці кладуть в кожен 
лоток або ямку на городі.

Шкаралупи яєць – для ви-
соких врожаїв городини. По 
жмені такого добрива можна смі-
ливо класти в рівчаки перед ви-
саджуванням будь-яких культур. 

Ялинові гілки – найкраща 
мульча. Хвоя містить мікроорга-
нізми лісового ґрунту. Тому гілка-
ми добре мульчувати грядки. 

куркума – природний очисник крові. Вона ви-
даляє токсини, захищає шкіру від ушкоджен-
ня вільними радикалами і надає їй красивого 
природного відтінку.

• Захищає мозкові клітини, знижуючи 
шанси розвитку хвороби Альцгеймера. Крім 
того, куркума зменшує запалення нервових 
тканин.

• Зменшує ризик раку. Регулярне спожи-
вання куркуми – один з найкращих способів 
запобігти пухлинам.

• Підтримує здоров’я серця, допомагає 
знизити рівень холестерину й запобігти ате-
росклерозу. Також куркума захистить від 
утворення згустків крові, що розвиваються 
на стінках артерій. 

Куркума – спеція 
для краси і здоров’я

У яких пропорціях пити куркуму?
Від чверті до половини чайної ложки на 

склянку теплої води. Напій можна підсолоди-
ти медом і додати дольку лимона. Можна та-
кож сипнути дрібку меленого чорного перцю, 
який підсилить дію куркуміну. Можна готува-
ти молочний напій або чай з куркумою, який 
заспокоїть нерви. Найкраще приймати курку-
му перед сніданком.  

bhub.com
.ua

У сучасному світі важко обійтися 
без електричних приладів. 

Але разом зі зручностями й 
комфортом вони приносять у наш 
дім безкінечні дроти, розкидані по 
квартирі, ніби маленькі змійки. І 
все важче зрозуміти, який дріт до 
чого відноситься і де вимикається. 
Спробуймо їх упорядкувати. 

Нам знадобляться: маркер, маленькі 
кольорові клейкі закладки Post-It, щітка 
для видалення пилу.

Крок 1. Напишіть на закладках назви 
всіх електроприладів. 

Крок 2. Приклейте відповідні назви 
поряд зі штекерами дротів.

Крок 3. Видаліть із дротів пилюку. 
Все! Тепер ви будете знати, як скласти 

дроти і не заплутатися. 

budivnik.in.ua

АРОМАТНИЙ
Пляшка столового червоного вина 
(0,75 л), по 1,5 скл. води, меду і рому, 
600 г цукру, по 18 шт. гвоздики й карда-
мону, мелені кориця і мускатний горіх до 
смаку. 
БІЛИЙ 
Пляшка білого сухого вина, 100 г 
цукру, 125 мл води, гвоздика, ко-
риця, апельсин або лимон. 
СХІДНИЙ
750 мл сухого червоного вина, 
100 г цукру, 2 лимони, кориця до 
смаку, 2-3 бутони гвоздики.
СКАНДИНАВСЬКИЙ 
Пляшка червоного вина, 60 мл 
горілки, 65 г цукру, паличка кори-
ці, 6 шт. гвоздики, 0,5 ст. ложки меленого імби-
ру, 100 г родзинок, 100 г мигдалю.
ДЕСЕРТНИЙ
0,5 л червоного вина, 75 г цукру, паличка кори-
ці, 150 г коньяку, лимон, 12 бутонів гвоздики.
ДОРОЖНІЙ
75 мл червоного столового вина, 75 мл білого 
столового вина, 5 мл лимонної настоянки, кори-
ця і гвоздика до смаку, дрібка мускатного горіха. 

ЗАСТОЛЬНИЙ
150 мл червоного столового 
вина, 15 г цукру, 2-3 дольки 
лимона, гвоздика і кориця до 
смаку.
ЗИМОВИЙ 
75 мл червоного міцного вина, 

100 мл міцного чаю, кориця 
і гвоздика до смаку. 
КИЇВСЬКИЙ 
1,5 л десертного солодкого 

вина, 0,5 л вишневої налив-
ки, 1 лимон, кориця і гвоздика 

до смаку. 
КЛАСИЧНИЙ

Пляшка столового червоного вина, 
6-7 гвоздичок, мускатний горіх до 

смаку, 1/3 скл. води, 1 ст. ложка цукру. 
МЕДОВИЙ З ПЕРЦЕМ
Пляшка напівсолодкого червоного вина, 
1 апельсин, 5-6 гвоздичок, дрібка кориці, 3-4 
горошини червоного перцю, дрібка солі, 1 ч. 
ложка меду. 
«МОККО»
Пляшка червоного вина, 150 г цукру, 150 мл 
коньяку, 300 мл натуральної кави.
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Не радь жаданого, радь найкраще. Діоген

ОВЕН (21.03 – 20.04). Не слід 
впадати у крайнощі. Прислухайтеся до 
свого внутрішнього голосу, він підкаже 
правильне рішення. Бажано зосереди-

тися на рутинних завданнях і продемон-
струвати начальству ваше вміння працювати.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Спри-
ятливий час для кар’єрного зростання 
або пошуку більш дохідної роботи. 
Ваша сумлінність дозволить домогти-
ся практично всіх намічених цілей. Якщо 
маєте великий досвід, ви легко зробите кар’єру. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Тиж-
день принесе вам прекрасний настрій і 
забезпечить можливість для самореа-
лізації. Може скластися сприятлива 

ситуація для здійснення бізнес-планів. 
Будьте уважні, щоб не проґавити цікаві ідеї. 

РАК (22.06 – 22.07). Не відкла-
дайте справи на потім, тому що ви 
можете з ними легко впоратися. У вас 
вдалий період, будуть усі шанси до-
могтися від будь-якого співрозмовника 
розуміння.  У вихідні не забудьте виділити час 
для відпочинку. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Бажано зни-
зити темп ділового життя. Ви зможете 
взяти реванш пізніше, коли перед на-
тиском вашої енергетики не встоять 

жодні обмеження та перешкоди. Не вар-
то боятися змін в особистому житті, хоча розра-
ховувати вам доведеться тільки на власні сили.

ДІВА (24.08 – 23.09). Настає 
час сумнівів. Схоже, ви не знаєте, як 
правильно зробити. Виявіть мудрість 
та обачність у рішеннях, від цього мо-
жуть залежати і ваша доля, й долі інших 
людей. Це час для нових ідей і планів. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Не за-
микайтеся у своєму внутрішньому 
світі. Обговоріть з близькими те, що 
вас непокоїть. Ви можете опинитися 

в незнайомій обстановці, вам знову до-
ведеться завойовувати місце під сонцем. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Ваш 
оптимізм стане запорукою спокою для 
вас і вашої родини. Тож просто не зне-
віряйтеся – і у вас все вийде. Ваш по-
зитивний заряд надихне вас на нові по-
двиги й дозволить вам отримувати задоволення 
від життя. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Для 
подолання перешкод потрібно засто-
сувати максимально розумну тактику. 
Кожна дія має бути ретельно вивірена, 

намагайтеся не давати волю емоціям. Ви-
хідні – вдалий час для втілення ваших ідей щодо 
змін в інтер’єрі.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Новий 
погляд на речі дозволить вам сформу-
лювати свіжі ідеї. Вам до снаги змінити 
на краще стосунки з найближчим ото-
ченням. Бажано не вступати в супереч-
ки, вони не принесуть нічого конструктивного.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Ске-
руйте свою енергію й сили не на руй-
нування, а на створення. За бажання 
можна поборотися за справедливість, 

але лише мирними засобами, вимагайте 
свого, та не перестарайтеся. У вихідні можливий 
приємний сюрприз від близької людини. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Поста-
райтеся стримати свої амбіції. У вас 
з’явиться шанс згуртувати навколо себе 
однодумців. На роботі грядуть зміни, 
вам треба адекватно оцінити ситуацію та 
знайти конструктивні методи для її поліпшення.

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.
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24 січня – Майор, Михайло, Степан, 
Терентій, Федір, Феодосій, Лідія
25 січня – Галактіон, Макар, Петро, 
Сава, Тетяна
26 січня – Опанас, Єлизар, Ісай, 
Максим, Петро, Яків, Лариса
27 січня – Андрій, Давид, Ілля, Йосип, 
Макар, Ніна, Сергій, Степан, Павло, Адам
28 січня – Гаврило, Олена, Іван, Павло, 
Наталія, Прохор
29 січня – Максим, Петро, Макар
30 січня – Антон, Антоніна, Георгій, 
Іван, Феодосій

24 січня – Майор, Михайло, Степан, 
Терентій Федір Феодосій Лідія

іменинники тижня

погляд у минуле

23 РОКИ ТОМУ КЛОНУВАЛИ ПЕРШУ ТВАРИНУ 

Коли я переходжу дорогу в недозволе-
ному місці, то завжди думаю: от зараз мене 
машина зіб’є, а в мене у сумці цигарки. 
Мама дізнається, що я курю, і засмутиться.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Для чого тобі спирт?
– Струни протирати.
– Які ще струни?!
– Струни моєї душі!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тату, а ти можеш поставити підпис із 
заплющеними очима? 

– Так, синку. 
– То заплющ очі й підпиши мого що-

денника.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Усе-таки жінки розумніші за чолові-
ків. 

– Це чому ж?! 
– А ти коли-небудь чув про жінку, яка 

вийшла заміж тільки тому, що в нього довгі 
ноги?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Два студенти перед сесією.
– Що читаєш? 
– Квантову механіку. 
– А чому книга догори дриґом? 
– Та яка різниця...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чи ви впізнаєте у підсудному людину, 
яка вкрала вашу автівку? – запитує суддя у 
потерпілого.

– Пане суддя, після промови адвока-
та я не впевнений, чи взагалі вона у мене 
була...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Усе! Від завтра кардинально змінюю 
своє життя!

– Що, вляжешся на телевізор і почнеш 
дивитися на диван?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подружжя обідає. Жінка майже нічого 

не їсть. Чоловік здивовано запитує:
– Люба, ти чому нічого не їси?
– Ти що, хочеш, щоб я роз’їлася і стала 

схожа на гладку корову? Це ж буде жахли-
во!

– Та годі, їж. Повір мені: худа корова – це 
ще жахливіше.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Через ліс возом їдуть Іван та Оленка. 
Їдуть годину, другу. Мовчать. Раптом Іван 
стрепенувся, кашлянув, за вухом почухав і 
питає:

– Оленко, а як у вас картопля, вже за-
цвіла?

– Ну ти, Йване, і донжуан. Тільки два 
слова сказав, а я вже на все готова!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Кенгуру-тато:
– Люба, чи не пора нам подумати про 

третю дитину?
Кенгуру-мама:
– Ти забуваєш, що мати більш як двох ді-

тей нам не по кишені.

ОВЕН (21.03 – 20.04). Не

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 24 – 30 січняна 24 – 30 січня
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12 січня 1998 
року в Парижі 

представники 19 держав 
підписали протокол про 
заборону клонування 
людини – як доповнення 
Європейської конвенції 
про захист прав людини. 

У 1996 році вперше успішно 
здійснено клонування ссавця – 
від сурогатної матері народилася 
вівця Доллі, яка була точною гене-
тичною копією вівці-донора клі-
тини. Експерименти з клонування 
тварин тривали понад 10 років. 
Доллі народила шістьох ягнят, але 
її приспали 14 лютого 2003 року. 
У тварини були хворі легені. Опу-
дало Доллі виставили в Королів-
ському музеї Шотландії.

На початку 2008 року амери-
канські учені заявили, що їм впер-
ше вдалося клонувати людину. Це 
усього п’ять людських ембріонів, 

які прожили п’ять днів. Аби ви-
вчити матеріал, вчені вбили ці 
ембріони. Через два тижні піс-
ля цього повідомлення Папа 
Римський виступив із заявою, 
в якій засудив проведення та-
ких експериментів, бо вони, на 
його думку, знищують людську 
особистість.

Учені кажуть, що клону-
вання потрібне для того, щоб 
отримати стовбурові кліти-
ни. Створивши клон-ембріон, 
його вбивають через два тижні 
й вилучають стовбурові кліти-
ни. Вони цінні для медицини, 
бо завдяки цим клітинам ліку-
ють багато важких хвороб. У 

багатьох випадках просто не існує 
інших способів лікування.

Питання про клонування лю-
дини спричинило низку протестів 
і з боку церкви, і на законодав-
чому рівні. У 1997 році ЮНЕСКО 
ухвалила Загальну декларацію, 
яка забороняє клонування люди-
ни та передбачає суворий кон-
троль держави над усіма дослі-
дженнями в цьому напрямку.

Близько 27 країн Європи під-
писали протокол про заборону 
клонування людини. За пов-
ну заборону всіх досліджень, 
пов’язаних з можливістю клону-
вання людини, висловилася на-
укова рада при Міністерстві осві-
ти Японії. Аналогічною є позиція 
Вашингтона. Найкатегоричнішою 
є церква. Наприклад, Ватикан не 
раз наголошував на цілковитій 
неможливості втручання в акт бо-
жественного творіння.

depo.ua

Майже в усіх країнах клонувати людей заборонено 
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ПОНЕДІЛОК 28 січня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00 На Часі: Гість 06.30, 08.30 
На Часі: Підсумки тижня 07.00, 
08.00 Добрий ранок 07.45, 
12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 22.00, 
05.45 Як це було 09.30, 15.00 
М/с «Ведмеді-сусіди» 09.42, 
15.12 М/с «Гон» 09.55, 15.25 М/с 
«Черепашка Лулу» 10.00 Х/ф 
«Принцеса Монако» 11.30, 17.00, 
04.00 Знай більше! 12.00, 16.00, 
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі» 12.30 Євромакс 13.00 
Концерт Тернопільської обласної 
філармонії 14.30 Життя в цифрі 
14.45 Говоримо польською 15.30 
Співай за мрію! 15.40 Вголос 
16.30 Поліське літо з фольклором 
17.30, 22.15 У фокусі Європа 
19.15 На часі: Питання/Відповіді 
20.15 Все про спорт 22.45 Т/с 
«Любов/Ненависть» 00.30 
Поліське літо з фольклором 03.00 
Джем 05.00 Т/с «Справа Дойла» 

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 
«Своя земля» 09.33, 13.00 
«Енеїда» 10.00, 13.44, 
19.23, 21.55 Тема дня 
10.30 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.00, 17.40 
Wise cow 11.32 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.29 Д/ф «Воскові крила 
Ікара» 14.10, 14.55, 17.10, 
18.00 «Світ навколо» 
14.15 Радіодень 15.00 Д/с 
«Незвідані шляхи» 15.52 
«Українська читанка» 
16.00 Радіодень «Життя 
+» 16.30 «Букоголики» 
17.14 «Разом» 18.12 
Т/с «Еліза» 19.52 
#ВУкраїні 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 
Новини 20.50 «Спільно» 
21.23 Схеми 22.25 Д/ф 
«Марія Левитська. 
Театральний роман» 

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 05.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 13.45, 15.10, 16.50, 
22.05, 23.20, 04.30 Погода 
09.40 Т/с «Таємниці Борго 
Ларічі» 11.35 Д/ц «Аромати 
Перу» 12.30 Енеїда 13.15, 
14.30, 04.05 :РадіоДень 13.55 
Д/ц «Неповторна природа» 
15.20 Чудова гра 15.50 Д/ц 
«Цікаво.com» 16.20 Лайфхак 
українською 16.55 По обіді шоу 
18.20, 02.35  19.00 Разом 19.30 
Д/с «Наглядачі заповідника» 
20.00 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса» 21.25, 02.20 UA:Спорт 
21.40 UA:Біатлон. Студія 22.15 з 
Майклом Щуром 22.45 Перша 
шпальта 00.00 Телепродаж Тюсо 
03.05 «Герої України. Крути. 
Перша Незалежність» 04.35 
«Крути» 05.25 Спільно 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00, 05.20 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45 Т/с «Маршрути долі»
21.45, 04.35 Т/с «шлях у 

порожнечу »
22.45 «Гроші 2019»
00.05 «Голос країни 9»

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

08.30 Містичні історії-4 з 
Павлом Костіциним 16+

10.25 МастерШеф 12+
13.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «За 

вітриною»
22.50 Т/с «Закохані жінки»
23.55 Давай поговоримо 

про секс 16+

03.10, 02.50 Зона ночі
04.10 Абзац
05.59, 07.09 Kids Time
06.00 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.10 Х/ф «Кур’єр»
09.10 Х/ф «Круті стволи»
11.30 Х/ф «Атомна 

білявка»

02.30 «Три сестри»
03.40 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
05.40, 22.45 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10 Ранок з 
Інтером

09.20, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Людина-
оркестр»

13.30 Т/с «Абатство 
Даунтон»

15.50 «Жди меня. Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Плата за 

порятунок»
01.30 «Вещдок»

04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська 

оборона
06.35 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05 Секретний фронт
13.15 Х/ф «Відчиніть, 

поліція – 3»
15.20, 16.20 Х/ф 

«Повернення 
Супермена»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «8 міліметрів»
02.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/с «Клуб 
Вінкс. Школа 
чарівниць»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 

21.30 Танька і 
Володька

15.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

16.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 03.40 Зірковий шлях
11.20, 04.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар»
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Найкращий 

чоловік»
23.30 Х/ф «Водний світ»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

14.00 Х/ф «Овердрайв»
15.50 Ревізор
18.10 Страсті за Ревізором
21.00 Х/ф «Білявка в 

законі»
23.00 Х/ф «Білявка в 

законі 2»
00.50 Х/ф «Вуличні танці»
02.45 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 30 січня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00 На Часі: Гість 06.30, 
08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 
00.00, 02.30 Новини «На Часі» 
07.00, 08.00 Добрий ранок 
07.45, 10.45, 12.15, 15.45, 18.30, 
19.00, 20.45, 22.00, 05.45 Як це 
було 09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-
сусіди» 09.43, 15.13 М/с «Гон» 
09.55, 15.25 М/с «Черепашка 
Лулу» 10.00, 05.00 Т/с «Справа 
Дойла» 11.00 Глобал 3000 
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше! 
13.00 У фокусі Європа 13.30 На 
Часі: Спецтема 15.30 Співай 
за мрію! 15.40 Вголос 16.30 
Поліське літо з фольклором 
17.30, 22.15 Євромакс 19.15 
На часі: Спецтема 22.45 Т/с 
«Любов/Ненависть» 00.30 
Поліське літо з фольклором 
03.00 Джем 

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 «Дешевий 
відпочинок» 09.30, 13.00 
«Енеїда» 09.56, 14.10, 
17.10 «Світ навколо» 
10.00, 13.44, 19.23, 21.55 
Тема дня 10.30 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.00, 17.45 Wise cow 
11.32 Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.29 Д/ф 
«Сімдесятники» 14.15 
Радіодень 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
Радіодень 16.30 КіноWall 
17.14 «Своя земля» 
18.12 Т/с «Еліза» 19.52 
«Шахтарська зміна» 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.50 «Наші 
гроші» 21.23 «Складна 
розмова» 22.25 «Пліч-
опліч» 

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 05.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 13.45, 15.10, 16.50, 
23.20, 03.05 Погода 09.40 Т/с 
«Таємниці Борго Ларічі» 11.35 
Д/ц «Аромати Перу» 12.30 
Енеїда 13.15, 04.05 :РадіоДень 
13.55 Д/ц «Неповторна 
природа» 14.30 52 вікенди 
15.20 Т/с «Галерея Вельвет» 
16.55 Сильна доля 18.20, 02.35  
19.00, 04.30 Своя земля 19.30 
Д/с «Наглядачі заповідника» 
20.00 Д/с «Пригоди Остіна 
Стівенса» 21.25, 02.20 UA:Спорт 
21.45, 03.35 Складна розмова 
22.15 Д/ц «Подорож відкритим 
космосом» 22.45 Схеми. 
Корупція в деталях 00.00 
Телепродаж Тюсо 03.10 Наші 
гроші 05.25 Спільно 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.25, 05.20 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45 Т/с «Маршрути долі»
21.45, 01.30 Т/с «шлях у 

порожнечу »
22.45, 00.05 «Світ навиворіт 

– 10: Бразилія»
02.15 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

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

08.05 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

10.00 МастерШеф 12+
13.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»
22.50 Т/с «Закохані жінки»
23.55 Давай поговоримо 

про секс 16+

03.00 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 08.09 Kids Time
07.00 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.10 Київ вдень та вночі 
09.20 Т/с «Меліса та Джой»
11.50 Х/ф «Лікар Дуліттл»
13.40 Х/ф «Лікар Дуліттл 2»

02.15 «Три сестри»
03.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
04.20, 20.00 «Подробиці»
05.05 «Top Shop»
05.35, 22.45 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Х/ф «Брати по крові»
12.25 Х/ф «007: Вид на 

вбивство»
15.00, 15.50, 16.45, 01.30 

«Вещдок»
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Плата за 

порятунок»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.05, 17.15 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.00, 13.15 Х/ф «Лейк 

Плесід: Озеро страху»
14.00 Т/с «Бібліотекарі»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.20 Скетч-шоу «На трьох» 
23.30 Х/ф «Озеро страху 

– 3»
01.05 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф «Гніздо 
дракона»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 

21.30 Танька і 
Володька

15.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

16.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 04.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар» 16.00 Історія 
одного злочину 16+

18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Найкращий 

чоловік»
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

15.20 Х/ф «Мандри 
Гуллівера»

17.10 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Варьяти 12+
23.00 Х/ф «Пригоди у 

Вегасі»
01.00 Х/ф «Вуличні танці: 

Всі зірки»
02.55 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 29 січня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00 На Часі: Гість 06.30, 08.30, 
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 
02.30 Новини «На Часі» 07.00, 
08.00 Добрий ранок 07.45, 
10.45, 12.15, 14.00, 15.45, 18.30, 
19.00, 20.45, 22.00, 05.45 Як це 
було 09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-
сусіди» 09.42, 15.13 М/с «Гон» 
09.55, 15.25 М/с «Черепашка 
Лулу» 10.00, 05.00 Т/с «Справа 
Дойла» 11.00 У фокусі Європа 
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше! 
12.30 Завтра сьогодні 13.00 На 
часі: Питання/Відповіді 14.15 
Все про спорт 15.30 Співай 
за мрію! 15.40 Вголос 16.30 
Поліське літо з фольклором 
17.30, 22.15 Глобал 3000 19.15 
На Часі: Спецтема 22.45 Т/с 
«Любов/Ненависть» 00.30 
Поліське літо з фольклором 
03.00 Джем 

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 
«Дешевий відпочинок» 
09.30 «Енеїда» 10.00, 
13.44, 19.20, 21.55 Тема 
дня 10.30 Д/ц «Крути» 
11.00 Wise cow 11.30 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.30 Д/ц «Герої України. 
Крути» 14.10, 17.10 
«Світ навколо» 14.15 
Радіодень 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
Радіодень «Життя+» 
16.30 МузLove 17.14 
«Спільно» 17.45 Wise cow 
18.12 Т/с «Еліза» 19.50 
«Разом» 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 
Новини. Сурдопереклад 
20.50 «Своя земля» 21.23 
«Шахтарська зміна» 
22.25 #ВУкраїні 

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 05.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 11.35, 12.50, 13.45, 
15.10, 23.20, 03.05 Погода 09.40 
Т/с «Таємниці Борго Ларічі» 
11.45 «Герої України. Крути. 
Перша Незалежність» 13.15, 
14.30, 04.05 :РадіоДень 13.55 
Д/ц «Неповторна природа» 
15.20 Т/с «Галерея Вельвет» 
16.55 UA: Фольк 18.20, 02.35  
19.00, 05.25 Спільно 19.30 Д/с 
«Наглядачі заповідника» 20.00 
Д/с «Пригоди Остіна Стівенса» 
21.25, 02.20 UA:Спорт 21.45 
Наші гроші 22.15 Д/ц «Подорож 
відкритим космосом» 22.45, 
03.35 Складна розмова 00.00 
Телепродаж Тюсо 03.10 з 
Майклом Щуром 04.30 Своя 
земля 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.20 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45 Т/с «Маршрути долі»
21.45, 04.35 Т/с «шлях у 

порожнечу »
22.45 «Одруження наосліп 

5»
00.50 Х/ф «Імла»

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

08.10 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

10.05 МастерШеф 12+
13.40 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»
22.50 Т/с «Закохані жінки»
23.55 Давай поговоримо 

про секс 16+

03.00, 02.40 Зона ночі
04.40 Абзац
06.09, 07.19 Kids Time
06.10 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.20 Київ вдень та вночі 
08.20 Т/с «Меліса та Джой»
11.10 Х/ф «Вибух з 

минулого»

02.15 «Три сестри»
03.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
04.20, 20.00 «Подробиці»
05.05 «Top Shop»
05.35, 22.45 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 Ранок з 
Інтером

10.10 Х/ф «Вірна рука – 
друг індіанців»

12.25 Х/ф «007: 
Восьминіжка»

15.00, 15.50, 16.45, 01.30 
«Вещдок»

21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Плата за 

порятунок»

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Прорвемось!
10.55, 17.15 Антизомбі. 

Дайджест
11.15, 13.15 Х/ф «Нікіта»
14.00 Т/с «Бібліотекарі»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.30 Х/ф «Лейк Плесід: 

Озеро страху»
00.55 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф «Червона 
Шапка проти зла»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 

21.30 Танька і 
Володька

15.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

16.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 04.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар» 16.00 Історія 
одного злочину 16+

18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Найкращий 

чоловік»
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

13.10 Х/ф «Молодята»
15.10 Х/ф «Пригоди у 

Вегасі»
17.10 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Варьяти 12+
23.00 Х/ф «Весільний 

погром»
01.00 Х/ф «Вуличні танці 

2»

ЧЕТВЕР 31 січня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 10.45, 12.15, 15.45, 18.30, 

19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-

сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка 

Лулу»
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00, 20.15 Євромакс
11.30, 04.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 На часі: Спецтема
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30 Поліське літо з фольклором
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15 Завтра сьогодні
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Поліське літо з фольклором
03.00 Джем

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 
«Дешевий відпочинок» 
09.30, 13.00 «Енеїда» 
09.56, 14.10, 17.10 «Світ 
навколо» 10.00, 13.44, 
19.23, 21.55 Тема дня 
10.30 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.00, 17.45 
Wise cow 11.32 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.29 Д/ф «Світова 
марка патонівців» 14.15 
Радіодень 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 
16.00 Радіодень 16.30 
NeoСцена 17.14 «Чудова 
гра» 18.12 Т/с «Еліза» 
19.52 «Букоголики» 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.50 
«Складна розмова» 21.23 
«Спільно» 22.25 «Наші 
гроші» 

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини 06.35, 07.05, 
08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно! 09.30, 13.45, 15.10, 
16.50, 23.20, 03.05 Погода 09.40 
Т/с «Таємниці Борго Ларічі» 
11.35 Д/ц «Аромати Перу» 
12.30 Енеїда 13.15, 14.30, 
04.05 :РадіоДень 13.55 Д/ц 
«Неповторна природа» 15.20 
Т/с «Галерея Вельвет» 16.55 
Промінь живий 18.20, 02.35  
19.00 #ВУКРАЇНІ 19.30 Д/с 
«Наглядачі заповідника» 20.00 
Д/с «Пригоди Остіна Стівенса» 
21.25, 02.20 UA:Спорт 21.45 
Схеми. Корупція в деталях 
22.15 Д/ц «Подорож відкритим 
космосом» 22.45 Букоголіки 
00.00 Телепродаж Тюсо 03.10 
Світло 04.30 Своя земля 05.25 
Спільно 

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.55 «ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.35 «Чистоnews 2019»
20.45 Т/с «Маршрути долі»
21.45, 02.00 Т/с «шлях у 

порожнечу »
22.30 «Право на владу 

2019»
01.00 «Гроші 2019»
04.00 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

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

08.05 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

10.05 МастерШеф 12+
13.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»
22.50 Т/с «Закохані жінки»
23.55 Давай поговоримо 

про секс 16+
03.25 Холостяк 12+

03.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.39, 08.49 Kids Time
06.40 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.50 Т/с «Меліса та Джой»
11.25 Х/ф «Білявка в 

законі»

02.15 «Три сестри»
03.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
04.20, 20.00 «Подробиці»
05.05 «Top Shop»
05.35, 22.45 «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»

09.50 Х/ф «Оцеола: Права 
рука відплати»

12.25 Х/ф «007: Іскри з 
очей»

15.00, 15.50, 16.45, 01.35 
«Вещдок»

21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Плата за 

порятунок»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Секретний фронт
11.55, 13.15 Х/ф 

«Прокляття фараона 
Тута»

14.00 Т/с «Бібліотекарі»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»
17.15 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
22.20 Скетч-шоу «На трьох» 
23.30 Х/ф «Озеро страху 

– 4»
01.05 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф «Дельго»
11.30 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 

21.30 Танька і 
Володька

15.00, 20.00, 21.00 
Одного разу під 
Полтавою

16.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 04.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий 

лікар» 16.00 Історія 
одного злочину 16+

18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Найкращий 

чоловік»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ
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13.20 Х/ф «Білявка в 
законі 2»

15.15 Х/ф «Палкі втікачки»
17.05 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Варьяти 12+
23.00 Х/ф «Серцеїдки»
01.20 Х/ф «Молодята»

П’ЯТНИЦЯ 1 лютого
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 10.45, 12.15, 15.45, 18.30, 

19.00, 20.45, 22.00, 05.45 Як 
це було

09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-
сусіди»

09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 М/с «Черепашка 

Лулу»
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00 Завтра сьогодні
11.30, 17.00, 03.00 Знай більше!
13.00 Євромакс
13.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 Поліське літо з фольклором
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
00.30 Поліське літо з фольклором

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 
«Дешевий відпочинок» 
09.30, 13.00 «Енеїда» 
09.56, 14.10, 17.10 «Світ 
навколо» 10.00, 13.44, 
19.23, 21.55 Тема дня 
10.30 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.00, 17.45 
Wise cow 11.32 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.29 Д/ф «Бути сама собі 
ціллю» 14.15 Радіодень 
15.00 Д/с «Неповторна 
природа» 15.30 Д/с 
«Таємниці підводного 
світу» 16.00 «Чудова гра» 
16.30 БібліоFun 17.14 
«Букоголики» 18.12 Т/с 
«Еліза» 19.52 «Пліч-о-
пліч» 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 
Новини 20.50 «Схеми» 
21.23 «Своя земля» 22.25 
«Як дивитися кіно?»

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00, 05.00 Новини 06.35, 
07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 13.45, 
15.10, 16.50, 23.20, 03.15 
Погода 09.40 Т/с «Таємниці 
Борго Ларічі» 11.35 Д/ц 
«Аромати Перу» 12.00 Д/ц 
«Аромати Іспанії» 12.30 
Енеїда 13.15, 14.30, 03.20, 
04.05 :РадіоДень 13.55 Д/ц 
«Неповторна природа» 15.20 
Т/с «Галерея Вельвет» 16.55 
Д/ц «Браво, шеф» 18.20, 02.45  
19.00 Перший на селі 19.30 Д/с 
«Наглядачі заповідника» 20.00 
Д/с «Пригоди Остіна Стівенса» 
21.25, 02.20 UA:Спорт 21.55 
Перша шпальта 22.25 Д/с 
«Найбільш завантажений у 
світі» 00.00 Телепродаж Тюсо 
03.50 Лайфхак українською 
04.30 Своя земля 05.25 Спільно 

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, 11.00, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
17.10 Т/с «Величне століття. 

Нова володарка»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 22.35, 00.40 «Ліга 

сміху 2018»
02.25 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

15.30 Хата на тата 12+

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

20.00, 22.50 Х/ф «Загадка 

для Анни»

03.15, 02.45 Служба 

розшуку дітей

03.20, 02.50 Зона ночі

04.40 Абзац

06.09, 07.29 Kids Time

02.15 «Три сестри»
03.35, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
04.20 «Подробиці»
05.05 «Top Shop»
05.35, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

09.50 Х/ф «Текумзе»
12.25 Х/ф «007: Ліцензія на 

вбивство»
15.00, 15.50, 16.45, 23.45 

«Вещдок»
20.00 «Подробиці тижня»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 01.55, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 11.00, 17.15 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Інсайдер
11.50, 13.15 Х/ф 

«Прокляття фараона 
Тута»

14.00 Т/с «Бібліотекарі»
16.15 Т/с «Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу 12+
00.05 Скетч-шоу «На трьох» 
02.15 Х/ф «Шосте чуття»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Грейфрайєрс 
Боббі»

11.35 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.15 Рятівники
14.15 Х/ф «День, 

коли Земля 
зупинилась»

16.15 М/ф «Книга 
життя»

18.00 4 весілля
20.00 Одного разу 

під Полтавою
20.30 Танька і 

Володька
22.45 Х/ф «Його 

собаче діло»
00.30 Панянка-

селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.00, 09.30 Зірковий шлях
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 

Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
11.20, 04.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Доля 

обміну не підлягає»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00, 02.30 Т/с «Все 

ще буде»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
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06.10 М/с «Луні Тюнз шоу»

07.30 Суперінтуїція 12+

13.00, 21.00 Варьяти 12+

19.00 Хто зверху? 12+

23.00 Х/ф «Палкі втікачки»

00.50 Х/ф «Весільний 

погром»
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СУБОТА 2 лютого
06.00, 14.30 Огляд світових подій
06.30, 10.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 
Часі»

07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00 На Часі: Гість

10.00, 17.45 Життя в цифрі
10.15, 12.00, 18.30, 20.45, 21.45, 

00.15, 02.45, 05.45 Як це було
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада: МІСТО
14.00 Євромакс
15.00 Співай за мрію! Марафон
16.15 Поліське літо з фольклором
17.00 Все про спорт
19.00 Співай за мрію! Марафон
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Поліське літо з фольклором
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00 М/с «Принцеса 
Сісі» 08.00 «Ранок 
«Нової Волині» 09.34 
«Хто в домі хазяїн?» 
10.04 «Чудова гра» 
10.34 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.04 Д/ц 
«Таємниці підводного 
світу» 11.34 «Енеїда» 
(нова) 12.30 Двоколісні 
хроніки 12.50 Радіодень 
«Модуль знань» 13.30 
«Українська читанка» 
13.40, 19.16 Тема дня 
14.05 «Українська 
читанка» 14.14 
«Розсекречена історія» 
15.15 «Радіодень» 16.09 
Вистава «Жізель» 18.04 
«Сильна доля» 19.00 
Новини 19.48 Лайфхак 
українською 20.08 
UA:Фольк 21.00 МузLove 
21.30 NeoСцена з Олегом 
Вергелісом 22.00 Д/ф 
«Сильна доля» 

06.00, 10.15 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

02.00, 04.30 Новини
09.30, 16.30, 19.45, 22.20, 02.20, 

03.50, 04.50 Погода
09.40 Прем”єра. М/с «Вруміз»
10.55 Д/ц «Елементи»
11.30 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сильна доля
13.00 Х/ф «Грозовий перевал»
14.30 Д/ц
15.00 По обіді шоу
16.00 Спільно
16.45 Т/с «Іспанська легенда»
19.55, 02.30 Розсекречена історія
21.25 Арсена Мірзояна «Київ»
22.30 Д/ц «Світ дикої природи»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.25 Своя земля
04.00 Букоголіки
05.00 Світло

06.00, 19.30 «ТСН»
07.00 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15 «Світське життя. 

Дайджест»
12.15 Т/с «Маршрути 

долі»
16.30 «Вечірній квартал 

»
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
21.30 «Вечірній квартал»
23.30 «Світське життя. 

2019»
00.35 «Ліга сміху 2018»
02.30 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

06.55 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

09.00 Т/с «За вітриною»

16.55 Хата на тата 12+

20.40 Х/ф «Буде 

страшно – 

посміхайся»

22.45 Х/ф «Мачуха»

03.00, 02.55 Зона ночі

05.10 Ревізор

07.30 Страсті за 

Ревізором

10.20 Хто зверху? 12+

16.15 М/ф «Бебі-бос»

03.40 «Подробиці тижня»
05.20 «Школа лікара 

Комаровського. 
Невідкладна 
допомога»

05.45 «Готуємо разом»
06.45 «Жди меня. 

Україна»
08.30 «Слово 

Предстоятеля»
08.40 Х/ф «Між високих 

хлібів»
10.10 Х/ф «Баламут»
12.00 Х/ф «Весілля в 

Малинівці»
13.50 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
15.45 Т/с «Таїсія»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «007: Помри, 

але не зараз»
23.10 Х/ф «Війна»

05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.35, 12.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.40 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.05 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»
21.15 Х/ф «Острів 

горлорізів»
23.45 Х/ф «Озеро страху 

– 3»
01.25 Х/ф «Озеро страху 

– 4»
02.50 Лабіринт. Містика 

поруч

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Цирк! 

Цирк! Цирк!»
12.00 М/ф «Дельго»
13.30 Х/ф «Пастушка»
14.40 4 весілля
18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Одного разу 
під Полтавою

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Танька і 
Володька

22.30 Зірконавти
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 05.20 Зірковий 
шлях

08.50, 15.20 Т/с 
«Найкращий чоловік»

16.45, 20.00 Т/с 
«Несолодка помста»

22.15 Т/с «Білий налив»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
03.40 Реальна містика
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18.10 Х/ф «Карате кід»

21.00 Х/ф «Земля після 

нашої ери»

23.00 Х/ф «Похмурі 

небеса»

01.00 Х/ф «Вибух з 

минулого»

НЕДІЛЯ 3 лютого
06.00 М/с «Гон»
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15, 05.45 Як це було
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
10.00, 20.30 Огляд світових подій
10.30 Все про спорт
11.15 Життя в цифрі
11.30 М/с «Черепашка Лулу»
12.00 Євромакс
12.30 На Часі: Спецтема
14.00 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.00 Співай за мрію! Марафон 1 ч.
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Європа в концертах
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
19.00 Співай за мрію! Марафон 2 ч.
20.00 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Поліське літо з фольклором
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

08.00 «Додолики» 
08.20 «Ранок «Нової 
Волині» 09.34 «Хто в 
домі хазяїн?» 10.04 
«Чудова гра» 10.34 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.04 Д/ц «Таємниці 
підводного світу» 11.34 
«Енеїда» 12.30 Двоколісні 
хроніки 12.50 Радіодень 
13.30, 15.10 «Українська 
читанка» 13.39 Тема 
дня 14.05 «Українська 
читанка» 14.15 Д\ф 
«Незвідані шляхи» 15.18 
«Букоголики» 15.49 Д/ф 
«Відкривай Україну» 
16.18 Д/ф «Чудова гра» 
16.48 «Хто в домі хазяїн?» 
17.23 Д/ф «Сильна доля» 
18.30 «Спільно» 19.00 
«Розсекречена історія» 
20.00 «Разом» 20.30 
#ВУкраїні 21.00 БібліоFun 
21.30 КіноWall 22.00 UA: 
Фольк 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

02.00, 04.30 Новини
09.35 Х/ф «Грозовий перевал»
11.00 Д/ц «Супер Чуття»
12.00 Д/ц «Браво, шеф»
13.00 Лайфхак українською
13.20 Д/ц «Неповторна природа»
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.00 UA:Фольк
16.00 Д/ц «Мегаполіси»
16.30, 19.45, 02.20, 03.50, 04.50 

Погода
16.45 Т/с «Іспанська легенда»
19.50 Д/с «Дивовижні міста світу»
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Світ дикої природи»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.30 Розсекречена історія
03.25 Своя земля
04.00 Букоголіки
05.00 Світло

06.00 «ТСН»
07.00 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
11.05 «Світ навиворіт 

– 8»
12.05 Х/ф «Царство 

небесне»
14.55 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
16.45 Х/ф «Сахара»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.25 Концерт С. Бабкіна. 

«Музасфера»
01.10 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

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

09.20 Все буде смачно!
11.20 Хата на тата 12+
16.55 Х/ф «Буде 

страшно – 
посміхайся»

19.00 Слідство ведуть 
екстрасенси 16+

21.05 Один за всіх 16+
22.20 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

03.00 Зона ночі
06.00 Стендап Шоу
06.59, 08.44 Kids Time
07.00 Х/ф «Лікар 

Дуліттл»
08.45 Х/ф «Лікар 

Дуліттл 2»
10.30 М/ф «Бебі-бос»

02.50, 00.20 «Вещдок»
05.00 «Великий бокс. 

Елейдер Альварес – 
Сергій Ковальов»

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел и решка. 

Морський сезон 3»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
12.00 «Орел і Решка. 

Мегаполіси»
13.00 Х/ф «007: Помри, 

але не зараз»
15.45 Т/с «Фалько»
20.00 «Подробиці»
20.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
22.25 Х/ф «Кілька 

примарних днів»

05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30, 12.45 Факти
05.55 Громадянська 

оборона
06.50 Антизомбі. 

Дайджест
08.45 Т/с «Відділ 44»
10.30, 13.00 Х/ф «Єлена 

Троянська»
14.10 Х/ф «Острів 

горлорізів»
16.25 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Останній 

рубіж»
22.40 Х/ф «Без 

компромісів»
00.30 Х/ф «8 міліметрів»
02.35 Лабіринт. Містика 

поруч

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Книга 

життя»
13.00 Х/ф «Бременські 

музиканти»
14.15 4 весілля
19.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Х/ф «Його 
собаче діло»

23.45 Країна У
00.45 Панянка-селянка
01.45 Теорія зради
02.35 БарДак
03.25 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.30 Т/с «Несолодка 

помста»
12.50 Т/с «Все ще буде»
17.00, 21.00 Т/с 

«Референт»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Шукаю тебе»
00.50, 02.20 Історія 

одного злочину 16+
05.30 Реальна містика

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

12.30 Х/ф «Карате кід»
15.10 Х/ф «Земля після 

нашої ери»
17.05 Х/ф «Володар 

стихій»
19.00 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Сім сестер»
23.30 Х/ф «Трикутник»
01.40 Х/ф «Серцеїдки»

Телефони для оголошень: 099-340-55-31, 063-481-82-44 купи-продай  ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»
ЄДРПОУ 41637310 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827, 
МФО 303440

Звертатися за адресою: м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 2, перукарня «Зося» 

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

Засновник – ПП «Волинські новини».
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року. 
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
вул. Електроапаратна, 3, офіс 421. 
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
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БУДІВНИЦТВО

 Продам у Луцьку котли (газові, твер-
допаливні, електричні), газові колонки, 
конвектори, електричні бойлери, раді-
атори опалення (стальні, алюмінієві, бі-
металічні), циркуляційні насоси і насо-
си для свердловин, обсадні труби для 
свердловин, запірну арматуру і авто-
матику, газові лічильники й регулятори 
тиску. 050-736-93-28.

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, 
щебінь (різних фракцій), відсів (гра-
ніт, базальт), камінь бутовий, ґрунт на 
вимощування, чорнозем. Послуги са-
москидами ЗІЛ, Volvo. Доставка бор-
товими платформами (від 1 до 30 т). 
097-187-90-50.

 Торфобрикет, рубані дрова твердих 
та м’яких порід дерев, метровий круг-
ляк для камінів та твердопаливних кот-
лів. Доставка будівельних матеріалів: 
пісок, відсів, щебінь, чорнозем, зем-
ля на засипку, торфокрихта. Вивезен-
ня будівельного сміття. 068-62-65-512, 
050-10-94-084 (Юрій).

зварювальники, токарі, фрезерувальни-
ки, електрики, слюсарі, швачки, поміч-
ники кухаря, прибиральники, працівни-
ки на авто-радіозавод, м’ясокомбінати. 
Безплатні вакансії. Робота в Німеччині. 
067-455-06-64, 099-634-80-31.

 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.

 Візьму на роботу продавців у продук-
товий магазин, з/п 7328 грн, офіцій-
не працевлаштування, зручний робочий 
графік. Луцьк. 095-704-44-94.

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник сте-
лажів (без досвіду роботи). Зарпла-
та 12 зл./год. Після пробного періо-
ду – можливість працевлаштуватися 
в інших країнах ЄС з вищою зарплатою 
(від 5 €/год). Електрики (з досвідом ро-
боти). Проживання безплатне. Офіційне 
працевлаштування. Мож ливість розвит-
ку. 073-012-40-35.

ПОСЛУГИ

 Чищення каналізацій професійним об-
ладнанням. Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Косіння трави. 
Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

РІЗНЕ

 Куплю снопи з очерету або жита для 
пошиття даху хати. 050-547-85-24.

 Продам дубового воза на гумових ко-
лесах у хорошому стані. 099-187-74-91.

 Куплю вовну і хутро. 097-645-15-54, 
095-506-01-64, 066-150-49-86.

АВТО

 Продам трактор ЮМЗ з великою кабі-
ною в хорошому стані. Ціна договірна. 
096-162-42-87.

 Продам трактор Т-25 у доброму ста-
ні (привезений з Польщі). Недорого. 
096-429-04-26, 067-790-86-29.

 Продам трактор Т-25, картоплекомбай-
ни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєроз-
кидач, прес, підбирач, картоплекопалку, 
дворядну саджалку, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 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.

НЕРУХОМІСТЬ

 Терміново продам цегляний газифікова-
ний будинок (63 м2) у с. Грибовиця Івани-
чівського р-ну. На подвір’ї – вода, великий 
хлів-гараж. Є сад, город, приватизована 
земельна ділянка (0,75 га). Ціна договір-
на. 097-344-15-62, 097-556-94-66.

 Продам будинок у м. Рожище. Загаль-
на площа – 110 м2. Газове та твердопа-
ливне опалення, вода в будинку. Житло-
вий стан. Замінено всі вікна. Є великий 
цегляний гараж та прибудинкові спо-
руди, ставок. Усі деталі – телефоном. 
068-139-63-12, 066-881-81-00, Іра. 

 Продам трикімнатний будинок 
(81 м2) у Горохівському районі. Є газ, 
світло (3 фази), ванна. Біля будинку ко-
лодязь, 5 сараїв, льох, земельна ділянка 
(0,57 га). Ціна договірна. 097-093-39-77.

 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на 
вул. Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. 
Без ремонту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), 
вільне планування, є підвал. Ціна договір-
на. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).

 Продам цегляний будинок у Луцьку, 
р-н вул. Львівської, металопласт. вікна, 
утеп лений, усі комунікації, газифікова-

на літня кухня. Є сарай, курник. Зем. ді-
лянка 20 сот. У будинку 3 кімнати, кухня. 
Ціна 550 тис. грн. 099-315-22-72.

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

 Продам великогабаритну двокімн. 
квартиру з індивідуальним опаленням 
у Луцьку. 2-й пов., 74 м2, 666 тис. грн. 
066-660-63-03.

 Продам господарство в с. Колмів (2 км 
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до 
м. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком. 
Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. Два 
цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два погреби 
та інші господарські споруди. Трифазне 
електрозабезпечення. Водогін (сверд-
ловина), хороший садок. 85 соток при-
ватизованої землі. Будинок та літня кух-
ня газифіковані. Доступна ціна. Євгеній, 
099-187-74-91, 099-768-14-53.

 Терміново продам трикімн. квартиру в 
районі ДПЗ. Власник. 050-438-31-57.    

РОБОТА

 Робота в Польщі та Європі. Потріб-
ні працівники будівельних спеціальнос-
тей, різноробочі на склади, фабрики, за-
води. Візова підтримка. Доїзд  до місця 
праці. Ліц. АВ №585198 від 30.07.2012. 
096-956-37-96, 066-799-53-22.

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (з/п висока, робота 
позмінна – 15 виходів на місяць), водій 
категорій В, С, змінний слюсар-механік, 
електрик. Навчаємо, працевлаштовує-
мо. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Спільна польсько-українська агенція. 
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія): 



Провал – це можливість почати знову. Вже більш ефективно. Генрі Форд
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УКРАЇНЦІ ВМИРАЮТЬ 
ЧЕРЕЗ НЕПРАВИЛЬНЕ 
ХАРЧУВАННЯ

Україна посіла четверте місце у 
списку країн з найвищим рівнем 

смертності через неправильне 
харчування. 

Рейтинг склали вчені з Йєнського уні-
верситету імені Фрідріха Шиллера. Перші 
десять позицій у рейтингу посідають кра-
їни колишнього СРСР: Узбекистан (394 
випадки смерті на 100 тисяч осіб), Турк-
меністан (376), Киргизстан (350), Україна 
(349), Молдова (328), Азербайджан (319), 
Білорусь (313), Таджикистан (310), Казах-
стан (306), Росія (291), повідом ляє «На-
стоящее время».

Вчені стверджують, що жителі цих 
країн постраждали від хвороб, спричи-
нених високим вмістом у їжі солі й низь-
ким споживанням овочів, горіхів та ціль-
ного зерна.

Ситуація у країнах Заходу набагато 
краща, ніж в Азії та Східній Європі. Єди-
ною країною у цьому регіоні, де в 2016 
році понад 100 тисяч людей померло 
через хвороби, пов’язані з раціоном хар-
чування, стала Німеччина. Найкраще, за 
даними вчених, харчуються жителі Іспа-
нії, Ізраїлю та Франції. У цих країнах від 
нездорового харчування померло від 43 
до 46 осіб на 100 тисяч.

АМЕРИКАНЕЦЬ 
САМОТУЖКИ ПЕРЕТНУВ 
АНТАРКТИДУ

Американський спортсмен Колін 
О’Бреді став першою людиною в 
історії, яка самотужки перетнула 
Антарктиду. Його подорож розпоча-
лася 3 листопада і тривала 54 дні. На 
континент О’Бреді взяв лижі, сани та 
інше спортивне знаряддя.

Останній шлях від привалу до кінця 
континенту становив 130 км, які чоловік 
подолав за 32 год.

«Я дуже втомлений, виснажений, 
але роблю щоденний прогрес», – сказав 
О’Бреді на 47-й день своєї подорожі.

О’Бреді пройшов той шлях, який два 
роки тому розпочав колишній британ-
ський військовий, однак не встиг завер-
шити – загинув в екстремальних умовах. 

«І хоча останні 32 години були одни-
ми з найважчих у моєму житті, вони на-
справді стали одними з кращих момен-
тів, які у мене коли-небудь були. Увесь 
час я був зосереджений на кінцевій меті. 
Це дозволяло мені зробити висновки з 
цієї подорожі», – сказав О’Бреді.
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Принц Ї Ґу був молодшим за Юлію на вісім років

60 років тому в 
українській церкві 

у центрі Нью-Йорка 
побралися корейський 
принц Ї Ґу та дочка 
українських емігрантів 
Юлія Муллок. Саме 
вона стала останньою 
принцесою Корейської 
імперії.

Юлія працювала в команді 
одного з найкращих архітекторів 
Нью-Йорка. А от особисте життя 
у неї не складалося. Батьки так 
часто запитували її про обранця, 
що 35-річна жінка зважилася роз-
клеїти оголошення про продаж 
квартири та планувала переїхати 
в Іспанію.

У клопотах з переїздом не по-
мітила нового співробітника Ї Ґу. 
Саме він прийшов оглянути квар-
тиру, пише «24 канал». Та замість 
того, щоб підписати договір про 
купівлю, принц попросив жінку 
заради нього залишитися у США.

Вони почали зустрічатися, 
незважаючи на те, що Ї Ґу був ко-
рейцем і молодшим за Юлю на ві-
сім років. А до того ще й останнім 
принцом Корейської імперії. Коли 
він озвучив пропозицію руки та 

серця українською мовою, бать-
ки Юлії заперечувати не стали. 
Так українка стала принцесою 
Кореї, за якою до кінця життя за-
кріпився титул «Її Імператорська 
Величність».

Ї Ґу справді був принцом, 
проте їхня династія вже не 

мала жодного впливу. З монар-
хії країна перетворилася на 
президентську республіку, всі 
імператорські маєтки націона-
лізували.

У 1963 році до влади при-
йшов новий президент і дав зго-
ду на те, щоб королівська роди-

на повернулася на батьківщину. 
Республіканський режим закрі-
пився, було зрозуміло: владу мо-
нархи вже не повернуть. Їм навіть 
дозволили поселитися в одному з 
сеульських палаців.

Щоправда, проживання з 
батьками Ї було непростим: Юлію 
не сприйняло оточення чоловіка. 
Аби відволіктися, вона провадила 
благодійну діяльність у сиротин-
цях, а також відкрила крамницю з 
одягом, який шили люди з обме-
женими можливостями.

Місцеві називали її Великою 
мамою. За іронією долі, слово 
«мама» вона чула лише від чужих 
людей – подружжя не могло мати 
дітей і навіть всиновило дівчинку, 
яку назвали Євгенією.

Та у 1982 році пара офіційно 
розлучилася. Ні Ї Ґу, ні Юлія не 
одружилися вдруге. Нащадок ко-
ролівської родини переїхав до 
Японії, де викладав архітектуру в 
університеті. А остання принцеса 
Кореї ще багато років жила в Сеу-
лі – місті, що подарувало їй най-
більше емоцій.

Французькі метеорологи 
розгадали, чому сніжинки 
мають таку химерну форму 
та чому сніг білого кольору, 
а не прозорий, пише Le 
Figaro.

Фахівці пояснюють: процес 
перетворення води на сніжин-
ки починається з того, що вода 
притягається до найдрібніших 
твердих частинок, які можуть 
бути діаметром в соту частку 
міліметра. Сніг формується в 
умовах аж ніяк не чистого по-
вітря.

Далі навколо мікрочастин-
ки формується початкова шес-
тигранна призма. Подальше 
зростання кристалів залежить 
від атмосферного тиску, елек-
тричного поля хмари, вітру, 
вологості й температури. Що 

Українка Ольга Хохлова залишила 
в житті художника Пабло Пікассо 

багато: 44 портрети і звичку сидіти 
«на доріжку». Картина «Жінка у 
рожевому», на якій зображено українку 
з Ніжина, пішла з молотка за $4,2 млн.

Ольга провела дитинство в Ніжині, а по-
тім батько перевіз її до Петербурга. Там вона 
вступила до «Російського балету» і на по-
становці вистави «Парад» познайомилася з 
Пікассо, який оформляв декорації. 36-річний 
чоловік був відомим художником, а  за плечи-
ма мав безліч романів. Ольга була 26-річною 
сором’язливою дівчиною, її кар’єра добігала 
кінця.

Після прем‘єри трупа «Параду» разом з 
Пікассо поїхала на гастролі до Іспанії. Там ху-
дожник писав Ольгу. У Барселоні він познайо-
мив її з мамою і дівчина залишилася в Іспанії. 
Весілля відбулося 12 липня 1918 року в мерії 
VII паризького округу. У пари було вінчання за 
православним обрядом.

Хохловій подобалося бути дружиною Пі-
кассо, але вони не зійшлися характерами. Ху-
дожник любив безлад, а вона намагалася до-

В Індії у селищі Чхаттісгарх 
на похорон 130-річного 
крокодила на ім’я Гангарам 
зібралося майже 500 осіб, 
пише Hindustan Times. 

Крокодил помер природною 
смертю, чиновники лісового де-
партаменту стверджували, що 
йому було 130 років. Довжина 
рептилії – понад три метри. 

Гангараму влаштували почес-
ні похорони, над ним провели 
традиційні обряди, а також при-
красили квітами та гірляндами. 

Жителі села стверджують, що 
вони дуже любили його і що кро-
кодил був абсолютно мирним.

«Маленькі діти з села могли 
спокійно купатися поряд із ним. 

slovopys.kubg.edu.ua

Найкраще, за даними вчених, харчуються 
жителі Іспанії, Ізраїлю та Франції

Загальна площа поверхні 
Антарктиди – 14 млн км2

instagram
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тримуватися порядку. Він пропадав у студії, а 
вона хотіла виходити у світ. Він любив прості 
сосиски, вона – шампанське та ікру. 

4 лютого 1921 року народився Поль Пікас-
со. Тоді 40-річний художник без кінця писав 
дружину і сина у неокласичному стилі.

У 1927 році Пікассо закохався у 17-річну 
француженку Марі-Терез Вальтер. Після цьо-
го він перестав писати балерин, а портрети 
дружини перестали бути такими романтич-
ними.

Ольга божеволіла від ревнощів, Пікассо 
більше не любив її. Розлучатися він не хотів, 
адже за шлюбним контрактом мав віддати їй 
половину майна.

Хохлова і Пікассо жили разом, але Пабло 
постійно пропадав у коханки. У 1935 році 
француженка народила художнику доньку, 
після цього Хохлова забрала сина і пішла з 
дому.

У 1943 році Марі-Терез змінила інша жінка, 
а Ольга продовжила переслідувати Пікассо. 
Вона постійно надсилала йому гнівні листи.

Хохлова померла на самоті від раку, на по-
хороні були тільки син і кілька друзів. Пікассо 
не приїхав – він писав серію картин «Алжир-
ські жінки». 

Художник пережив 
дружину на 28 років

hroniky.com

Він ніколи не нападав і нікому не 
шкодив», – кажуть місцеві. 

Селяни часто підгодову-
вали Гангарама. Місцеві так 
прив’язалися до крокодила, що 
поховали його поблизу ставка, де 
він жив. Там же вони збираються 
поставити його статую.

Крокодилу навіть 
зроблять пам’ятник 

hindustantim
es.com

нижча температура повітря, то 
більш химерна форма сніжин-
ки. Температура у мінус 5-10°C 
призводить до формування 
сніжинок у формі голочок. Тем-
пература у мінус 10-12 °C – сні-
жинок у формі пластинок або 
пластівців, мінус 12-18°C фор-
мує найбільш красиву зірочку з 
шістьма променями.

Колір снігу спричинений 
його структурою. У снігу крис-
тали льоду розташовані хао-
тично. Світло, потрапляючи на 
один з них, переломлюється, 
в такому вигляді потрапляє на 
інший, який знову змінює його 
напрям. Усе це дає в підсумку 
білий колір.
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