
ЧОМУ ПЛАТІЖКИ 
ЗА ГАЗ ШОКУЮТЬ?

Яким чином визначають суму 
рекомендованого платежу за газ, 
що шокує волинян, пояснили у ТОВ 
«Волиньгаз збут». Там наголошують, 
що ця сума є суто рекомендаційною і 
ї ї несплата не тягне за собою жодних 
наслідків.

ДО ПОБАЧЕННЯ, 
РУСИФІКАЦІЯ!
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ БІЛЬШАЄ В ЕФІРАХ
Уперше за багато років українська 
мова домінує не лише на радіо, 
а й в телеефірі. Вже традиційно 
україномовним залишається 
кінопрокат, ще більше української 
мови стало в освіті, перші позитивні 
тенденції помітні й у сфері послуг. 
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ХТО НЕ МАЄ 
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У Луцьку під виглядом соціологічного 
опитування розпочався підкуп виборців 
на користь Петра Порошенка. За успішне 

виконання кількох завдань агітаторам обіцяють 
близько трьох тисяч гривень, а підписати на 

таку схему пропонують чи не всю сім’ю. Саме ж 
опитування є абсурдним, адже проводити його 
може хто завгодно, наприклад, усі мешканці 
під’їзду.

МОТАНКА – НЕ 
ПРОСТО ЛЯЛЬКА, ЦЕ 
ПОТУЖНИЙ ОБЕРІГ

Жителька Торчина Ольга Куляша 
майже сім років створює мотанки. За 
цей час колекція ї ї ляльок побувала 
на багатьох обласних виставках та 
театралізованих святах. У творчому 
доробку майстрині є і тематичні 
композиції: «Вертеп», мами з 
немовлятами, бабусі, сімейні пари 
тощо.  

витоки
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ОБЛДЕРЖ-
АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАБЛОКУВАЛА 
ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ

ІЗ ПАРЛАМЕНТУ – 
ДО СЕЛЯН

20 січня сотий день народження 
відзначила жителька Луцька 

Марія Кратова. На ї ї долю випали 
нелегкі випробування. Та попри все, вона 
зуміла пронести крізь життя найбільші 
людські чесноти. 

довгожителька

ЛУЧАНКА 
ВІДСВЯТКУВАЛА 
СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ
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руки золоті

Валентина 
Градиська 

з Боратина 
Луцького району – 
дипломований пекар-
кондитер. Після 
технікуму молода 
спеціалістка 
встигла кілька років 
попрацювати за 
професією. Каже, тоді 
більше мала справу 
з пісочним тістом. Та 
вже понад 15 років 
пані Валентина випікає 
короваї. За цей час 
вона виготовила їх 
близько семи тисяч.
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ВОЛИНСЬКІ КОРОВАЇ 
ДІЛЯТЬ В ІТАЛІЇ ТА 
НІМЕЧЧИНІ

–
Ірина Констанкевич потрапила в топ-10 
найбільш продуктивних народних 
депутатів із законодавчої роботи

 читайте на стор. 16

ПІДКУП ВИБОРЦІВ 
СТАРТУВАВ
ЯК ПРАЦЮЄ СХЕМА АГІТАЦІЇ ЗА ПОРОШЕНКА
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АВТОБУС ВРІЗАВСЯ 
У БЕНЗОВОЗ
Щонайменше 27 людей загинуло 22 січ-
ня в результаті зіткнення пасажирсько-
го автобуса і бензовоза на південному 
заході Пакистану.
НА ФІЛІППІНАХ – ТЕРАКТ
Дві бомби вибухнули 27 січня в католиць-
кому соборі під час недільної меси у місті 
Джоло, де активізувалися мусульманські 
бойовики. Мінімум 27 людей загинуло. 
Відповідальність за подвійний теракт 
взяла на себе «Ісламська держава».
У ПЕРУ ЗАВАЛИВСЯ ГОТЕЛЬ  
На південному сході Перу в регіоні Апу-
римак 27 січня через зсув ґрунту обва-
лилася стіна готелю під час весільної це-
ремонії. Зсув стався через сильні дощі. 
Загинуло мінімум 15 людей.
У БРАЗИЛІЇ ПРОРВАЛО ДАМБУ
На залізорудній шахті у південно-східній 
частині Бразилії 26 січня прорвало 
греб лю резервуару з відходами видо-
бутку корисних копалин. Щонайменше 
65 людей загинуло, понад 200 зникло 
без вісти.
У ПІВНІЧНІЙ КОРЕЇ – 
РАКЕТНА БАЗА
Дослідники виявили таємну базу баліс-
тичних ракет у Північній Кореї. Вона є 
одним із 20 незаявлених північнокорей-
ським урядом ракетних місць. Північна 
Корея розвиває свою ядерну програму 
всупереч заявам лідера КНДР Кім Чен 
Ина про припинення випробувань.
РОЗСТРІЛЯВ ЗАРУЧНИКІВ 
У БАНКУ
В американському місті Себринг у штаті 
Флорида 23 січня 21-річний чоловік за-
хопив заручників і влаштував стрілянину 
в банку. Щонайменше п’ятеро людей за-
гинули.
АНТИСЕМІТСЬКІ НАСТРОЇ 
ЗРОСТАЮТЬ
Кількість євреїв, яких минулоріч було 
вбито під час антисемітських нападів по 
всьому світу, досягла найвищого рівня 
за 20 років – 13 убитих.
ЕКОНОМІКА США ВТРАЧАЄ 
МІЛЬЯРДИ 
Близько $6 млрд збитків завдано економі-
ці США під час найбільш тривалої в історії 
країни зупинки роботи уряду – шатдауну. 
Президент Дональд Трамп відмовляється 
схвалити бюджет, якщо той не включати-
ме кошти на будівництво стіни на мекси-
канському кордоні. Для цього Білий дім 
вимагає $5,7 млрд, на що демократи кате-
горично не погоджуються.
НІМЕЧЧИНА – БЕЗ ВУГІЛЬНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ 
Німеччина до кінця 2038 року планує 
відмовитися від використання вугілля 
для виробництва електроенергії. Від-
мова коштуватиме країні €40 млрд, які 
протягом 20 років мають отримати з 
федерального бюджету землі, де видо-
бувають вугілля.
УКРАЇНЕЦЬ УКРАВ КАРТИНУ 
РЕНУАРА?
Нідерландські правоохоронці затрима-
ли в Амстердамі 59-річного українця, 
якого підозрюють у викраденні картини 
Ренуара. 28 листопада 2018 року з будів-
лі аукціонного дому Dorotheum у Відні 
викрадено картину «Затока, море, зеле-
ні скелі», яку оцінюють в €120-160 тис. У 
2005 році підозрюваного було засудже-
но в Україні за викрадення картини Ай-
вазовського.
ШКОЛЯРІВ ЦЬКУЮТЬ
У грудні 2018 року кожен третій школяр 
у світі щонайменше один раз піддавався 
цькуванню і фізичному насиллю з боку 
однолітків, йдеться у доповіді ЮНІСЕФ. 
У той же час в багатьох країнах кількість 
таких випадків скоротилася наполови-
ну. Хлопчики частіше стають жертвами 
фізичних нападів, а дівчатка стражда-
ють від психологічного цькування.
СВІТЛО – НЕ ДЛЯ ВСІХ
На Землі один мільярд людей не має 
доступу до електроенергії, більшість з 
них – жителі Африки.

світова хроніка

ЯКЩО БУДЕ ПОВІНЬ – ПІДТОПЛЕНЬ НЕ УНИКНУТИЯКЩО БУДЕ ПОВІНЬ – ПІДТОПЛЕНЬ НЕ УНИКНУТИ
екологія

ВИКРАЛИ 
НОРКОВІ ШУБИ 
Й ЗНИКЛИ

ВІЗ БУРШТИН ЧЕРЕЗ КОРДОН

ПОДАТКІВЦІ ВИЛУЧИЛИ СУМНІВНЕ ШАМПАНСЬКЕ

НА ВОЛИНІ ГРАБУЮТЬ ЦЕРКВИ

криміналпроти закону

ні сорому ні совісті
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НАКРИЛИ ПАРТІЮ НАРКОТИЧНИХ ТАБЛЕТОКконтрабанда

Які населені пункти 
можуть зазнати 
підтоплення 

внаслідок можливої 
повені, повідомили в 
обласному управлінні 
водних ресурсів.

Про це йшлося на засідан-
ні регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 24 січня, 
під час якого розглянули питання 
про готовність органів виконавчої 
влади та органів місцевого само-
врядування області до пропуску 
льодоходу, повені та паводків.

Як повідомив начальник Во-
линського обласного управлін-
ня водних ресурсів Ростислав 
Кравчук, минулоріч очистили 
від замулення 116 км міжгоспо-
дарських державних та 25 км 
внутрішньогосподарських ка-
налів, відремонтували 867 гід-
ротехнічних споруд та 26 км 
державних захисних дамб, 3 км 
внутрішньогосподарських дамб. 
Підготували до роботи 35 насос-
них станцій, від початку року в 
роботі задіяли від 8 до 12 стан-
цій, за допомогою яких відвели 

понад 2 млн м3 надлишкових вод.
Також виявлено низку проб-

лемних місць та причини можли-
вого виникнення надзвичайних 
ситуацій під час проходження ви-
соких вод. У Любешівському ра-
йоні можливе затоплення восьми 
садиб в селі Заріка, розміщених у 
прибережній захисній смузі річки 
Стохід, та господарської споруди 
за три метри від русла. У Мане-
вицькому районі можливе затоп-

лення 400 метрів дороги місцево-
го значення та підтоплення семи 
садиб у селі Хряськ, ці об’єкти 
розміщені біля заплави Стиру. У 
Ратнівському районі через заму-
лення ділянки річки можливе під-
топлення близько десяти садиб у 
селі Мельники-Річицькі, потрібно 
очистити 6,9 км. Також можливе 
підтоплення 50 садиб у селі Рі-
чиця Ратнівського району через 
заростання та замулення русла 

Прип’яті; вартість розчищення 
3 км річки коштує близько 200 
тис. грн. У разі руйнування захис-
ної споруди в селі Почапи Старо-
вижівського району можливе 
підтоплення території сіл Щи-
тинська Воля, Хабарище, Залухів 
та Почапи, загалом 184 садиби 
та 300 га сільськогосподарських 
угідь. У Ковелі можливе підтоп-
лення сільськогосподарських 
угідь площею 2,5 тис. га водами 
річки Воронка.

Окрім того, значної шко-
ди зав дають бобри. Особливо 
це стосується земляних дамб. 
Так, у Ратнівському районі ви-
явили нори бобрів у дамбах 
на Щитинській, Щедрогірській, 
Прип’ятській, Заболоттівській та 
Турській осушувальних системах. 
Також бобри пошкодили дамби 
на річці Стохід. У Любешівському 
районі зазнали ушкоджень дам-
би Підкормільської, Хоцунської 
та Цирської осушувальних сис-
тем. На об’єктах працюють пред-
ставники управління водних 
ресурсів та усувають виявлені 
дефекти, роботи намагаються 
виконати до початку повені.

Найбільшої шкоди бобри 
завдають земляним дамбам

СБУ затримала волинянина, який 
намагався ввезти в Україну 
3500 наркотичних таблеток.

Співробітники УСБУ у Рівненській області 
блокували контрабанду прекурсорів з Євро-
пи. Досудовим слідством встановлено, що 
двоє жителів Волинської та Рівненської облас-
тей купували в Європі медичні препарати із 
вмістом псевдоефедрину, що є прекурсором 
для виготовлення психотропних препаратів.

Правоохоронці затримали волинянина 
на митному посту «Краковець» Львівської 

митниці. У багажному відсіку автомобіля 
зловмисника правоохоронці виявили пар-
тію псевдоефедриновмісних пігулок. Нара-
зі вилучені заборонені до обігу препарати 
відправлено на експертизу. Іншого учасни-
ка протиправної схеми правоохоронці за-
тримали у Львові. 

У межах кримінального провадження 
обом затриманим повідомлено про підо-
зру. Стосовно перевізника обрано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою. 
Тривають слідчі дії. Сумнівний товар вилучено

ssu.gov.ua

Днями податкова 
міліція області вилучила 
фальсифікованого алкоголю 
на 800 тис. грн.

У рамках операції «Акциз-
2019» проведено низку заходів 
з метою очищення ринку від 
фальсифікату, повідомили в ГУ 
ДФС Волині.

Фіскали, отримавши інфор-
мацію про можливе незаконне 
транспортування алкогольних 

напоїв, у взаємодії з працівника-
ми патрульної поліції зупинили 
та обстежили бус.

У ході з’ясування обставин 
встановлено, що 2640 пляшок 
винного ігристого напою італій-
ського виробництва транспорту-
вали на підставі документів, що 
містять ознаки підробки. Відтак 
шампанське довелося вилучити.

Крім того, податковою мілі-
цією проведено обстеження га-

ражного приміщення одного з 
кооперативів обласного центру, 
де виявлено місце зберігання 
незаконного підакцизу. Вилуче-
но 1200 літрів рідини з характер-
ним запахом спирту та 143 пляш-
ки готових лікеро-горілчаних 
виробів без марок акцизного 
податку встановленого зразка.

Згідно з попередньою оцін-
кою, вартість вилученого майна 
становить майже 800 тис. грн.

фальсифікат 

Вилучено спиртного 
на тисячі гривень

vl.sfs.gov.ua

Посадові особи 
управління 
протидії митним 
правопорушенням 
Волинської митниці 
ДФС та Луцького 
прикордонного загону в 
пункті пропуску «Ягодин» 
затримали автомобіль, 
конструктивні порожнини 
якого були забиті 
бурштином.

Як повідомляє прес-
служба Волинської митни-
ці ДФС, водій Volkswagen 
Transporter, житель прикор-
доння, намагався таємно 
вивезти в Польщу понад 

У Ковелі з торгового центру 
Bristol троє зловмисників викрали 
26 норкових шуб.

Унаслідок крадіжки підприємиці 
зав дано збитків на 1,2 млн грн, пише 
«Район Ковель» з посиланням на ухвалу 
Ковельського міськрайонного суду від 
23 січня.

За даними слідства, троє невстанов-
лених осіб, пошкодивши вхідні двері, 
проникли надвечір 17 січня у торговий 
центр. Відтак зламали ролет в магазин 
на першому поверсі й викрали дорогий 
товар.

Як свідчить відео із камер спосте-
режень, орудували ділки аж до ранку. Є 
підозри, що до вчинення злочину можуть 
бути причетні двоє громадян, які тут ра-
ніше працювали, та їхній спільний зна-
йомий. Перед скоєнням крадіжки ці осо-
би перебували в приміщенні торгового 
центру, зокрема біля бутика із шубами, 
обстежували його та оглядали розташу-
вання камер відеонагляду й наявність 
сигналізації.

На Маневиччині 
пограбували храм УПЦ 
МП. Це вже другий у 
районі і четвертий в 
області за останні кілька 
днів випадок, повідомляє 
прес-служба Волинської 
єпархії УПЦ МП. 

Інцидент трапився 
24 січня в Колківському бла-
гочинні. Крадіжку виявлено 
у Свято-Михайлівському 
храмі села Семки. Про зло-
чин стало відомо від насто-
ятеля протоієрея Миколая 

Новосада, який також слу-
жить у селі Розничі.

Як інформує «Перший», 
у ніч на 23 січня грабіжники 
вдерлися у два храми в Горо-
хівському районі та в один у 
Маневицькому.

vl.sfs.gov.ua

Чоловік приховав від 
митного контролю 
сонячне каміння

9 кг необробленого каміння 
жовто-коричневого кольору 
різних розмірів. Воно було 
засипане у насос кондиціо-
нера, поперечину форкопа, 
у задні частини лонжеронів 
транспортного засобу. Їх ви-
явили під час повного мит-
ного огляду із застосуван-
ням технічних засобів.

Товар та автомобіль у 
правопорушника вилучено, 
вони підлягають конфіскації 
за рішенням суду. Каміння 
передадуть на експертизу. 
Чоловіку доведеться запла-
тити штраф у розмірі 100% 
його вартості.
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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  ЙЩоб заробити на життя, треба працювати. Але щоб розбагатіти, треба вигадати щось інше. 

Альфонс Карр

ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛИ НА 
ДОНБАСІ
Унаслідок збройного конфлікту на cході 
України з квітня 2014 року до кінця 2018 
року загинули від 12 до 13 тисяч осіб, 
повідомили в ООН. Приблизно 3300 
загиблих – цивільні, 4000 – військово-
службовці української армії, а 5500 – ро-
сійські бойовики.
УКРАЇНА ТОРГУЄ З ІЗРАЇЛЕМ
21 січня в Єрусалимі уряди України та Із-
раїлю підписали Угоду про зону вільної 
торгівлі. Ізраїльські ввізні мита для 80% 
українських промислових товарів буде 
скасовано. Натомість Україна скасує 
70% ввізних мит на промислову продук-
цію з Ізраїлю.
УКРАЇНА ВИЙШЛА З ТРЬОХ 
УГОД СНД
Кабмін 23 січня ухвалив рішення про 
припинення для України дії трьох угод 
щодо економічної співпраці, укладених 
в рамках СНД.
РОЗСЛІДУЮТЬ РОЗТРАТУ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО ЕКСПРЕСА 
Нацполіція розслідує розтрату і при-
власнення 20,44 млн грн під час будів-
ництва експреса з Києва в аеропорт 
«Бориспіль». Отримані від «Укрзалізни-
ці» кошти за нібито надані роботи й по-
слуги приватна компанія «Рілейд» пере-
раховувала на фіктивні підприємства. 
До слова, експрес зламався наступного 
ж після запуску дня, відтак виходив з 
ладу ще кілька разів.
КУМ ГЛАВИ САП – СУТЕНЕР?
Кум очільника Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури Назара Холод-
ницького, голова львівського осеред-
ку «АвтоЄвроСили» Олег Наконечний 
перебуває під домашнім арештом за 
сутенерство. А 25 січня під час отриман-
ня хабара правоохоронці затримали за-
ступника голови прокуратури Фастова 
Київської області Анну Кулініч, яка та-
кож є кумою Холодницького.
ПРИВАТБАНК ЗАРОБИВ 
МІЛЬЯРДИ 
За підсумками 2018 року, прибуток При-
ватБанку становив 11,7 млрд грн. Націо-
налізація банку, який НБУ штучно дово-
див до банкрутства, відбулася не тільки, 
аби вплинути на бізнесмена Ігоря Коло-
мойського, але й задля отримання при-
буткового бізнесу у власність держави.
ЦЕРКВИ УПЦ МП – 
ПЕРЕЙМЕНУВАТИ 
Мінкульт визначив релігійні організації, 
які мають внести зміни до своїх статутів 
і назв відповідно до закону про пере-
йменування. УПЦ МП має змінити назву і 
вказати свою приналежність до Росії. До 
списку потрапила й низка інших церков 
та релігійних об’єднань.
БАРАБОШКУ ПРОДОВЖИЛИ 
ЗАСТАВУ 
Печерський суд продовжив заставу 
в 3 млн грн та носіння електронного 
браслета волинському блогеру Олек-
сандру Барабошку. Його звинувачують 
у причетності до незаконного збору 
інформації та участі в постановці секс-
скандалу за участі заступника началь-
ника Департаменту захисту економіки 
Нацполіції Олександра Варченка і сту-
дентки Наталії Бурейко.
НА АВТО – МІТКИ 
Кабмін 23 січня схвалив постанову про 
радіочастотну ідентифікацію проходжен-
ня техконтролю транспортом. На вітро-
вому склі будуть клеїти мітку для автома-
тичного зчитування спецприладами.
КАРТОПЛЯ ПОДОРОЖЧАЛА 
Ціни на картоплю на гуртовому ринку 
зросли на 10%. У середньому 1 кг кош-
тує 6,5-7 грн. Зараз картопля – найдо-
рожча за останнє десятиліття.
ПОМЕРЛА НАЙСТАРІША 
УКРАЇНКА
У 107 років померла найстаріша жін-
ка України – схимонахиня Іоанна, в 
миру – Марія Мороз. Вона жила у жіно-
чому ставропігійному монастирі на Жи-
томирщині.

українська хроніка

volynnew
s.com

фінансування МІЛЬЙОНИ – НА ДОБУДОВУ ШКІЛ І ДИТСАДКІВМІЛЬЙОНИ – НА ДОБУДОВУ ШКІЛ І ДИТСАДКІВ

ПОРОШЕНКУ «ДЯКУЮТЬ» ПОРОШЕНКУ «ДЯКУЮТЬ» 
ЗА ДРАКОНІВСЬКІ ТАРИФИЗА ДРАКОНІВСЬКІ ТАРИФИ

дожилися

ПТАХОФАБРИКА ПТАХОФАБРИКА 
ЗАБРУДНЮЄ ВОДОКАНАЛЗАБРУДНЮЄ ВОДОКАНАЛ

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА – МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА – 
ЯК ДАНИНА ПАМ’ЯТІЯК ДАНИНА ПАМ’ЯТІ

ситуація SOS вшанування

«Луцьктепло» потребує підтримки з бюджету

«Лучани не мають 
чим платити 

за наші послуги», – 
із такими словами 
звернулася до обранців 
громади директор ДКП 
«Луцьктепло» Валентина 
Малютіна. 

З її слів, нереально високи-
ми тарифами на тепло держава 
поставила підприємство в кри-
тичну ситуацію, адже споживачі 
теплоенергії не в змозі платити 
таку комуналку.

Про це йшлося 28 січня під 
час засідання постійної комісії 
міської ради з питань генераль-
ного планування, будівництва, 
архітектури та благоустрою, 
житлово-комунального госпо-
дарства, екології, транспорту та 
енергозбереження.

Валентина Малютіна звер-
нулася до членів профільної 
комісії із проханням підтрима-
ти проект програми підтримки 
ДКП «Луцьк тепло» на 2019 рік. 
Програму уже затвердили на ви-
конкомі, однак наприкінці груд-
ня вийшла постанова Кабміну, в 
якій зазначено, що послуги теп-
лопостачання визначають таки-
ми, які становлять суспільний 
інтерес. Саме через це потрібне 

схвалення програми ще й анти-
монопольниками.

Як пояснила очільниця 
«Луцьктепла», загальний обсяг 
фінансових ресурсів, потрібних 
для реалізації міської програми, 
становить майже 50,5 млн грн, 
які підприємство хоче отримати 
з міського бюджету.

Основним джерелом фор-
мування доходів «Луцьктепла» є 
відпущена споживачам теплова 
енергія та надані послуги з цен-
тралізованого опалення і поста-
чання гарячої води. Однак під-

приємство має низку 
зобов’язань минулих років, не 
передбачених у структурі чинних 
тарифів на теплову енергію та 
послуги з централізованого опа-
лення та гарячого водопостачан-
ня. Одне з них – це виплата боргу 
ТОВ «Тепелен». Згідно із графіком 
погашення заборгованості за ми-
ровою угодою між ТОВ «Тепелен» 
та ДКП «Луцьктепло», у 2019 році 
слід сплатити понад 5,5 млн грн. 
Валентина Малютіна переконує, 
що самотужки ДКП «Луцьктеп-
ло» таку суму не осилить, тому й 

звертається до членів профіль-
ної комісії, аби ті посприяли у 
розв’язанні актуальних для під-
приємства питань.

Голова комісії Андрій Козюра 
підтвердив, що держава постави-
ла підприємства теплоенергети-
ки в досить складну ситуацію.

«Усі мережі в аварійному ста-
ні, але поцікавтеся, чи дала дер-
жава кошти хоча б на одну тру-
бу?» – звернувся він до колег. За 
такі тарифи варто «подякувати» 
Петру Олексійовичу. На жаль, вся 
країна проковтнула цю пігулку», –  
зазначив обранець громади.

«Люди не можуть платити за 
наші послуги. Через це ми має-
мо величезні борги. І хоч не всі 
можуть вчасно сплачувати за 
комуналку, підприємство змуше-
не щомісяця платити за газ. Наші 
тарифи – ще більші, ніж у «Луцьк-
водоканалі», але ми мусимо це 
робити. Тому що нереально до-
рогий газ», – констатувала Вален-
тина Малютіна.

Зрештою більшість депутатів 
затвердила програму підтримки 
ДКП «Луцьктепло» на 2019 рік. 
Далі – справа за сесією міськради.

жету

во має низку

Низку об’єктів, на які виділено кошти 
з Державного фонду регіонального 
розвитку, можуть завершити вже цьогоріч. 
Розраховують отримати фінансування у 
розмірі майже 130 млн грн. 

Про це йшлося 25 січня під час засідання 
регіональної комісії з оцінки та забезпечен-
ня проведення попереднього конкурсного 
відбору інвестиційних програм та проектів, 
що можуть реалізуватися за рахунок коштів 
ДФРР.

Як повідомив заступник голови Волин-
ської ОДА Валентин Цьось, відомо, що з ДФРР 
у 2019 році виділять для Волині понад 235,582 
млн грн. З них 201,4 млн грн становитиме за-
гальний фонд, понад 30 млн грн – спеціаль-
ний фонд.

У 2018 році кошти спецфонду не наді-
йшли, відповідно, в області не змогли завер-
шити низку об’єктів. Мінрегіон цьогоріч нада-
ватиме пріоритет об’єктам, які є перехідними 
і які буде завершено у 2019-му. Залишкова 

Птахокомплекс «Губин» 
зобов’язали встановити 
додаткове очисне обладнання 
та залагодити питання 
очищення стічних вод, що 
потрапляють з підприємства 
в мережі «Нововолинськ-
водоканалу».

Про це йшлося 24 січня під 
час засідання регіональної комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомив начальник 
управління екології та при-
родних ресурсів ОДА Дмитро 
Новохатський, у стічних водах 
підприємства виявляли переви-
щення допустимих концентрацій 
небезпечних речовин. Неодно-
разово скеровували листи щодо 
усунення недоліків. Створили ро-
бочу групу з перевірки суб’єктів 
господарювання із залученням 
представників Держекоінспек-
ції та Держпродспоживслужби. 
Проте упродовж минулого року 
тенденцій до покращення якості 
стічних вод на птахокомплексі не 
спостерігали.

15 січня у Нововолинську 
відбулася нарада, під час якої це 

підприємство нарешті зобов’яза-
лося вжити невідкладних заходів 
задля повного окиснення стічних 
вод, що потрапляють до стоків 
водоканалу. Комісії доручили по-
силити контроль та здійснювати 
щоденний моніторинг якості 
стічних вод. Протягом двох міся-
ців на птахокомплексі планують 
встановити додаткове очисне 
обладнання. «Нововолинськво-
доканалу» в разі невиконання 
вимог рекомендували розірвати 
договір з підприємством щодо 
приймання стічних вод. 

Як повідомив начальник ГУ 
Держпродспоживслужби в об-
ласті Богдан Лозинський, підпри-
ємство має потужність забою у 
шість тисяч голів птиці на годину. 
Воно сучасне, нове, але при за-
пуску підприємства не врахували 
всіх аспектів діяльності. Зокре-
ма, очисна установка не відпо-
відає потужності. Проблему має 
розв’язати встановлення нового 
обладнання, яке планують здійс-
нити у найближчі місяці. Нова 
очисна установка німецького ви-
робництва коштує близько пів-
мільйона євро.

Меморіальну 
дошку пам’яті 
Першої 
стрілецько-
козацької 
(сірожупанної) 
дивізії, яка 
у 1918-1920 
роках брала 
участь в захисті 
УНР, відкрили 
днями у 
Володимирі-
Волинському. 

вартість 21 незавершеного об’єкта в області 
становить 473 млн грн. 

Як перехідні, що мають бути завершені 
цього року, виокремили 11 об’єктів. До пе-
реліку увійшли: реконструкція Горохівської 
школи, де вже тривало будівництво (роботи 
треба завершити до початку навчального 
року); капремонт даху Локачинської ЗОШ з 
термомодернізацією (потрібно ще 4,245 млн 
грн); будівництво ЗОШ в селі Любохини Ста-
ровижівського району, що триває вже шість 
років (об’єкт готовий на понад 90%, його та-
кож планують здати до 1 вересня); будівни-
цтво школи в селі Осівці Камінь-Каширського 
району (об’єкт має такий же ступінь готов-
ності); реконструкція школи та дитсадка у 
селі Старосілля Іваничівського району (для 
завершення робіт потрібно 2,3 млн грн); ре-
конструкція частини приміщення ЗОШ під 
навчально-виховний комплекс у селі П’ятидні 
Устилузької ОТГ (проект подавали на 2018 рік, 
але тоді не врахували перерахунку коштори-

су, для завершення робіт наразі потрібно 1,45 
млн грн); придбання томографа для Ратнів-
ської центральної районної лікарні (очікують 
отримати кошти спецфонду, що мали надійти 
у 2018 році).

Також серед перехідних об’єктів на цей 
рік: капремонт і облаштування спортивного 
майданчика зі штучним покриттям Турій-
ської ЗОШ (для завершення робіт потрібно 
12,2 млн грн); нове будівництво навчальних 
приміщень в Луківському опорному на-
вчальному закладі на Турійщині (потрібно 
18 млн грн); капітальний ремонт стаціонарно-
лікувального відділення для постійного 
проживання одиноких непрацездатних 
громадян та інвалідів району в селі Гуща на 
Любомльщині; будівництво ДНЗ у селі Крупа 
Луцького району (потрібно 27 млн грн, робо-
ти стартували у 2018 році). 

Усі перелічені об’єкти планують заверши-
ти цього року. Для них потрібно виділити по-
над 129 млн грн.

Її встановили на будин-
ку Володимир-Волинського 
об’єднаного районного військ-
комату, що на вулиці Січових 
Стрільців. А ще сто років тому 
в цьому приміщенні базувався 
організаційний осередок фор-
мування. 

Захід відбувся за ініціативи 
народного депутата Ігоря Гузя 
та фінансової підтримки Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
який виділив 10 тис. грн. 

«Ми живемо в карколом-
ний час змін – утвердження 
української державності. За 
останні чотири роки провели 

декомунізацію, прибрали біль-
шовицькі пазурі, які ще трима-
ли нас у пам’ятниках, вулицях, 
постаментах. Натомість маємо 
пропонувати інше – поверта-
ти пам’ять про українців! Ця 
дошка направду символічна, 
адже її встановлено на примі-
щенні, де розташовувався штаб 
сірожупанників», – зауважив 
парламентар.

Під час освячення та уро-
чистого відкриття меморі-
альної дошки були присутні 
священнослужителі, наукові 
співробітники, бійці 14-ї ОМБр, 
школярі та місцеві жителі.

Сто років тому тут 
був осередок дивізії

guz.in.ua
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ЯНУКОВИЧУ ДАЛИ 
13 РОКІВ

Оболонський райсуд Києва 24 січня 
визнав колишнього Президента Віктора 
Януковича винним у державній зраді, по-
собництві у веденні агресивної війни та 
посяганні на територіальну цілісність і 
недоторканність України, що спричинило 
загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

За це його засудили до 13 років по-
збавлення волі. Окрім того, за статтею 
про сепаратизм суд виправдав Янукови-
ча, не знайшовши в його діях складу цьо-
го злочину, інформує TheБабель.

У РЕЄСТРІ ВИБОРЦІВ – 
МЕРТВІ ДУШІ

Державний реєстр виборців підра-
хував, що на президентських виборах 
у березні може проголосувати близько 
35,6 млн українців, включно з тими, хто 
проживає на непідконтрольних терито-
ріях.

Як зазначає «Страна», це менше, ніж 
у 2010-му, коли переміг Віктор Янукович 
(майже 37 млн виборців), але більше, ніж 
у 2014-му, коли обрали Петра Порошен-
ка (34,6 млн виборців).

Тобто кількість виборців у 2019 році 
раптово зросла на мільйон, хоча статис-
тика щодо смертності та трудової міграції 
вказує, що такого бути не може. Схоже, 
влада готується до масштабних фальсифі-
кацій результатів виборів на користь про-
владного кандидата шляхом використан-
ня виборчих бюлетенів померлих.

ЕКСПОРТ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
КОНТРОЛЮЄ АХМЕТОВ

У 2018 році ДТЕК здійснював суб-
сидований усіма споживачами експорт 
електричної енергії. Сума таких субсидій, 
що була закладена у тарифи на електро-
енергію, склала понад 1,3 млрд грн, по-
відомляє «Економічна правда». 

За рік експорт електроенергії з Укра-
їни збільшився на 19,4% і в 2018 році 
склав 6,2 млрд кВт-год – це еквівалент 
близько 3 млн тонн вугілля. Експорт 
електроенергії практично повністю мо-
нополізував ДТЕК Ріната Ахметова, він 
контролює 99% таких поставок електро-
енергії.

ВАКАРЧУК ЗА 
ПОРОШЕНКА?

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав 
Вакарчук може підтримати Президента 
Петра Порошенка на виборах. Про це 
пише «Страна» з посиланням на три не-
залежні джерела.

Сам Вакарчук нібито навіть у приват-
них бесідах говорить, що він абсолютно 
щиро підтримує Порошенка. Джерела 
в Адміністрації Президента підтверджу-
ють, що торги з музикантом тривають, але 
ставку Вакарчука назвати відмовилися.

До слова, днями Славко Вакарчук за-
явив, що не балотуватиметься на посаду 
Президента, мовляв, влада як така його 
не цікавить. «Я працюватиму над тим, 
щоб привести у владу якомога більше 
молодих професіоналів – людей майбут-
нього», – наголосив він.

МИТНИЦЯ ВИКРУЧУЄ 
РУКИ БІЗНЕСУ

Останнім часом бізнес масово скар-
житься, що на митниці суттєво зросли 
і легальні платежі, і хабарі за швидке 
оформлення або провезення контрабан-
ди. Підприємцям нібито пропонують 
оформляти товар за завищеною митною 
вартістю, передає «Страна». Оскільки на 
неї нараховують усі податки, то й їхній 
розмір зростає.

Націнка різна – від 10-20% до 200%. 
Зрештою компанії переплачують десят-
ки, а то й сотні тисяч доларів – усе зале-
жить від партії товару. 

Митники в приватних розмовах пояс-
нюють свої підвищені апетити командою 
згори – збільшити і бюджетні збори, і об-
сяги  готівки, тобто такий собі «партійний 
внесок» на вибори.

по суті влада як діагноз

  Алла САДЕЦЬКА

У Луцьку під виглядом 
соціологічного опитування 
розпочався підкуп виборців 

на користь Петра Порошенка. 
За успішне виконання кількох 
завдань агітаторам обіцяють 
близько трьох тисяч гривень, 
а підписати на таку схему 
пропонують чи не всю сім’ю. 
Саме ж опитування є абсурдним, 
адже проводити його може хто 
завгодно, наприклад, усі мешканці 
під’їзду.

Інтерв’юерів мотивують голосувати на 
президентських виборах за Порошенка й за 
«правильне» голосування обіцяють премію. 
Однак такі легкі гроші можуть обернутися для 
лучан втратою субсидії, адже додатковий до-
хід має належним чином обліковуватися.

СХЕМА ПІДКУПУ ДІЄ ПО ВСІЙ 
УКРАЇНІ

Людей змушують підписувати так звану ан-
кету однодумців та особисте зобов’язання. Ці 
папірці багато хто сприймає як зобов’язання 
голосувати за Порошенка в обмін на обіця-
ну тисячу гривень. З-поміж завдань тих, хто 
проводитиме опитування, – виявляти при-
хильників чинного гаранта та підтримувати з 
ними зв’язок.

До слова, нещодавно журналіст Олек-
сандр Дубінський опублікував агітматеріали, 
які людей просять за тисячу гривень заповни-
ти в інтересах Порошенка. «Учасників «коман-
ди Порошенка», які беруть участь у «соцопи-
туваннях» за гроші (схема підкупу виборців), 
традиційно кидають на бабки. З 10000 грн, які 
виділяє на підкуп сам Порошенко, до людей 
доходить всього лише 1000. Решту крадуть 
люди Петі», – стверджує Дубінський.

Дісталася ця схема і до Луцька. Першим 
про неї заговорив у Facebook лучанин Ілля 
Токаренко. Як з’ясували ВН, усе має такий ви-
гляд: здебільшого голови ОСББ, використову-
ючи базу «Ощадбанку», телефонують до меш-
канців свого будинку, пропонуючи провести 
соцопитування від БПП.

«До знайомого зателефонували й попро-
сили до розмови матір, хоча вона вже близь-
ко 20 років перебуває в Італії. З’ясувалося, що 
мама оформлювала минулоріч картку «Ощад-
банку» і записала номер сина, бо в неї україн-
ського номера не було», –  розповідає житель 
33-го мікрорайону пан Леонід на умовах ано-
німності. Тож можна зробити висновок, що 
базу номерів клієнтів «Ощадбанку» видають 
централізовано, тобто використовуючи дані 
людей, зокрема їхні кредитні історії, а ними 
можна маніпулювати.

Потім Леоніду дали номер, з якого теле-
фонували його знайомому, і він сам вирішив 
сконтактувати з координаторами. Координа-
тором виявився голова луцького ОСББ. Під час 
спілкування він пропонував попрацювати агі-
татором на президентських виборах: спочатку 
потрібно було зустрітися з ним, аби надати ко-
пії паспорта та ідентифікаційного номера, він 
їх передає в офіс БПП, куди згодом потрібно 
прийти, щоб підписати договір про співпрацю. 

ПІДКУП ВИБОРЦІВ СТАРТУВАВ

Після цього агітатору платять 500 грн і дають 
завдання пройтися по сусідах лише у своєму 
будинку і нібито провести соцопитування – за 
кого люди хочуть голосувати.

В анкетах потрібно заповнити паспортні 
дані, хоча, відповідно до законодавства, збір 
персональних даних в такому форматі за-
боронений. Після цього анкети треба здати 
в офіс БПП, де їх перевіряє партійна служба 
безпеки: якщо вони справжні, то агітатору да-
ють ще 500 грн.

ЯК АГІТУЮТЬ СУСІДІВ
У телефонній розмові, яка потрапила 

до ВН, чутно, як чоловікові пропонують по-
працювати у передвиборній кампанії на По-
рошенка протягом трьох місяців. Зокрема, у 
січні потрібно зробити соцопитування, здати 
анкети й отримати гроші. 

Лучанин дивується, як люди будуть опиту-
вати одне одного, якщо з такими пропозиці-
ями звертаються до всіх сусідів, пропонуючи 
також оформити дружину, батьків, хоча це 
мешканці однієї квартири. 

Далі потрібно рознести запрошення на 
вибори. Але не офіційні від дільниці, а без-
посередньо від партії, після чого агітатор 
отримає ще 500 грн. На зауваження про те, 
що така процедура суперечить здоровому 
глузду, координатор сказав, аби чоловік не 
переймався, що сусіди будуть носити ці за-
прошення одне одному. Після закінчення ви-
борів у штабі обіцяють порахувати, яка явка 
була з будинку, і агітатор зможе ще отримати 
до 1,5 тис. грн премії.

Загалом за три місяці можна отримати 
3 тис. грн фактично за те, що ти нічого не ро-
биш, але завдання полягає в тому, щоб само-
му прийти на вибори і проголосувати за Пет-
ра Порошенка.

Лучанин, до якого зверталися з пропо-
зицією сумнівної співпраці, переконаний, що 
молоді люди можуть просто взяти гроші й на-
далі ігнорувати роботу, по суті, кинувши ко-
ординаторів. Проте старші люди, підписуючи 
договір, відчуватимуть відповідальність, тому, 
найімовірніше, виконуватимуть вказівки.

«Чи не найголовнішим фактором є те, що 
премію можна отримати, якщо будинок про-
голосує «правильно». Тобто підсвідомо ти ро-
зумієш, що тобі самому треба проголосувати 
й повести на вибори усю сім’ю», – пояснює 
чоловік.

РИЗИК ВТРАТИТИ СУБСИДІЮ
Здається, що все має законний вигляд, 

якщо працівники належно оформлені. Але, 
як з’ясувалося, отримані гроші ідуть в дохід 
фізичної особи. Якщо договори підписують 
офіційно, то всі документи мають подати в 
податкову, тобто з отриманих коштів потріб-
но буде заплатити податок. Якщо ж партія 
влаш товує на роботу людей, але не подає до-
кументи в податкову, за це передбачена від-
повідальність.

Більше того, при подаванні документів на 
субсидію додатковий дохід також буде врахо-
вано. І це при тому, що субсидію отримати й 
так складно. Адже якщо лімітований субсиді-
єю дохід перевищено бодай на 100 грн, то її 
не надають.

Як підтвердили у департаменті соціальної 
політики Луцької міськради, приховування 
додаткового доходу може обернутися втра-
тою субсидії. Тобто якщо в сім’ї три людини 
отримають по 3 тис. грн завдяки виборчій 
схемі БПП, є ризик лишитися без субсидії.

«Колись-таки дохід будуть перевіряти. І 
якщо в людини були додаткові надходження 
чи змінився матеріальний стан, то в місячний 
термін особа має проінформувати про це 
добровільно. В іншому випадку субсидіант 
може втратити субсидію», – пояснюють у де-
партаменті.

ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
НА МАЙБУТНЄ

Кандидат соціологічних наук, доцент 
Східноєвропейського національного універ-
ситету Світлана Сальнікова на прохання ВН 
проаналізувала анкету та інструкцію.

З її слів, в анкеті обов’язково має бути вка-
зана організація, яка проводить дослідження, 
та зазначена мета. Інколи навіть вказують 
контакти виконавця, аби кожен, хто надає ін-
формацію, зміг за потреби перевірити реаль-
ність дослідження.

«У цій анкеті жодних даних про того, хто 
збирає інформацію, немає. Дослідник висту-
пає інкогніто. Ми нічого не знаємо про ви-
конавця, тому можна стверджувати, що він 
щонайменше непрофесійний і некомпетент-
ний», – зазначає Світлана Сальнікова.

Зміст документів наштовхує й на інший 
висновок. Світлана Сальнікова підозрює, що 
насправді таким чином збирають інформа-
цію, а процес замасковано під соціологічне 
опитування. 

«Опитування завжди анонімні. В анкеті 
ніколи не прописують приватні дані – прізви-
ще, ім’я, по батькові, контакти. Бланк анкети 
не можна ідентифікувати з конкретною осо-
бою. У цьому випадку все навпаки», – конста-
тує науковець.

Світлана Сальнікова наголошує, що мета 
будь-якого соціологічного опитування – зі-
брати інформацію, а не надати чи надавати її в 
майбутньому. Зрештою, вважає вона, в самій 
же інструкції вказано реальну мету цього фік-
тивного опитування: знати адресу, куди мож-
на передавати інформацію або запрошення 
на зустріч.

ЗАМІСТЬ P.S.
Отже, що ми маємо? Під виглядом соціо-

логічного опитування команда БПП «Солідар-
ність» у Луцьку, як і по всій Україні, купує го-
лоси виборців та в непрозорий спосіб збирає 
персональні дані громадян для агітації. 

При цьому рядові виконавці цієї схеми че-
рез кілька тисяч гривень ризикують втратити 
субсидію, що в умовах надвисоких тарифів на 
комунальні послуги для багатьох може оберну-
тися серйозними фінансовими проблемами. 

А про моральний бік питання годі й гово-
рити. Адже тут Петро Порошенко обігнав чи 
не всіх своїх попередників – у таких масштабах 
голоси українців ще, напевно, не купували. От 
тільки чи допоможуть купівля голосів, Томос-
тур, необмежений адмінресурс та обман ви-
борців вийти Порошенку бодай у другий тур 
президентських перегонів? Є сумніви...

ЯК ПРАЦЮЄ СХЕМА АГІТАЦІЇ ЗА ПОРОШЕНКА

Легкі гроші можуть обернутися проблемами

Vesti.Ru
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ОБЛДЕРЖ-
АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАБЛОКУВАЛА 
ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ

  Анна ВОЛОЩУК

Через нездорові амбіції голови 
Волинської обласної державної 
адміністрації Олександра Савченка 
область може лишитися без грошей: 
чиновники облдержадміністрації 
оскаржують в суді рішення 
Волинської обласної ради «Про 
обласний бюджет на 2019 рік».

Як відомо, 20 грудня на сесії облра-
ди депутати проголосували за рішення 
щодо обласного бюджету на 2019 рік. 
Крім коштів, передбачених на фінансу-
вання освітніх, медичних та соціальних 
закладів, ремонт доріг, соціальні про-
грами тощо, 25 млн грн депутати розпо-
ділили між 16 районами й ОТГ на фінан-
сування невеликих соціально потрібних 
об’єктів.

«У бюджеті було передбачено кошти 
на придбання медичного обладнання 
для обласної лікарні й протитуберку-
льозного об’єднання, також на про-
граму «Волинькард» та інші соціально 
важливі цілі, – розповідає голова фракції 
«УКРОП» у Волинській обласній раді Вя-
чеслав Рубльов. – Цьогоріч ми планува-
ли за бюджетні кошти реставрувати му-
зей у Володимирі-Волинському, замінити 
вікна та двері в десятках шкіл і садочків 
області, придбати комп’ютерну техніку 
для навчальних закладів, освітлити кіло-
метри вулиць у волинських селах».

Загалом на потреби районів з об-
ласного бюджету було передбачено 
майже 6 млн грн. Крім того, 6,3 млн грн 
депутати планували виділити для бюдже-
тів об’єднаних територіальних громад. 
Проте Волинська облдержадміністрація 
за вказівкою Олександра Савченка вирі-
шила оскаржити в суді рішення обласної 
ради. Мовляв, депутати, яких обирали 
волиняни, без погодження з чиновника-
ми розподілили гроші області.

«Генерал Савченко заблокував облас-
ний бюджет. Йому однаково, що сотні й 
тисячі людей, які звертаються до депута-
тів обласної ради, не отримають соціаль-
ну допомогу, нове медичне обладнання, 
чи на вулицях їхніх населених пунктів 
буде світло. Процес децентралізації, про 
який так пафосно розповідають чинов-
ники, на Волині повністю провалено, бо 
в рішення тих, кого обрали волиняни, 
втручаються такі «парашутисти», як Сав-
ченко», – заявив голова Волинської об-
ласної ради Ігор Палиця.

Скільки триватиме судова тяганина і, 
відповідно, скільки часу гроші з обласно-
го бюджету не надходитимуть в райони – 
невідомо. Тож наразі завдяки ведмежій 
послузі губернатора виділення грошей 
з бюджету для потреб районів цілком за-
блоковане.

театр абсурдутарифи

вибори на носі

узаконена афера

ЧОМУ ПЛАТІЖКИ 
ЗА ГАЗ ШОКУЮТЬ?

dengi.ua

  Дарина ГОГОДЗА

П’ятий Президент України Петро 
Порошенко 29 січня під час форуму, 
приуроченого річниці бою під 
Крутами, оголосив про свою участь 
у президентських виборах навесні 
2019 року.

На передвиборчу агітацію чинного Пре-
зидента України Петра Порошенка витратять 
близько 6 млрд грн з бюджету, йдеться у про-
грамі «Грошi» на «1+1». Журналісти повідом-
ляють, що передвиборний штаб Порошенка 
витрачає близько 400 тис. грн на роботу кож-
ного агітатора. Кошти на оплату їхньої праці 
беруть з державного бюджету. За весь період 
виборчої кампанії на них витратять близько 
5 млрд грн. Ще 1 млрд грн планують виділити 
на монетизацію субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг. У місяць перед вибора-
ми українці, які отримують субсидії, отрима-
ють їх у готівковій формі, приблизно по 1 тис. 
грн на кожного. За прогнозами аналітиків, 
це призведе до інфляції в країні. Журналіс-
ти «Грошей» називають це рішення прямим 
підкупом виборців і стверджують, що Поро-
шенко «за всяку ціну хоче купити собі місце 
у другому турі».

Центральна виборча комісія, окрім Пет-
ра Порошенка, зареєструвала кандидатами 
в президенти ще два десятки претендентів: 
лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошен-
ко, шоумена, лідера партії «Слуга народу» 
Володимира Зеленського, главу Радикальної 
партії Олега Ляшка, лідера Соціалістичної 
партії України Іллю Киву, кандидата від партії 
«Опозиційний блок – Партія миру та розвит-
ку» Олександра Вілкула, депутата з фракції 

«БПП» Аркадія Корнацького, лідера партії 
«Народний контроль» Дмитра Добродомова, 
очільника ще однієї «Соціалістичної партії» 
Олександра Мороза, екс-главу СБУ Валенти-
на Наливайченка, мера Львова і очільника 
«Самопомочі» Андрія Садового, лідера партії 
«Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, 
народного депутата Євгенія Мураєва, лідера 
«Соціал-демократичної партії» Сергія Кап-
ліна, екс-міністра екології Ігоря Шевченка, 
самовисуванця Віталія Скоцика, народного 
депутата Віталія Купрія, народного депута-
та Ольгу Богомолець, бізнесмена Геннадія 
Балашова, екс-главу ДФС Романа Насірова, 
екс-директора гірськолижного курорту «Бу-
ковель» і народного депутата від УКРОПу 
Олександра Шевченка та члена фракції «Опо-
зиційний блок», народного депутата Юрія 
Бойка.

ДВІЧІ В ОДНУ РІЧКУ НЕ ВВІЙДЕШ

ЯК УКРАЇНЦІ ПЛАТЯТЬ ЗА 
ГАЗ, ЯКИЙ НЕ ВИКОРИСТАЛИ

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

Яким чином 
визначають суму 
рекомендованого 

платежу за газ, що шокує 
волинян, пояснили у 
ТОВ «Волиньгаз збут». 
Там наголошують, 
що ця сума є суто 
рекомендаційною і ї ї 
несплата не тягне за 
собою жодних наслідків. 

Про це йшлося під час за-
сідання регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуа-
цій 24 січня. Голова облдержад-
міністрації Олександр Савченко 
розповів, що йому часто телефо-
нують старші люди й скаржаться 
на те, що їм рекомендують спла-
чувати за газ 5,5 тис. грн, хоча ра-
ніше ця сума становила 220 грн 
на місяць.

«Який недоумок розробляв 
це? Нехай мені можна написати і 
я з похмілля можу три тисячі за-
платити. Але якщо людина пла-
тить 220 гривень, хто додумався 
написати п’ять тисяч?» – обурив-
ся голова ОДА.

Як повідомив директор де-
партаменту регіонального роз-
витку та ЖКГ ОДА Андрій Пиріг, 
минулоріч населення області, яке 
є головним споживачем газу на 
Волині, використало природного 
газу на 961 млн грн (65% від спо-
житого). Рівень розрахунків ста-
новить 71,4%. Він підтвердив, що 

Пояснення газовиків про рекомендований 
платіж людей не влаштовує

від громадян надходять численні 
звернення щодо захмарних ра-
хунків за спожитий газ. У декого 
цифра в графі «рекомендований 
платіж» більш ніж удвічі пере-
вищує плату за спожитий газ. У 
багатьох такий стан речей викли-
кає повне небажання сплачувати 
взагалі. Пояснення газовиків, що 
це, мовляв, рекомендаційний 
платіж за наступний місяць, не 
зовсім влаштовує волинян. Ма-
сова несплата за газ може мати 
серйозні наслідки, виникає соці-
альна напруга, адже люди не ро-
зуміють, чому їм рекомендують 
платити такі суми.

Директор департаменту со-
ціального захисту населення 
ОДА Оксана Гобод зазначила, що 
люди не мусять переплачувати, 
мовляв, зобов’язані розрахову-
ватися лише за фактично спожиті 
послуги. Чиновниця закликала 
постачальників газу, поки немає 
затверджених на законодавчому 
рівні нових тарифів, не каламути-
ти населення та прибрати цей ре-
комендований платіж з рахунків.

Пояснення щодо велетен-
ських сум рекомендованих пла-
тежів надав директор ТОВ «Во-
линьгаз збут» Микола Тищук. Він 
повідомив, що цей платіж – вар-

тість прогнозованого споживан-
ня газу за поточний місяць. Ре-
комендований платіж ввели ще 
у грудні 2017 року при ухваленні 
закону про житлово-комунальні 
послуги. В законі споживача 
зобов’язали сплачувати пеню за 
несвоєчасні платежі. Щоб не було 
запізнень зі сплати і, відповідно, 
штрафних санкцій, ввели реко-
мендований платіж. У рахунку за 
газ сума, яку потрібно заплатити, 
вказана в рядку «до сплати». Вод-
ночас зазначено, що рекомендо-
ваний платіж є рекомендаційним, 
а його несплата – не підстава для 
припинення газопостачання.

Щодо платіжки, де споживач 
має сплатити лише 232 грн, а ре-
комендований платіж визначено 
в розмірі 5,685 тис. грн, то Мико-
ла Тищук пояснив, що рекомен-
дований платіж розраховують на 
підставі Кодексу газорозподіль-
чих систем. Так, якщо будинок 
має площу 178,9 м2, норма спо-
живання становить 26 м3 на метр 
квадратний, тобто 4,651 тис. м3 на 
рік. Місячна частка від річного 
профілю споживання газу ста-
новить 18,7%, або понад 869 м3 
(вартість – 7,435 тис. грн). Місячне 
відшкодування пільг становить 
для цього споживача 1750 грн. 
Віднявши цю суму від 7,435 тис., й 
отримали 5,685 тис., які й навели 
як рекомендований платіж.

Міністр соцполітики Андрій 
Рева нещодавно закликав не 

платити за новими платіжками 
за газ. Майже 3,5 мільйона 
українських сімей отримали 
платіжки за газ з підвищеними 
нормами споживання. Як 
наслідок – оплата зросла втричі. 

Якщо у вас немає лічильника в квартирі, 
спожитий газ рахують за нормою. Ще в лис-
топадових платіжках була одна цифра, уже в 
грудні – втричі більша. Це потроєння норми 
пояснюється рішенням Верховного Суду. Він 
не рахував жодних ваших витрат, не слухав 
експертів, не шукав справедливості. Суд най-
вищої інстанції скасував урядову постанову 
із банальних процедурних недоліків. І по-
вернув українців до далекого 1996 року, коли 
споживання газу було майже ненормованим, 
бо коштував він копійки.

Цей стрибок на двадцять років назад від-
бувся з подачі облгазів. Їхня вигода не прос-
то очевидна, бо на рівному місці отримають 
утричі більше грошей, тут є ще й суперприз. 
Та чи могли вони самі провернути таку афе-

ру? Звісно, ні.
«Певні люди з Кабміну, які оформляли цю 

постанову, я не знаю, свідомо чи несвідомо, 
але вони її порушили і дали таким чином об-
ласним газорозподільним компаніям Дмитра 
Фірташа звернутись і її опротестувати. Що ті й 
зробили», – пояснює директор Центру дослі-
дження енергетики Олександр Харченко. 

І ось тепер 3,5 мільйона родин без лічиль-
ників отримали в платіжках потрійну ціну.

«Ми встановлюємо лічильники тільки в 
рамках тих коштів, які закладено у тариф», – 
розповідають у відомстві. Мовляв, з кожних 
8,5 грн на лічильники йде лише дві копійки. 
А тому у великих містах так повільно триває 
операція «лічильникозація» і може розтягну-
тися на роки.

От українці тепер і розмірковують: ста-
вити лічильник за власний кошт чи чекати й 
далі, оплачуючи абсурдну газову норму? Уряд 
теж ніби розуміє абсурдність ситуації, але 
чому ж бездіє?

«У проекті постанови було запропонова-
но норми, які диференційовано за сезонами, 
усереднено по всій Україні та відповідно вра-
ховано статистичні дані, що їх було надано 

«Асоціацією газового ринку України» на під-
ставі фактичних даних за показниками за-
гальнобудинкових лічильників», – пояснили в 
уряді. Проте не дуже зрозуміло і без конкрет-
них цифр.

Та це не вся глибина облгазівської афери, 
каже Олександр Харченко. Тут захований і 
згаданий вище суперприз. Постачальники 
газу не просто залізли в наші кишені й витяг-
ли втричі більше. Вони отримали ще одне 
джерело доходів – зайвий газ.

«За різними оцінками, він складає від 
100 до 300 мільйонів доларів на рік. Вони 
зароб ляють просто з повітря», – пояснює 
Харченко.

Насправді не з повітря. Це той газ, який 
ми купили, але не використали. Бо просто не-
реально стільки його використати вдома. У 
межах однієї квартири це можуть бути від 5 
до 15 кубів залишків, а в масштабах країни – 
мільйони.

Єдиний спосіб не платити в чужу кишеню 
зайві гроші – встановити лічильник. А потім 
вимагати за нього компенсацію. Якщо уряд 
все ж таки пропише процедуру повернення 
грошей. Бо її досі немає.

  Ірина ПРОКОФ’ЄВА
tsn.ua
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НОВА СЛУЖБА 
СУПРОВОДУ 
НЕЗРЯЧИХ
У Луцьку невдовзі запрацює нова 
служба супроводу незрячих. 
Фінансуванням структури повністю 
опікуватиметься Луцька міськрада, 
повідомив радник Луцького 
міського голови Ігор Поліщук. 

«Донедавна супроводом незрячих 
опікувався Луцький міський центр зай-
нятості. Але там була велика плинність 
кадрів, працівники змінювалися і кожній 
наступній людині потрібно було поясню-
вати особливості роботи. Це спричиняло 
певні незручності, були перебої у робо-
ті», – зазначив посадовець.

Ігор Поліщук розповів, що наразі на 
вулицях Луцька вкладають спеціальну 
тактильну плитку, яка стане дуже по-
мічною для людей із вадами зору. Також 
цього року міська рада працюватиме 
над встановленням більшої кількості ма-
ячків на світлофорах. «Коли незряча лю-
дина підходить до пішохідного переходу, 
вона не знає, можна переходити дорогу 
чи ні, адже не бачить, яке світло горить 
на світлофорі. А ось із допомогою маячка 
вона зможе це зробити самостійно і без 
зайвого ризику. Окрім цього, у 2019-му 
передбачено багато інших покращень в 
місті для людей із вадами зору, зокрема 
й у напрямку доступності», – поділився 
планами на цей рік чиновник.

Голова ГО «Генерація успішної дії» Ві-
талій Ткачук зазначив, що у новостворе-
ній службі отримають роботу щонаймен-
ше троє людей з інвалідністю. 

ПОСТРАЖДАЛИМ 
НА МАЙДАНІ – 
СТИПЕНДІЇ
Кабмін ухвалив постанову, яка 
передбачає виплату соціальної 
стипендії учасникам бойових дій і 
постраждалим під час Революції 
Гідності.

Як повідомляє Мінсоцполітики, крім 
усіх учасників бойових дій і визнаних 
постраждалими учасників Євромайда-
ну, право на стипендії отримали особи з 
інвалідністю внаслідок війни та учасни-
ки заходів із забезпечення нацбезпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Росії у Донецькій та Луганській 
областях та їхні діти, які є студентами ви-
щих закладів освіти.

Також при наданні стипендії скасова-
но вікове обмеження у 23 роки для учас-
ників бойових дій. Крім того, встановле-
но строки надання підтверджувальних 
документів на продовження виплати до-
помоги студентам з числа дітей з інвалід-
ністю, особам з інвалідністю І-ІІІ груп та 
студентам із сімей, які отримують кошти 
за законом «Про державну соціальну до-
помогу малозабезпеченим сім’ям».

Постанова також фіксує право на 
виплату стипендії за минулий період 
студентам, які не потрапили до списку 
із призначення соцстипендії не зі своєї 
вини.

турбота

для людей

volynnew
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  Ольга ШЕРШЕНЬ

Із початку року лучани 
почали отримувати 
повідомлення від 

КП «Луцькводоканал» 
про намір встановлення 
в їхніх будинках вузла 
комерційного обліку. 
Лічильники мають 
встановити на всіх 
житлових будинках до 
1 серпня.

Представники «Луцькводока-
налу» роз’яснили, що будинкові 
лічильники на воду розпочнуть 
встановлювати відповідно до 
вимог закону «Про комерційний 
облік теплової енергії та водо-
постачання», який набув чин-
ності в серпні 2017 року. Згідно 
з ним, усі житлові об’єкти треба 
забезпечити зовнішніми прила-
дами обліку гарячої та холодної 
води, тепла.

При цьому приватні лічиль-
ники, встановлені у квартирах, не 
лише не втратять значення, але й 
захистять споживачів від зайвих 
витрат і виконуватимуть розпо-
дільчу функцію. А наявність загаль-
нобудинкового лічильника дає 
можливість мешканцям багато-
квартирного будинку сплачувати 
лише за отримані послуги. Вимоги 
щодо встановлення лічильників 
покладено на постачальників по-
слуг, управителів житлових будин-
ків та їх співвласників.

Облаштовувати зовнішньобу-
динкові прилади комерційного 
обліку води в Луцьку почнуть із 
багатоквартирних будинків, де 
утворено ОСББ. Розрахунок за 
встановлення лічильників і їх ви-
користання буде покладено на 
співвласників або орган управ-
ління житловим будинком.

У КП «Луцькводоканал» на-

Із 1 січня субсидії на 
оплату компослуг 

українцям надаватимуть 
у грошовій формі. 
Механізм призначення 
субсидії не змінюється. 
Новим буде алгоритм 
виплати, інформує 
УНІАН.

Із 1 січня 2019 року вона 
торк неться тих сімей, які звер-
нуться по допомогу вперше. 
Вся субсидія буде потрапляти в 
«Ощадбанк» до 5 числа кожного 
місяця. У банку до цього момен-
ту вже будуть знати суму вашого 
рахунку за комуналку і скерову-
ватимуть гроші постачальникам 
послуг. Що більший розмір суб-
сидії, то більшу кількість платежів 
вона покриватиме. А залишок 
українцям доведеться заплатити 
самим.

Сім’ям більше не треба що-
місяця платити окремо за кож-
ний вид комуналки. Держава 
через «Ощадбанк» оплачує час-
тину рахунків у межах виділеної 
субсидії, а сім’ї вже самі будуть 
доплачувати другу частину ра-
хунку. Українцям буде надходити 
SMS-повідомлення від банку про 
те, скільки треба доплатити.

Із 1 травня монетизація суб-
сидій пошириться на тих, хто 
отримує таку пільгу не перший 

ХТО НЕ МАЄ ЛІЧИЛЬНИКА – 
ВТРАТИТЬ СУБСИДІЮ

СУБСИДІЇ 
ВИДАВАТИМУТЬ 
ГРОШИМА

голосили, що в повідомленнях 
про намір встановлення вузла 
комерційного обліку, які надси-
лають споживачам, зазначено за-
гальну вартість і середній розмір 
внеску, які вирахували за умови 
виконання робіт працівниками 
«Луцькводоканалу». Однак ця 
сума не є остаточною, а фактичні 
витрати визначать після закін-
чення робіт.

Водночас є інші варіанти вста-
новлення лічильників, зокрема й 
можливість зробити це самотуж-
ки. Мешканці мають два місяці, 
аби ухвалити остаточне рішення, 
про яке голова ОСББ має повідо-
мити «Луцькводоканалу». Також 
підприємство з початку лютого 
проводитиме низку зустрічей 
із головами ОСББ, аби запропо-

нувати лучанам чіткі механізми 
і кроки, щоб зменшити витрати 
мешканців на облаштування вуз-
лів комерційного обліку.

ЩО БУДЕ З 
СУБСИДІЯМИ

Як наголосили в КП «Луцькво-
доканал», ігнорувати нові прави-
ла обліку теплової енергії та водо-
постачання, передбачені чинним 
законодавством, не варто. Гро-
мадяни, які не мають засобів 
індивідуального обліку, можуть 
втратити субсидії. Адже за відсут-
ності індивідуальних лічильників 
плату за воду в Україні визначали 
за встановленими нормами. Вони  
стануть неактуальними з 1 серп-
ня 2019 року. Саме до цієї дати всі 
будинки мають бути забезпечені 

приладами обліку.
Своєю чергою, субсидію на-

дають на фактичне використання 
послуги, яке може бути визначе-
не лише способом обліку. За від-
сутності загальнобудинкового лі-
чильника нарахування субсидій 
ставлять під сумнів. Закон про 
комерційний облік передбачає 
оплату за ту кількість послуг, яку 
отримують громадяни в конкрет-
ному житловому будинку, тому 
про умовно встановлені норми 
не йдеться.

Закон також передбачає від-
повідальність за невиконання 
встановлених вимог та за пере-
шкоджання процесу встановлен-
ня зовнішніх вузлів комерційного 
обліку водопостачання і водовід-
ведення.

рік. Усім одержувачам субсидій 
(крім тих, хто звернувся по неї 
вперше у 2019 році) потрібно в 
травні подати декларацію про 
доходи та заяву на монетизацію у 
своє управління соцзахисту. Піс-

ля цього на кожну заяву відкри-
вають рахунок у банку. Субсидії 
будуть скеровувати на оплату 
тепла, електроенергії, води й 
газу. «Ощадбанк» щомісяця над-
силатиме SMS про надходження 

субсидії та її залишок. Коли опа-
лювальний сезон закінчиться, 
невикористані гроші перера-
хують на рахунки отримувачів 
субсидій, які «Ощадбанк» відкриє 
автоматично.

Постачальники комуналки 
самі будуть формувати платіж-
ки, а банк перерахує субсидію. 
В особистому кабінеті можна 
буде перевірити розмір субсидії, 
оплачені послуги та залишок на 
рахунку.

Із 1 жовтня монетизація в 
Україні запрацює повністю – ко-
жен субсидіант буде отримувати 
за результатами опалювального 
сезону готівкою все, що було зе-
кономлено. У бюджеті на 2019 рік 
на виплату субсидій закладено 
55 млрд грн. В уряді вважають, 
що цього буде достатньо, проте 
не варто забувати і про підняття 
тарифів на газ.

Крім субсидій, із 1 травня 
українці можуть отримувати ком-
пенсацію за неякісні комунальні 
послуги. Уряд навіть розробив 
спеціальний акт-претензію і за-
провадить перевірки якості ко-
мунальних послуг.

Українці зможуть вимагати 
проведення перевірок якості 
ЖКП та отримувати відшкодуван-
ня. Це буде стосуватися водопо-
стачання, водовідведення, тепла, 
гарячої води, вивезення побуто-
вих відходів та управління бага-
токвартирним будинком.

Монетизацію пільг буде проведено в три етапи

Лічильники на воду слід встановити до 1 серпня

tsn.ua

112.ua
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Не можна ганятися за грошима, треба йти їм назустріч. Аристотель Онассіс

діалог з людьми

день із депутатом

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ 
ЗУСТРІЛАСЯ З ГРОМАДАМИ 
СІЛ ВИТУЛЕ ТА МАЛА ГЛУША

ІЗ ПАРЛАМЕНТУ – ДО СЕЛЯН

У Луцьку – нові підходи до наповнення бюджету

  Мирослава СТРУК

Маленькі пенсії, 
закриті ФАПи, 
виплати субсидій та 

чорнобильських грошей – 
такі проблеми озвучили 
жителі сіл Витуле та Мала 
Глуша народному депутату 
Ірині Констанкевич під 
час ї ї чергового візиту на 
Любешівщину.

У селі Витуле – лише 351 житель. 
Зустріч із селянами відбулася в при-
міщенні місцевої початкової школи. 
Насамперед народний депутат по-
інформувала про власну діяльність. 
«Ми реєструємо законопроекти, які 
безпосередньо стосуються проб-
лем, що народжуються у моєму 
23-му окрузі», – зауважила народ-
ний депутат. 

«Депутати не думають про прос-
тих людей. У кого була велика зар-
плата, тому й пенсію підняли, а в нас 
у селі є дві людини, в яких по сорок 
років стажу. Але зарплата тоді ж яка 
була – мала геть, тому й пенсія ніку-
дишня. Шістдесят, двадцять, десять 
гривень... Отакі надбавки», – бід-
калися селяни щодо пенсійної ре-
форми.

«Я не голосувала і не підтримую 
цю так звану пенсійну реформу, бо 
ті надбавки – це просто знущання з 
людей, стаж не враховано, а працю 
селян зведено нанівець, – зазначи-
ла Ірина Констанкевич. – Якщо рані-
ше коефіцієнт перерахунку пенсій 
був 1,35%, то тепер – усього 1%».

Порушили селяни питання ро-
боти шкільного автобуса, який що-
дня довозить їхніх дітей на навчання 
в Бірківський ліцей. Із села їздить 
39 школярів, натомість старенький 
шкільний автобус розрахований 
лише на тринадцять посадкових 
місць. Тому водію щоразу доводить-
ся робити два рейси. «Цей автобус 
більше ремонтують, ніж він їздить. На 
ходу й двері відчиняються», – схви-
льовано зауважили батьки. В. о. ста-

рости села Світлана Костючик роз-
повіла, що 14 січня цей горе-автобус 
було передано на баланс Бірківсько-
го ліцею. Розуміючи прикрість такої 
ситуації, Ірина Констанкевич взяла 
це питання на контроль. 

Турбує витульців і відсутність 
автобусного сполучення, адже їхній 
населений пункт розташований, так 
би мовити, поза зоною досяжності. 
«До сусіднього села Бірки – понад 
три кілометри, от тільки дістатися 
туди нема чим, бо жоден рейсовий 
автобус не ходить», – поскаржилися 
селяни. Тож і це народний депутат 
взяла до уваги.

Досить болючим питанням для 
селян є медична реформа. Як за-
значають жителі, доступність отри-
мання медичних послуг значно по-
гіршилася: «У нас проживає більш 
як триста людей, але ФАП закрили. 
Тепер мусимо їздити в Бірки, аби 
отримати навіть найнеобхідніші 

медичні послуги чи придбати ліки». 
Натомість люди з вдячністю розпо-
віли про свою рятівницю – місцеву 
фельдшерку, яку, за їхніми словами, 
звільнили. Проте вона й зараз ніко-
му не відмовляє в допомозі. «Наша 
Варвара Нинюк – медик від Бога», – 
зазначили селяни.

Озвучили й земельні пробле-
ми. Зокрема, йшлося про київську 
фірму, яка бере в оренду у місцевих 
занедбані землі. Людей хвилює, чи 
це законно. В. о. старости зазначи-
ла: «У старостинський округ ніхто 
не звертався, а представники цієї 
фірми йдуть відразу по хатах і про-
понують укласти договір оренди». 
Також вона наголосила, щоб люди 
дуже уважно читали умови дого-
вору, адже в ньому є досить цікаві 
пункти. Народний депутат розпові-
ла про те, що Міністерство юстиції 
має намір створити інститут дер-
жавних уповноважених, які будуть 

наділені правом переписування 
землі, однак жодної відповідаль-
ності за це не нестимуть.

Говорили селяни й про прези-
дентські вибори, про підкуп голосів, 
про зневіру у владі, а ще цікавилися 
мільярдом гривень держкоштів, 
який було виділено на так званий 
Фонд Президента.

У Малій Глуші людей турбувало 
питання виплати чорнобильських 
грошей. Одна жінка запитала: 
«Чому дехто отримав по 15 тисяч 
гривень, а я, інвалід другої групи, 
лише 800?». Інша ж цікавилася, чому 
її взагалі не включено до списків на 
виплату цих коштів. Аби з’ясувати, 
чому виникають такі ситуації, Іри-
на Констанкевич скерує відповідні 
звернення.

Місцева активістка Ірина пору-
шила питання ремонту сільського 
будинку культури. Парламентар 
зазначила, що для початку варто 

зробити проектно-кошторисну до-
кументацію, а вже тоді можна го-
ворити про залучення коштів. Сіль-
ський голова поінформував, що 
питання виготовлення ПКД в нього 
на контролі.

Озвучили малоглушанці й пи-
тання ремонту дороги до села Ка-
ливиця та пожежної частини, отри-
мання ліків за програмою «Доступні 
ліки» тощо. Окрім того, говорили й 
про децентралізацію.

Також парламентар завітала 
до першого класу місцевої школи, 
аби на власні очі побачити його 
оснащеність. При нагоді відвіда-
ла Ірина Мирославівна і шкільну 
кімнату-музей, яка вразила її своєю 
наповненістю. Серед експонатів – 
іконостас, якому понад двісті років, 
і такого ж віку Богослужбова книга 
старослов’янською мовою, а ще – 
колоритне вбрання малоглушанців 
та різні знаряддя праці.

Законопроекти Ірини Констанкевич 
народжуються в її окрузі

У Витуле найболючіші теми – пенсії, 
шкільний автобус і закритий ФАП

  Сергій ГУСЕНКО

Зустріч Ірини Констанкевич 
із жителями села Лісове 

проходила в кабінеті 
сільського голови. Ірина 
Мирославівна зазначила, 
що у Лісовому вперше, 
адже Маневицький район 
найбільший в окрузі. А загалом 
за минулий рік вона зустрілася 
з близько п’ятнадцятьма 
тисячами виборців.

Згідно із останнім досліджен-
ням громадського порталу «Слово і 
діло», Ірина Констанкевич потрапи-
ла в топ-10 найбільш продуктивних 
народних депутатів із законодавчої 
роботи. Зокрема підготувала понад 
500 депутатських запитів і звернень 
щодо тих проблемних питань, які 
порушують на таких зустрічах, за-
реєструвала 47 законопроектів і 9 
постанов. Депутат зазначила, що 
має стовідсоткову відвідуваність 
комітетів Верховної Ради та високий 
відсоток відвідування сесійних засі-
дань (94%), кілька разів була відсут-
ня через розв’язання конкретних 
справ виборців. Було напрацьова-
но законопроект щодо збільшення 
зарплати працівникам дитсадків та 
позашкілля, зареєстровано кілька 
законопроектів щодо вирівнювання 
пенсії для жінок, які народили трьох 
і більше дітей, жінок із сільської міс-
цевості, тих, які мали низькі зарпла-
ти і великий стаж роботи тощо.

Тож коротко ознайомивши 
присутніх зі своєю депутатською 
діяльністю, нардеп перевела роз-
мову в русло запитань-відповідей. 
Лісівських пенсіонерів цікавило, чи 

закриватимуть поштові відділення. 
Ірина Мирославівна зазначила, що 
не так давно проводила перегово-
ри з керівником Волинської дирек-
ції «Укрпошти» і є домовленості, що 
поштові відділення у 23-му окрузі 
закривати не будуть, але проблеми 
із «Укрпоштою» є.

«Вважаю, що все роблять для 
того, аби «Укрпошту» зробити збит-
ковим підприємством, а потім при-
ватизувати. Також у цьому держав-
ному підприємстві великий розрив 
між зарплатами його керівників, 
які отримують сотні тисяч гривень, 
та листонош, які рідко мають пов-
ну ставку. Якщо «Укрпошта» стане 
приватним підприємством, то за 
пенсіонерів і пресу ніхто дбати не 
буде. Буду звертатися до Прем’єр-
міністра, уряду, аби врегулювати 
цю ситуацію, але тут потрібна масо-
вість, аби нас почули», – перекона-
на нардеп.

Відповідаючи на запитання про 
бюджет 2019 року, Ірина Констан-
кевич зазначила: «За бюджет я не 
голосувала. Коли вночі відбувають-
ся такі голосування, це роблять для 
того, аби депутати не змогли зорі-
єнтуватися, щоб приспати їхню ува-
гу. В держбюджеті пройшли такі не-
безпечні поправки, які стосуються 
ренти, податкового законодавства, 
створено умови для комфортного 
ведення бізнесу олігархами. І вна-
слідок цього бюджет недоотримає 
великі гроші». Окрім цього, депутат 
зазначила, що подавала свої пропо-
зиції щодо збільшення прожитково-
го мінімуму та вирівнювання пенсій, 
що могло б хоч трохи покращити 

умовах старої системи з тотальною 
корупцією. Повноваження на місця 
передали, а можливості самостійно 
розвиватися і заробляти – ні, або 
передали такі, що їх недостатньо. 
Те, коли завершиться процес де-
централізації, на думку нардепа, за-
лежатиме від того, хто виграє пре-
зидентські вибори. 

Жителі села просили знайти 
для сільської ради інвестора, який 
створив би робочі місця, говори-
ли про складну ситуацію з ДП «Во-
линьторф», масове всихання та ви-
різання лісів, просили допомогти з 
пожежним автомобілем та встанов-
ленням вікон у ФАПі села Вовчицьк. 
Директор Костюхнівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Василь Давидюк звернув 
увагу на забезпечення гідних умов 
праці для вчителів, адже трапляють-
ся випадки, коли вони потерпають 
від принижень з боку дітей та їхніх 
батьків, ЗМІ. Ірина Констанкевич як 
співавтор нещодавно ухваленого 
закону про булінг вважає, що це пи-
тання можна урегулювати, доопра-
цювавши закон.

Розповіла нардеп і про ситуа-
цію щодо можливого створення у 
Волинській області трьох повітів – 
Луцького, Ковельського та Любешів-
ського. Відповідно до нього, частина 
Маневиччини має відійти до Ковель-
ського, інша частина – до Луцького 
повіту. Тому Ірина Констанкевич 
зверталася до Кабміну із закликом 
до публічного обговорення цього 
питання усіма зацікавленими сто-
ронами, щоб було враховано всі 
адміністративні, історичні, медичні, 
освітні, соціальні аспекти округу. 
Надійшла відповідь, що уряд поки 
не має єдиного бачення у цьому пи-
танні та готовий до діалогу.

якість життя незахищених верств 
населення. Було подано пропозиції 
і по округу, зокрема щодо ремонту 
дороги Р-14 (Луцьк-Любешів), але їх 
не було враховано.

Також лісівці цікавилися, чи буде 
продовжено мораторій на продаж 
землі, долею законопроекту щодо 
боротьби з самогоноварінням (його 
розроблено за співавторства Ірини 
Констанкевич). Багато питань було 
пов’язано з медичною реформою, 
зокрема – чи збережуться в селах 
ФАПи, чи скорочуватимуть молод-
ших медичних сестер тощо.

Також нардеп відвідала Лісів-
ську ЗОШ І-ІІ ступенів, поспілкувала-
ся з учителями та оглянула перший 
клас «Нової української школи», 
який їй дуже сподобався.

У Костюхнівці присутні на зу-
стрічі в сільській раді не сороми-
лися ставити гострі запитання про 
відкликання депутатів, про відпо-
відальність виборців на виборах, 

про купівлю голосів, про видобуток 
бурштину, забезпечення людей па-
ливом, погані дороги тощо.

«Народ вже нікому не вірить... 
Йшов на зустріч із вами, бо ще є 
якась краплина надії, що щось таки 
зміниться в нашому житті. Тож пра-
цюйте і не позбавляйте нас цієї на-
дії», – зазначив житель Костюхнівки 
Олег Кондрацький, звертаючись до 
народної обраниці. 

«Дуже мало народних депутатів 
знають, що насправді робиться у 
найвіддаленіших куточках України. І 
їхня невеличка кількість змінити до-
корінно ситуацію просто не може. 
Навіть у мене часом опускаються 
руки через те, що немає можливос-
ті якось вплинути на ту чи ту ситуа-
цію, а надто, якщо ти опозиційний 
депутат», – відреагувала нардеп. 

Продовжуючи тему, Ірина 
Констанкевич зазначила, що суть 
децентралізації загалом правиль-
на, але її намагаються втілювати в 

Про землю, децентралізацію і вибори 
говорили з нардепом у Костюхнівці
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МОТАНКА – НЕ ПРОСТО ЛЯЛЬКА, 
ЦЕ ПОТУЖНИЙ ОБЕРІГ

  Оксана КУЦИК

Жителька Торчина 
Ольга Куляша 
майже сім років 

створює мотанки. За цей 
час колекція ї ї ляльок 
побувала на багатьох 
обласних виставках та 
театралізованих святах. 
У творчому доробку 
майстрині є і тематичні 
композиції: «Вертеп», мами 
з немовлятами, бабусі, 
сімейні пари тощо. 

Оригінальні мотанки виклика-
ють щире захоплення не тільки в 
дітей, а й у дорослих. Тому вироби 
волинянки купують поціновувачі зі 
США, Канади, Польщі, Німеччини і 
Росії. Майстриня охоче надає ля-
лечок на благодійні ярмарки, під 
час яких збирають кошти для сімей 
учасників АТО.     

КОНКУРЕНТИ БАРБІ – 
ЗАБАВКИ З ГОРИЩА

Пані Ольга постійно вчиться чо-
гось нового та охоче ділиться здобу-
тим досвідом. На творчих посидень-
ках жінка терпеливо вчить робити 
давні обереги. І це в неї гарно ви-
ходить, адже раніше волинянка 
працювала вчителькою початкових 
класів. Під уважним керівництвом 
Ольги Віталіївни мотанки-обереги 
роблять навіть ветерани АТО.

– Першу ляльку змотала для 
доньки, потім почала виготовляти 
іграшки для внуків, – розповідає 
майстриня. – Найріднішим дарува-
ла їх як обереги. Згодом це стало 
моїм захопленням і своєрідною те-
рапією. Приємно, що народні ляль-
ки стають все більш популярними 
навіть серед розмаїття сучасних 
іграшок. Адже мотанки наділені 
особливою енергетикою і цілюще 
впливають на психіку й здоровий 
розвиток дитини. 

Пані Ольга каже, що ляльки були 

Коли народжувалася дити-
на, українці виготовляли ляльку-
немовля у  пелюшках. Її укладали в 
ліжечко поряд з малечею для охоро-
ни її сну та здоров'я. Баба-берегиня 
допомагала оберігати достаток сім'ї. 
Усередину ляльки вкладали монети, 
зерно, вовну для збереження до-
машнього тепла, отримання хоро-
шої вовни овець та грошового до-
статку. Лялька-наречена захищала 
дівчат від пристріту й підтримувала 
їх. Цю ляльку багато одягали і при-
крашали, оскільки вона символізу-
вала посаг нареченої та привертала 
багатого жениха. 

Мотанки робили без обличчя, 
замість очей і рота – хрест із ниток. 
Хрест у колі – це солярний знак, 
лялька з таким обличчям несе в 
собі сонячну енергетику. У голівку 
мотанки часто зав'язували зерна 
пшениці. Тому ляльку пов'язують 
з уявленнями про життя і небуття,  
досвідом предків та їхнім зв'язком з 
майбутніми поколіннями. 

Пані Ольга каже, що їй досі не 
вдалося зробити дві однакові ляль-
ки. Така спроба була, однак не увін-
чалася успіхом. 

– Мотанка – примхлива пані. 
Вона сама обирає собі одяг. Коли 
починаю робити ляльку, ніколи не 
впевнена, що саме цей колір їй піді-
йде. Інколи вже повністю одягнену 
ляльку розбираю і перероблюю, – 
розповідає майстриня. – Крім тра-
диційних мотанок, робила ляльки-
мандрівниці, в які вкладала зерно і 
монети, а також травниці з духмяно-
го різнотрав'я, яке вирощую сама.

Майстерно зроблена, пишно 
вдягнена лялька є запорукою доб-
робуту, щасливого родинного жит-
тя й захисту від злих сил! І сьогодні 
серед розмаїття сучасних ляльок 
народні ляльки з тканини є особли-
вим видом з неосяжною енергети-
кою. Тим, хто хоче навчитися робити 
мотанки, Ольга Віталіївна радить на-
братися терпцю, тоді все вийде!

поряд із нею змалечку. Ще дитям 
робила їх з квітів і трави: намоту-
вала, перев’язувала, плела. Згодом 
завдяки інтернету навчилася роби-
ти мотанки з матеріалів, які завше є 
удома – з клаптиків старих сорочок, 
хусток, рушників. Майстриня су-
воро дотримується правил наших 
предків: ножицями і голками не 
користується, сировину рве рука-
ми, намотує і закріплює нитками за 
рухом сонця. 

– Для онуків, а їх у мене шесте-
ро, я започаткувала проект «Ігрова 
лялька», який передбачає лялі з 
ручками та ніжками на основі мо-
танки. Також нині популярні так 
звані ляльки з горища. Їх роблять із 
матеріалів, знайдених у бабусиній 
скрині. У хід ідуть атласні стрічки, 
мереживо, все, що знайшли на го-
рищі, – розповідає Ольга Віталіївна. 

з особистого архіву

або нашвидкуруч, щоб заспокоїти і 
зай няти дитину, або старанно – як 
подарунок на свято, весілля, чи на 
день народження. На Різдво май-
стрували спеціальних ляльок із зер-
на. Українці вважали, що цей сим-
вол приносить їм багатство та успіх. 
Вірили, що це не просто іграшка, 
але ще й потужний оберіг. Секрети 
виготовлення ляльок передавали в 
родині від матері до дочки. 

Наші пращури були певні, що 
лялька здатна забрати недугу.  Хво-
рій дитині давали погратися мотан-
кою, після чого забавку знищували. 
Коли дитина виростала, її місце в 
колисці займала лялька. Вона охо-
роняла це місце від нечистої сили 
до народження наступної дитини. 

КОЖНОМУ ЧЛЕНУ 
РОДИНИ – СВОЯ 
ІГРАШКА

Є три типи ляльок-мотанок: не-
мовля, баба-берегиня і княгиня-
наречена.   

втрата

  Галина ТЕРНОВА

23 січня на 89 році життя 
відійшов у засвіти Анатолій 
Свідзинський – колишній 
заступник голови ОУН, голова 
Сенату ОУН, учений, філософ, 
культуролог, доктор фізико-
математичних наук, професор, 
перший ректор Волинського 
державного університету 
імені Лесі Українки.

Поліфонічність талантів україн-
ської професури відома світові здав-
на. Те, що фізики за фахом писали 
книжки на теми культури – добра 
традиція. Професор Анатолій Сві-
дзинський був одним із таких. Окрім 
досліджень у галузі фізики, він – ав-
тор книг, присвячених темі культури, 
зокрема української. У своїй праці 
«Синергетична концепція культури» 
писав: «Нація – величезне багатство 
людства. І ті люди, які перешкоджа-
ють її нормальному розвитку, є зло-
чинцями».

Анатолій Свідзинський наро-
дився 1 березня 1929 року в місті 
Могилів-Подільський на Вінниччи-
ні. У 1930-1939 роках родина жила 
у Жмеринці, де батьки працювали 
на державних посадах: батько Ва-
дим Євтимійович – економістом 
районного планового відділу, мати 
Клеопатра Георгіївна – вчителькою 
фізики. У 1939 році сім’я переїхала 
до Києва. Тут змушені були перебути 
німецьку окупацію України. Від 1945 

року родина проживала у Львові.
Після закінчення з відзнакою 

Львівського державного універ-
ситету імені Івана Франка (фізико-
математичний факультет) в 1952 році 
продовжив навчання в аспірантурі 
цього ж вишу.  У 1972 році Анатолій 
Свідзинський захистив докторську 
дисертацію з теорії надпровідності. 

До лав ОУН вступив у 1993 році. 
Був учасником ХІІ, XIII, XIV та XV Ве-
ликих зборів українських націона-
лістів. 

Анатолій Свідзинський приїхав 
на Волинь у 1993 році. Тоді його за-
просили стати ректором новоство-
реного Волинського державного 
університету.  Він тривалий час очо-

  Ірина ЮЗВА

20 січня сотий день 
народження відзначила 
жителька Луцька Марія 
Кратова. На ї ї долю випали 
нелегкі випробування. Та 
попри все, вона зуміла 
пронести крізь життя 
найбільші людські чесноти.

Народилася Марія Миколаївна 
у Сибіру. Та коріння її – на Черні-
гівщині. Саме звідти родом були 
батьки. У сім’ї зростало семеро 
дітей, які рано осиротіли. Коли по-
мерла мама, пані Марії було шість 
років. Згодом молода жінка по-
вернулася в Україну, на Дніпропет-
ровщину, звідки родом її чоловік. 
Там і застала молоду сім’ю війна.

– Все життя мама пропрацю-
вала трактористкою. Наробилася 
важко, змарнувала здоров’я, – 
розповідає донька пані Марії Ка-
терина Петрівна.

У 50-х роках минулого сто-

ліття сім’я Кратових переїхала 
до Луцька. Тут збудували дім і 
осіли. Найбільше багатство пані 
Марії – її сім’я: 82-річна донька, 
внуки, правнуки та троє праправ-
нуків, які звеселяють дім.

Із визначною датою ювілярку 
привітав Фонд Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом». Головний менеджер у 
соціальній сфері Світлана Синюк 
побажала іменинниці міцного 
здоров’я, бадьорості духу та під-
тримки від рідних. Пані Марії вру-
чили фірмовий годинник і грошо-
ву допомогу.

Зазначимо, восьмий рік по-
спіль Фонд надає допомогу лю-
дям, які потребують цього чи не 
найбільше. Це важкохворі дітки та 
молоді люди, пенсіонери, яким не 
вистачає мізерної пенсії на вкрай 
потрібніі ліки. Кількість людей, які 
звертаються по допомогу, щоро-
ку зростає. На сьогодні матеріаль-
ну допомогу від Фонду отримали 
майже 43500 волинян.

ЛУЧАНКА ВІДСВЯТКУВАЛА 

СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ
НЕ СТАЛО ВИДАТНОГО ФІЗИКА 
АНАТОЛІЯ СВІДЗИНСЬКОГО

лював у виші кафедру теоретичної та 
математичної фізики. Автор близько 
100 публікацій у галузі теоретичної 
фізики, 10 монографій і підручників, 
а також праць із культурології та на-
ціології. 

Анатолія Свідзинського було 
визнано «Людиною року-1995» та 
включено до числа 500 найвпливо-
віших осіб другої половини ХХ сто-
ліття Американським Біографічним 
Інститутом. 

Ученого нагороджено знаком 
«Відмінник освіти України», орденом 
Архистратига Михаїла за заслуги 
перед Українською помісною право-
славною церквою, медаллю Верхов-
ної Ради України «За особливі заслу-
ги перед українським народом». 

«Анатолій Свідзинський – визнач-
ний ідеолог українського націоналіз-
му, – написав у інтернеті голова ОУН 
Богдан Червак. – Величезним його 
внеском в ідеологію українського 
націоналізму є пов’язання сучасної 
стратегії розбудови Української дер-
жави з фундаментальними законами 
самоорганізації, що стосуються етно-
генезу, націотворення та культури. 
Свідзинський чітко розмежував по-
няття націоналізму і шовінізму. Він 
показав, що український націоналізм 
за своєю суттю виключає ксенофо-
бію, органічно пов’язаний з волею 
нації до свободи. А ще – вірний друг, 
порадник і вчитель. Пам’ять про Ана-
толія Свідзинського навіки закарбу-
ється у наших серцях».  

Анатолій Свідзинський – автор 
близько 100 публікацій у 
галузі теоретичної фізики, 
10 монографій і підручників, 
а також праць із культурології 
та націології

Найбільше багатство Марії Кратової – її сім’я
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ПОЛОТНЯНА 
ЛЯЛЬКА – НАЙКРАЩИЙ 
ПОДАРУНОК 

Праобразом ляльки-мотанки, 
каже майстриня, був загорнутий 
у полотнинку хлібчик. Його дава-
ли немовлятам замість соски, щоб 
не плакали. Ляльок виготовляли 

Ірина Ю
зва

з особистого архіву

Ольга Куляша майже сім 
років створює мотанки
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  Оксана КУЦИК

Валентина Градиська 
з Боратина 
Луцького району – 

дипломований пекар-
кондитер. Після технікуму 
молода спеціалістка 
встигла кілька років 
попрацювати за 
професією. Каже, тоді 
більше мала справу 
з пісочним тістом. Та 
вже понад 15 років пані 
Валентина випікає короваї. 
За цей час вона виготовила 
їх близько семи тисяч.

Замовників не бракує, адже її 
роботи – справжні витвори конди-
терського мистецтва. Пані Валенти-
на працює разом із доньками Анною 
та Ольгою. Династія спеціалізується 
на виготовленні різноманітних тор-
тів, тістечок, капкейків, макарунів, 
зефіру, імбирного печива та інших 
оригінальних смаколиків. Солодки-
ми шедеврами з Боратина залюб-
ки ласують не лише на Волині, а й 
у різних куточках України та світу. 
Неод норазово короваї замовляли 
на весілля в Тернополі, Львові, Ки-
єві, Одесі, Дніпрі, Італії, Німеччині, 
Чехії, Польщі.

За словами кондитерки, перший 
коровай вона спекла для похресни-

ВОЛИНСЬКІ КОРОВАЇ ДІЛЯТЬ 
В ІТАЛІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ 

ці прикмети не зважаю, – каже гос-
подиня. 

Валентина не приховує: іноді 
трапляється, що весільний хліб має 
якийсь ґандж. Таку випічку конди-
терка роздає знайомим, а замовни-
кам пече бездоганний виріб. Коро-
ваї прикрашають по-різному – про 
це домовляються завчасу. Доньки 
оздоблюють білковою глазур’ю, а 
мама – прісним тістом. Талановита 
родина підглядає можливі варіан-
ти в інтернеті, потім застосовує на 
практиці. Валентина не цурається 
вчитися в досвідченіших колег, їз-
дить на майстер-класи. Так опану-
вала техніку виготовлення кілька-
шарових короваїв. 

У роботі боратинська майстри-
ня дотримується певних правил. 
Весь посуд має бути ідеально чис-
тим, усі пропорції продуктів – чітко 
витриманими. Для цього користу-
ється електронними вагами. Пані 
Валентина розповіла, що викорис-
товує лише львівські пресовані 
дріжджі, адже сухі її не раз підводи-
ли. Борошно обов’язково просіює, 
тоді воно насичується киснем і на-
буває кімнатної температури. Збите 
борошно, узяте з пачки чи мішка, не 
дасть тісту «зарухатися». 

Напевно, тому випічка пані Ва-
лентини неймовірно смачна і кра-
сива. Усі, хто куштував боратинські 
смаколики, замовляють їх знову і 
знову. 

  Світлана ЗОЗУЛЯ

21 січня відзначив особисте 
свято знаний у творчих 

(і не тільки) колах лучанин 
Володимир Павлік – керівник 
Міжнародного проекту культурно-
професійних обмінів, представник 
Європейського центру правової 
співпраці (м. Страсбург), член 
Національної спілки журналістів 
України, письменник. Він є 
також постійним відвідувачем і 
організатором світських імпрез 
у древньому Лучеську. А в теплу 
пору року його можна часто 
побачити в центрі й старому місті 
верхи на велосипеді.

Досить оригінально, що замість біогра-
фічної довідки на обкладинці своїх книг він 
подає, зокрема, знак Зодіаку – Водолій – та 
життєве кредо: «Творіть спогади. Ігноруйте сі-
рість. Перемагайте нудьгу. Не допускайте са-
мотності. Відчуйте свою значимість. Цінуйте 
спілкування. Дійте результативно. Інвестуйте 
в дітей. Виховуйте почуття власної гідності. 
Будьте собою». 

20 січня у Палаці культури Луцька відбу-
лася традиційна зустріч учасників Міжнарод-
ного проекту культурно-професійних обмі-
нів, що діє протягом 17 років. За цей час вони 
за сприяння Володимира Павліка відвідали 
23 країни світу. 

Імпреза традиційно відбулася у форматі 
концерту, який він на честь свого Дня наро-
дження... щиро дарує землякам. 

ІМПРЕЗА ВІД ВОЛОДИМИРА ПАВЛІКА: 
«ЗАПАДЕНСЬКА ЗИМА», МУЗИЧНИЙ 
МЕЛАНЖ І... «МНОГАЯ ЛІТА»

Світлана Зозуля

Володимир Павлік – винуватець 
і організатор дійства

Ведучим дійства став відомий волинський 
музикознавець, інтелектуал і журналіст, один 
із натхненників легендарного фестивалю 
«Оберіг» Василь Ворон.

Розпочав так зване свято семи артистів ві-
домий автор і виконавець, лідер легендарних 
«Чорних черешень» Юрій Поліщук. Звісно ж, 
не забув виконати свою «коронку» – воістину 
народний гімн «Волинь» авторства Олексан-
дра Смика.

Бардівську естафету підхопили неповтор-
ними акордами Едуард Драч із Києва, який 
тридцять років не виступав на сцені теперіш-
нього Палацу культури, та Сергій Шишкін із 
Володимира-Волинського.

До слова, Сергій Євгенович торік отримав 
звання Заслуженого діяча мистецтв України. 
Попри проблеми зі здоров’ям, він прийняв 
запрошення давнього друга Володимира 
Павліка і влаштував для лучан та для себе 
своєрідну музичну терапію. У перерві між 
композиціями спонукав утаємничених гляда-
чів відгадати одну з наступних пісень – «Запа-
денська зима»...

На поетичну хвилю без музики перелаш-
тував присутніх ще один товариш і одно-
думець винуватця дійства – наш земляк Ігор 
Павлюк. Він прочитав, зокрема, і свіженький 
вірш-присвяту Володимиру Павліку.

Згодом співачка й композиторка Галина 

Конах виконала кілька авторських творів і ві-
дому ліричну композицію з репертуару Селін 
Діон. Символічно, що вона зі сцени спонукала 
Володимира трохи заглибитися у її переклад. 
«All by myself»... «Сам по собі»...

Детальніше ж про своє професійне й осо-
бисте він ділиться у книгах «Овації, або Зама-
льовки з натяком...» і «Гандзя». Їх мали змогу 
придбати усі охочі, взявши автограф у автора. 
Пан Володимир також розповів, що вже готує 
до друку третю книгу, присвячену волинсько-
му скульптору, живій легенді Луцька Миколі 
Голованю.

Музичну ж частину дійства довершив ви-
ступ оригінального й досі не чутого в Луцьку 
дуету «КоКо Меланж». Так цікаво назвали себе 
композитор, піаніст, радіоведучий, голова 
журі фестивалю «Оберіг-2018» Роман Коляда 
та співачка і фольклористка Анастасія Коло-
дюк, створивши неповторну суміш стилів, 
яка, судячи з реакції присутніх, багатьом при-
пала до смаку.

«Свята ніч, тиха ніч...». Зі святково при-
крашеної сцени з імпровізованим вогнищем 
душевно залунали ці символічні відомі рядки 
як прощання з новорічно-різдвяними свята-
ми. Лунала з уст «двох КО» віншувальна пісня 
«Многая літа...» на честь Володимира Павліка, 
яку підхопили й глядачі.

ПАЛЯНИЧКА ЗДОБНА
Валентині замовляють не лише весільні короваї, 
а й паляниці на заручини. Рецептом випічки 
кондитерка поділилася із читачами. 
Закип’ятити 1 скл. молока, додати 50-70 г 
хорошого масла. Бажано не замінювати його 
маргарином. Але якщо інших варіантів нема, то 
його треба узяти більше. 
Підготувати 1 скл. цукру і 40 г свіжих дріжджів. 
Дріжджі покришити й засипати 1 ст. ложкою 
цукру, узятого зі склянки. Решту цукру збити 
з 4 яйцями на піну, додати ванілін. Потім 
влити гаряче молоко з маслом, продовжуючи 

збивати. Відставити, щоб трішки охололо. 
Суміш має бути не гаряча, але добре тепла. До 
неї додати дріжджі й вимішати. Відставити 
на півгодини. Після цього всипати склянку 
просіяного борошна, вимішати і відставити на 
20 хв. Миску накрити фольгою, щоб розчина 
не охолоджувалася. У процесі бродіння час до 
часу підбивати вінчиком. Потім підсипати ще 
борошна й замісити тісто. Воно має бути не туге, 
як на вареники, але і не рідке, щоб паляниця не 
репнула. Викласти тісто в круглу тортівницю, 
дно бажано вистелити пекарським папером, 
змастити олією. Паляничку змастити збитим 
яйцем і випікати за 165°С 40-45 хв. 

ка. Дуже хвилювалася, та весільний 
хліб вийшов на славу. Окрилена 
успіхом, Валентина стала приймати 
замовлення. На початках довіряла 
тільки домашній печі, однак останні 
три-п’ять років випікає в німецькій 
електричній духовці.  

– Спочатку я дотримувалася 
правила, що женихам коровай ви-
пікають у четвер (чоловічий день), а 
нареченим – у п’ятницю (жіночий). 
Та коли замовлень побільшало, на 

з особистого архіву

Замовлень у династії кондитерів не бракує
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  Інна СЕМЕНЮК

За статистикою, 15% 
дівчаток, яким видалили 
апендицит у віці до 10 років, 

в майбутньому будуть мати 
проблеми з фертильністю, тобто 
стануть неплідними. Причина – 
злуки (спайки), які утворюються 
в організмі у дев’яти з десяти 
людей, яким робили операції. 
Звідки беруться злуки і як запобігти 
їхньому утворенню, консультує 
головний лікар МЦ «Боголюби», 
акушер-гінеколог, лікар першої 
категорії, кандидат медичних наук 
Вадим Петровський.

– Що таке злуки й чому вони утворю-
ються?

– Злуки (спайки) – це сполучнотканинні 
перетяжки, плівки, суцільні або у вигляді па-
вутиння, що їх утворює організм у відповідь на 
агресію, якої він зазнав. Спочатку вони у рідко-
му стані, а потім згущуються.

За своєю суттю, злуки – це сліди, які лиша-
ються в тілі (у цій публікації йтиметься про че-
ревну порожнину і таз) після того, як організм 
людини мав контакт із зовнішнім середовищем. 
Це, наприклад, відбувається під час операції, 
коли організм контактує з руками хірурга.

Річ у тім, що хірург оперує в рукавичках. А 
вони виготовлені з агресивної для нашого ор-
ганізму речовини, крім того, посипані тальком. 
І внаслідок того, що хірург розрізає живіт і по-
чинає мобілізувати органи, аби дістатися пато-
логічного процесу, після операції починають 
утворюватися злуки.

– Чи можуть утворюватися злуки в лю-
дини, яку не оперували?

– Без оперативного втручання також мож-
ливе утворення злук. А саме – при інфекційних 
захворюваннях черевної порожнини або мало-
го тазу. Наприклад, при таких захворюваннях, 
як гонорея, хламідіоз, черевний тиф, туберку-
льоз тощо. Річ у тім, що збудник, який потрап-
ляє в живіт, діє так само агресивно, як руки хі-
рурга, як зовнішнє середовище. І у відповідь на 
його агресію організм теж утворює злуки.

Треба сказати, що злуки (хай якими по-

ганими вони є) – це, по суті, захисний фактор 
організму. Наприклад, для того, щоб не по-
ширювався патологічний гнійний процес у 
тазу, організм утворює злуки, які механічно 
обмежу ють розповсюдження цього процесу. 
Це і добре, і погано водночас.

– Як часто виникає злукова хвороба і 
чим вона небезпечна?

– Після операції злуки утворюються у 90% 
людей. Але в когось їх менше і вони не порушу-
ють функції органів, а в когось більше і вони по-
рушують функції органів. Найпоширенішими на-
слідками злукового процесу в загальній хірургії 
є кишкова непрохідність (непрохідність тонкого 
кишківника) та ускладнення, пов’язані з фер-
тильністю (жіноче непліддя злукового генезу).

За статистикою, 15% дівчаток, які перенес-
ли операції з приводу апендициту у віці до 10 
років, будуть мати проблеми з фертильністю, 
тобто стануть неплідними. І це звичайний ба-
нальний апендицит!

Якщо говорити про операції на кишківнику 
або з приводу видалення пухлин, частота роз-
витку злукового непліддя у жінок становить 
приблизно 90%.

Тому злукова хвороба – це проблема но-
мер один загальної хірургії загалом і спеціа-

КРИЧАТИ НА ДІТЕЙ ЗАБОРОНЕНО
Виховання дитини – 

cкладний процес. 
Щоб досягти бажаного 
результату, батькам потрібно 
чимало терпцю, витримки 
і знань. За висновками 
американських учених, 
постійні крики та скандали 
негативно впливають на 
психічний розвиток малюків. 
Вони стають агресивними, 
замкнутими, невпевненими 
в собі.

Коли дитина (незалежно від 
віку) чує крик, у її організмі ви-
робляється гормон стресу. Тіло 
малюка напружується, його дум-
ки блокуються. Знижується ак-
тивність у різних частинах мозку, 
погіршуються пам’ять і увага, 
сповільнюється мозковий крово-
обіг. У результаті діти втрачають 
емоційну рівновагу. Крики бать-
ків призводять до поведінкових 
проб лем у підлітків і депресії в ма-
люків. Тінейджери, які потерпають 

вас кричати на дитину. Вона дуже 
повільно збирається в школу 
або занадто шумить? Можливо, 
причина не в ній, а у вашому по-
ганому настрої, дратівливості, 
незібраності.

2. Спробуйте запобігти кон-
флікту. Не поспішайте зриватися 
на крик, зробіть кілька повільних 
і глибоких вдихів або просто ви-
йдіть з кімнати.

3. Не створюйте завищених 
очікувань. Ви чекали, що дитина 
сама збере портфель у школу, 
але цього не сталося? Безглуздо 
її звинувачувати – вона лишень 
незріла дитина. Думаєте, їй подо-
бається бачити вас роздратова-
ними? Звісно, ні.

4. Пам’ятайте: ви є для своєї 
дитини зразком для наслідуван-
ня. Саме вашу поведінку вона ко-
піюватиме і переноситиме у свою 
сім’ю. Вам справді хочеться, щоб 
вона була такою ж нестриманою?

– Як діагностують злуки?
– Злукову хворобу неважко діагностувати. 

Якщо людина поступила в медзаклад із кишко-
вою непрохідністю або з непліддям, а у неї в 
анамнезі була операція або запальний процес 
у животі, дуже велика ймовірність того, що це 
наслідок злукової хвороби. При цьому засто-
совують ендоскопічні методи діагностики, які 
дозволяють побачити утворення злук наочно.

– Чи можна виокремити групу ризику? 
Хто більше схильний до утворення злук?

– Схильність до утворення злук – суто інди-
відуальна. В однієї людини може бути мінімаль-
ний лапароскопічний прокол – й утворяться 
злуки, а другій зроблять великий розріз – і 
злук не буде. Це залежить від генетики, імуно-
логічної відповіді організму та багатьох інших 
факторів, які запускають процес утворення 
злук. Але наука це достеменно не з’ясувала. 

– Як боротися зі злуковою хворобою? 
Чи можна запобігти утворенню злук?

– На сьогодні є два дієві методи боротьби 
зі злуковою хворобою.

Перший – це застосування таких малоін-
вазивних методів, як лапароскопічна хірургія. 
При такому виді операцій не відбувається кон-
такту внутрішніх органів із зовнішнім середо-
вищем, оскільки хірурги оперують через спе-
ціальні порти, а також немає контакту з руками 
лікаря. Слід зауважити, що при цьому методі 
також може розвинутися злукова хвороба, але 
в рази рідше – у близько 20% випадків.

Другий метод боротьби зі злуковою хворо-
бою – коли після проведення операції у живіт 
заливають спеціальні середники, які назива-
ються протизлуковими бар’єрами. Вони мають 
вигляд рідини або гелю. Ця речовина обволі-
кає внутрішні органи й не розчиняється упро-
довж кількох днів, перешкоджаючи запуску 
механізму утворення злук. Це особливо важ-
ливо протягом перших семи днів, адже саме в 
цей час переважно утворюються злуки.

Таким чином, шляхом обмеження контакту 
органів із зовнішнім середовищем і створення 
протизлукових бар’єрів усуваються основні 
фактори, які провокують злукову хворобу. Не-
зважаючи на те, що наука просунулася в цьому 
напрямку, остаточно подолати проблему утво-
рення злук не вдалося й досі не вдається, адже 
за своєю суттю злуки є захисним механізмом в 
організмі людини.

m
am
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лізованої хірургії зокрема. І вже сто років по-
спіль людство ламає голови над тим, як з нею 
боротися.

Найбільша небезпека злукової хворо-
би в тому, що коли ми оперуємо й успішно 
роз’єднуємо злуки, вони можуть згодом знову 
утворитися. І так може тривати до нескінчен-
ності. Науці відомі випадки, коли людям дово-
дилося по шматочку видаляти більшу частину 
тонкого кишківника, тому що злукова хвороба 
не відступала. 

– До яких наслідків призводять злуки?
– Найпоширенішими наслідками злуко-

вої хвороби в жіночому організмі є непліддя. 
Якщо говорити про кишкову непрохідність, 
вона може бути гострою і хронічною.

Про гостру кишкову непрохідність ідеть-
ся тоді, коли упродовж 21 дня після операції 
людина відчуває різкий біль внизу живота, 
втрачає апетит, з’являються здуття, блювота, 
загальна слабкість. Поступово біль наростає, 
іноді буває пронос, але згодом стілець при-
пиняється. Зазвичай такі люди потрапляють 
у відділення ургентної хірургії і їм терміново 
проводять операцію.

Також трапляється пізня тонкокишкова не-
прохідність внаслідок злукової хвороби. Вона 
розвивається пізніше, ніж через 21 день після 
операції. При цьому симптоми кишкової не-
прохідності такі ж.

від такого спілкування, втрачають 
інтерес до навчання, конфлікту-
ють з однокласниками, почина-
ють брехати батькам тощо.

Крики також негативно впли-
вають на самооцінку дитини – 
через постійні докори вона стає 
замкнутою, починає думати, що 
її не цінують і не люблять. Мо-
ральні трaвми, завдані такими 
зривами, неможливо загладити 
подарунками, обіймами та інши-
ми жестами любові, які ми вияв-
ляємо після сварки.

Зрештою, діти не винні, що 
батьки втрачають контроль над 
власними емоціями, а потім ви-
ливають увесь свій негатив на 
них. Наслідки такої поведінки 
дорослих набагато серйозніші – 
якщо в сім’ї розв’язують конфлік-
ти за допомогою крику, діти це 
запам’ятають і повторюватимуть 
батьківські помилки вже у своїх 
родинах.

Як позбутися ганебної 
звички? 

1. Проаналізуйте, що змушує 

На початку січня в Луцькій 
міській клінічній лікарні 

успішно прооперували двох 
жінок із новоутвореннями. Обом 
пацієнткам – 51 рік, повідомляє 
сайт ЛМКЛ.

Перша потрапила до лікарні з лейоміо-
мою матки – доброякісною пухлиною, яка 
росла протягом п’яти років. Новоутворення 
важило близько чотирьох кілограмів. Воно 
стискало внутрішні органи, погіршувало са-
мопочуття та зовнішній вигляд. Живіт жінки 
був таким, ніби вона мала ось-ось народити. 
Пацієнтка знала про хворобу, але довго не 
наважувалась на оперативне втручання. Та 
з часом все ж вирішила провести лікування. 

ВОЛИНЯНКАМ ВИДАЛИЛИ 
ГІГАНТСЬКІ ПУХЛИНИ
Їй зробили планову екстирпацію (видалення) 
матки. На сьому добу жінку в гарному само-
почутті виписали додому.

Ще одна пацієнтка поступила до лікарні 
з сильними болями в животі, блювотою та 
загальною слабкістю. З’ясувалося, що у жін-
ки – кістома яєчника завважки близько трьох 
кілограмів, яка перекрутилась. Лікарі успішно 
провели ургентну операцію з видалення пух-
лини разом з матковою трубою та яєчником. 
Після втручання жінка почувається добре.

Лікар відділення ургентної гінекології 
Луцької міської клінічної лікарні Алла Воробей 
радить жінкам турбуватися про своє здоров’я 

та регулярно відвідувати гінеколога. «Потріб-
но обрати лікаря, якому ви будете довіряти, і 
відвідувати його раз на півроку, після настання 
менопаузи – раз на рік. Також до медиків по-
трібно звернутися, якщо відчуваєте навіть най-
менший біль. Багато захворювань, в тому числі 
онкологічних, на ранніх стадіях можна успішно 
вилікувати. Це значно простіше, ніж лікувати 
запущені випадки», – каже Алла Воробей. 

Гінеколог не радить запитувати про лі-
кування у сусідки, подруги, шукати методи в 
інтернеті. Така інформація може лише зашко-
дити. Якщо вас щось турбує, слід звернутися 
до фахівця. 

Нестриманість батьків годі компенсувати подарунками

Новоутворення важило 
близько чотирьох кілограмів

facebook.com
/sonlik17

bogolybu.com
.ua

Вадим Петровський
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  Юрій КОНКЕВИЧ

історія

шкандаль

єдиноборства футбол

ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ПЕКЛО І 
ЗАЛИШИТИСЯ ЛЮДИНОЮ

«ЗОЛОТА» ДРУЖБА ШЕВИ І 
АБРАМОВИЧА: УКРАЇНСЬКА ЛЕГЕНДА 
ДОПОМАГАЄ РОСІЙСЬКОМУ ОЛІГАРХУ 
ІНВЕСТУВАТИ В РУДНИКИ ЧУКОТКИ

Куба обіграв одним 
доторком трьох 
футболістів збірної 

Росії і лівою ногою 
відправив м’яча у верхній 
кут воріт. Блащиковський 
зрівняв рахунок у матчі 
Євро-2012 і здійняв руки 
до неба. Якуб робить 
так щоразу, вшановучи 
пам’ять загиблої матері. 

Коли майбутньому футболіс-
ту виповнилося одинадцять, у 
його житті сталася страшна тра-
гедія – під час чергової побутової 
сварки Зігмунт Блащиковський 
узяв до рук ножа. Мить – і Куба 
залишився без мами, а батька 
відправили за ґрати. Коли малий 
підбіг до матері, вона зробила 
три останні вдихи... 

Ця мить перевернула його 
життя догори дриґом. Тоді та-
лановитий хлопчик вирішив за-
лишити не лише футбол, але й 
школу.

 «Мені знадобилося чимало 
років, щоб перестати думати про 
це тільки з ненавистю. Найжахли-
віше в своєму житті я пережив», – 
пригадував Якуб.

У вересні 2011 року вже 
хворий на рак Блащиковський-
старший вийшов на волю та не-
вдовзі помер. Куба навіть не 
здригнувся – він давно викреслив 
з життя того, хто вкрав у нього ди-
тинство та материнське тепло.

Після убивства мами Якуб на-
віть перестав рости – у восьмо-

  Іван БОГДАНОВИЧ

Головний тренер 
збірної України 

з футболу Андрій 
Шевченко має спільний 
бізнес із компаніями 
Романа Абрамовича, які 
видобувають золото в Росії.

Те, як Шевченко заробляє з 
російським олігархом, засвідчило 
розслідування «Німецької хвилі».

З боку Абрамовича йдеться 
про холдинг Highland Gold Mining 
Limited, який об’єднує дев’ять 
рудників на Чукотці, Далекому 
Сході Росії та в Киргизстані. Тут 
щороку видобувають тонни золо-
та і срібла на понад $300 млн.

Шевченко, відповідно до 
даних реєстру компаній Вели-
кобританії, з грудня 2015 року 

ЗЛИВА МЕДАЛЕЙ 
У СУМАХ
Волинь чудово виступила на 
Командному Чемпіонаті України 
у приміщенні, який завершився в 
Сумах. Одна з найменш чисельних 
команд взяла 180 очок і посіла 
11 місце у заліку. Відразу четверо 
наших легкоатлетів піднялися на 
п’єдестал.

Ще в попередньому забігу сприн-
тер Ерік Костриця на 60 метрах показав 
найк ращий час серед усіх учасників – 
6,83 с. Як виявилося, це Ерік так тільки 
розганявся, бо у фіналі він показав свій 
персональний рекорд у приміщенні на 
60-метрівці – 6,81 с і став чемпіоном 
України, випередивши в забігу іменитих 
Василя Макуха, Володимира Супруна, 
Еміля Ібрагімова та Ігоря Бодрова. Цей 
результат тільки на три сотих менший 
від нормативу на ЧЄ-2019 у Глазго!

Каріна Вегнер принесла Волині сріб-
ло у стрибках з жердиною, бар’єрист 
Данило Даниленко був третім на непро-
фільних для нього гладких 400 метрах. 
Фінал 800-метрівки виграв наш Євген 
Гуцол, а Анжела Лихач на цій дистанції 
була у фіналі шостою, Юля Романчук – 
восьмою.

Волинська змішана естафетна ко-
манда (Гоцул, Лихач, Романчук і Дани-
ленко) прибігла на фініш четвертою 
з-поміж 16 команд!

Чекаємо на хороші результати та 
місця від волинян під час решти змагань 
зими, які найближчим часом відбудуть-
ся у сумському манежі – юнацькому, 
юніорському та дорослому чемпіонатах 
України.

ЛУЧАНИ ПРИВЕЗЛИ 
ШІСТЬ НАГОРОД 
ІЗ НЕОФІЦІЙНОГО 
ЮНАЦЬКОГО КУБКА СВІТУ
Лучани Максим Ткачук та Ілля 
Петрочук тріумфували на 
міжнародних змаганнях Len 
swimming cup у Люксембургу. 

Наші плавці зі своїми тренерами 
Олександром Сологубом і Володимиром 
Самчуком завоювали по три нагороди 
на надзвичайно солідних змаганнях. До 
Люксембурга приїхали представники 
126 спортивних клубів та 26 команд-
учасниць з усього світу.

Спочатку наші спортсмени в скла-
ді збірної команди України вибороли 
срібну та бронзову медалі: Ткачук був 
другим на 50 метрах батерфляєм, а Пет-
рочук – третім на дистанції 100 метрів 
на спині.

Другого дня змагань Ілля переміг на 
дистанції 50 метрів вільним стилем, а 
Максим виборов срібло на 200-метрівці 
брасом. Завершального дня Ткачук у за-
пеклій боротьбі виборов друге місце на 
100-метрівці брасом, а Петрочук завою-
вав срібну медаль на дистанції 100 метрів 
вільним стилем.

легка атлетика

плавання

Юна спортсменка з Луцька 
Поліна Ковирнова стала пере-
можницею етапу Кубка світу з 
хортингу. Змагання відбулися 
днями у Трускавці Львівської об-
ласті. Крім українців, приїхали 
спортсмени з Білорусі, Чехії, Вір-
менії, Польщі та Словаччини. По-
ліна змагалася у категорії 8-9 ро-
ків (до 30 кг).

Маленька спортсменка з 
клубу LEGION Lutsk провела на-
пружені переможні поєдинки, які 
дозволили суддівській колегії ви-
знати її найкращим бійцем турні-
ру та нагородити кубком.

У фінальному двобої Поліна 
провела прийом утримання і це 
схилило шальки терезів на її ко-
ристь.

У листопаді минулого року 
спортсменка була третьою на 

Волиняни виграли Всеукра-
їнський турнір з футзалу «Кубок 
Нескорених» серед учасників 
АТО, які отримали поранення. 
Змагання відбувалися у Києві на 
базі Національного університе-
ту оборони України ім. І. Чер-
няхівського та Центрального 
спортивного клубу Збройних 
сил України.

У турнірі з футзалу змага-
лися команди: «Волинь YES» 

(Луцьк), «Черкаські козаки» 
(Черкаси), «Поліська січ» (Рів-
не), «Пурпурові серця» (Київ), 
ФК «Кропивницький» (Кропив-
ницький), «Легіон АТО» (Київ).

Волиняни у групі обігра-
ли «Черкаських козаків» (8:3) 
та «Поліську січ» (10:1). У ви-
рішальній зустрічі ФК «Волинь 
YES» переміг ФК «Кропивниць-
кий» (3:2) та здобув «Кубок 
Нескорених-2019».

Куба Блащиковський і його подяка загиблій матері

D
eFodi.de

чемпіонаті Європи.
Велика заслуга у підготовці 

Поліни належить її батькові Сер-
гію. Він весь вільний час присвя-
чує технічній підготовці доньки і 
розвиває її у всіх відомих в Луць-
ку напрямках та видах єдино-
борств. 

му класі він мав тільки 152 сан-
тиметри.

Блащиковський став важким 
підлітком. Залишившись без ро-
дини, хлопець втратив жагу до 
спорту, не полишав намірів втек-
ти з дому, зв’язався з поганою 
компанією та частенько з’являвся 
перед бабусею Феліцією у синцях 
та зі збитими кулаками. 

А ще навколо нього постійно 
шепотілися: якщо батько є вбив-
цею, то син стане таким же. Бабу-
сі дуже допоміг дядько хлопця, 
колись відомий польський фут-
боліст Єжи Бржечек. Саме він на-
дихнув Кубу повернутися до фут-
болу. «Я часто розмовляв з ним 
телефоном, і це були непрос ті 
розмови», – пригадує Єжи.

Справи пішли вгору не одра-
зу – до сімнадцяти років Якуб сяк-
так грав за провінційний «Раков», 
а коли у 2005-му Блащиковський 
опинився у краківській «Віс лі», 
партнери сприйняли його в ко-
манді зі скепсисом – навіщо чин-
ному чемпіону країни цей селюк? 
Хтось запідозрив його у кумівстві, 
мовляв, Кубу просуває відомий 
колись дядько-футболіст.

Блащиковський розвіяв 
будь-які сумніви щодо свого 
таланту – реактивний півзахис-
ник, упоравшись з тиском та 
нелюбов’ю тренера Єжи Енгеля, 
поступово став гравцем старто-
вого складу, а наступного року 
потрапив до збірної Польщі. На-
разі Куба провів у формі голов-

ної команди країни 84 матчі, за-
бивши 18 голів.

Після «Вісли» Блащиковський 
потрапив до «Боруссії», «Фіорен-
тини» та «Вольфсбурга». Окрім 
спортивних талантів, Куба вразив 
прямотою, чесністю та скромніс-
тю – попри глибоку рану, він пе-
реступив через минуле та пішов 
далі. Про це дуже точно висло-
вився його колишній партнер у 
Дортмунді Матс Хуммельс: «Мене 
не люблять уболівальники «Бава-
рії», «Гросскройця», «Шальке». А 
Кубу люблять всі».

Сьогодні Блащиковсько-
му – 33. Він турботливий сім’янин, 
дворазовий чемпіон Німеччини, 
фіналіст Ліги чемпіонів та учас-
ник Чемпіонатів світу і Європи.  
Футболіст тренується з небайду-
жою йому «Віслою», яка потерпає 
від безгрошів’я. Питання грошей 
його зовсім не бентежить (біль-
ше того, поляк особисто пожерт-
вував своїй колишній команді 
3,5 млн злотих). Півзахисник керу-
ється важливим правилом, якого 
навчає власних дітей: «Важливо 
не здаватися навіть у найважчі 
моменти, не піддаватися депресії 
та рухатися вперед, незважаючи 
на обставини. Якщо у вас є талант, 
захоплення, мрії – реалізуйте це! 
На сто відсотків. Я знаю, що цього 
хотіла б моя мама».

є співвласником інвестиційної 
брокерської компанії MC Peat & 
Co. LLP. Фірмі дозволено залучати 
інвесторів у бізнес Highland Gold 
Mining. Компанія Шевченка має 
статус офіційного брокера хол-
дингу на Лондонській біржі.

До слова, останнім часом ак-
ції холдингу Абрамовича зросли 
у ціні в півтора раза, їхня капіталі-
зація сягнула понад $600 млн.

DW просила Шевченка, а та-
кож прес-службу ФФУ прокомен-
тувати цей бізнес, але журналісти 
не отримали відповідей на запити.

Припускають, що поява в MC 

Peat легенди українського фут-
болу може бути пов’язана з його 
дружбою з Абрамовичем. Раніше 
Шевченко грав за лондонський 
«Челсі», яким володіє олігарх.

Компанію, співвласником 
якої є Шевченко, створено за 
участі власників золотодобувних 
фірм у Росії. На початку 2012 року 
MC Peat отримала від засновни-
ків кредит на $4 млн. Гроші наді-
йшли з офшору.

Журналісти стверджують, що 
ця компанія є гарантом лондон-
ських інвестицій у золотодобув-
ний бізнес російського олігарха, 

адже керуючим партнером ком-
панії є Чарльз Піт – син багато-
річного скарбника британської 
корони сера Майкла Піта. Його 
ім’я здатне відкрити будь-які две-
рі у ділових колах Лондона.

Нагадаємо, що Абрамович – 
один із лояльних до Кремля олі-
гархів. Російський президент Во-
лодимир Путін двічі призначав 
його губернатором Чукотки. То-
рік через близькість до Кремля в 
Абрамовича почалися проблеми: 
йому не продовжили британську 
візу інвестора. Олігарху довелося 
перебратися до Ізраїлю.

ПОЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛІСТ КУБА БЛАЩИКОВСЬКИЙ В 11 РОКІВ 
ЗАЛИШИВСЯ СИРОТОЮ, АЛЕ ЗУМІВ СТАТИ ЗІРКОЮ

facebook.com
/volatletics

18-річний лучанин потужно 
стартував у новому сезоні

facebook.com
/D
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Максим Ткачук та Ілля Петрочук

ВОЛИНЯНИ ВИГРАЛИ ФУТБОЛЬНИЙ 
«КУБОК НЕСКОРЕНИХ»

ЧЕМПІОНКА СВІТУ – 
В ДЕВ’ЯТЬ РОКІВ

Facebook Сергія Ковирнова

прес-служ
ба Ф

Ф
У

Поліна Ковирнова 

ФК «Волинь YES»
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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 Щоби страва була смачною, треба вміти гратися з інгредієнтами. І, звісно, в процесі приготування 

важливі креативність та новизна. Ферран Адріа

косметичка ШІСТЬ ПРОДУКТІВ ДЛЯ 
ПИШНОЇ ЧУПРИНИ

ПЕЛЬМЕНІ З РИБОЮ

Для тіста: 
• 3 скл. борошна • 1 скл. води
• 2 ст. ложки олії  • 1 ч. ложка солі 

Для начинки:  
• 1 кг риби • 2-3 цибулини • сіль
• 1 ст. ложка лимонного соку • спеції

Замісити тісто й відставити на півго-
дини. Тим часом приготувати фарш. Рибу 
звільнити від кісток і змолоти, цибулю 
натерти. Збризнути лимонним соком і 
приправити спеціями, гарно вимішати.

ОВОЧЕВІ РУЛЕТИКИ 
В ЛАВАШІ 
• 2 тонкі листки лаваша • 1 кабачок
• 150 г томатної пасти • 2 помідори
• 300 г свіжих або заморожених 
печериць • 2 болгарські перці • оцет
• 300 г стручкової квасолі • цибулина 
• морквина • часник за смаком • олія 
• сіль • перець • cпеції • зелень • цукор    

Овочі дрібно нарізати й підсмажити 
в олії. Наприкінці додати сіль, перець, 
приправи, зелень і подрібнений часник. 
Суміш охолодити, розділити на дві час-
тини. Рівномірним шаром розкласти на 
листках лаваша, згорнути їх рулетом і на-
різати на невеликі шматочки (приблизно 
по 3 см). Викласти вертикально в змаще-
не олією глибоке деко для запікання. 

Соус-заливка. Розвести томатну 
пасту в 2,5 скл. води. Підігріти, додати 
1 ч. ложку солі, 1 ст. ложку цукру, 1 ч. 
ложку 9% оцту. Розкладені рулетики за-
лити соусом і поставити в розігріту до 
180°С духовку. Соусу має бути багато, під 
час приготування лаваш добре вбирає 
рідину. Запікати 20 хв. 

ЗАЛИВНЕ З РИБНОЇ 
КОНСЕРВИ  
• 1 банка сардини в олії
• 0,5 л води • 25 г желатину

З консерви злити олію, видалити 
кістки зі шматочків риби, подрібнити їх 
і викласти на тарілку. В каструлю вилити 
воду, довести до кипіння, потім додати 
олію з консерви й варити 2-3 хв. Солити 
та перчити до смаку.

Зняти з вогню й трохи охолодити. 
Потім додати желатин і розмішати до 
повного його розчинення. Юшку проці-
дити через марлю. Коли вихолоне, зали-
ти нею рибу й поставити в холодильник 
на 1,5-2 год.

спробуйте

youtube.com

РЕЦЕПТИ ТИБЕТСЬКОЇ МЕДИЦИНИ 
ДЛЯ ОМОЛОДЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ

НЕЖИТЬ? 
ГРІЙТЕ ВУХА!

СЛОЙКА З ЯБЛУКАМИ

альтернатива

домашня аптекана десерт

Продовжити молодість 
допоможуть трави

fem
el.com

.ua

За версією 
англомовних блогів 
і сайтів, є шість 

продуктів, які здатні 
запобігти випадінню 
волосся. Це гірчичний 
порошок, яєчний жовток, 
кокосова олія, цибуля, 
мед, лавандова олія. 
Судячи з численних 
відгуків, маски з цих 
складників ефективно 
відновлюють густу 
чуприну. 

Гірчичний порошок: змі-
шати 1 ст. ложку порошку, 2-3 ст. 
ложки гарячої води, 3 ст. ложки 
оливкової олії і 1 яйце. Суміш 
ретельно вимішати й нанести на 
корені волосся та шкіру голови. 
Щойно маска почне пекти, її слід 
змити.

Яєчний жовток: змішати 
1 ст. ложку меду, яєчний жовток, 
1 ст. ложку рицинової олії, 1 ст. 
ложку коньяку. Добре вимішати 
й нанес ти на волосся. Через пів-
години змити. 

Кокосова олія: змішати 2 ст. 

ложки кокосової олії та 1 ст. лож-
ку реп’яхової. Цей засіб дуже по-
пулярний у боротьбі з багатьма 
проблемами із волоссям. Однак 

немає єдиної думки щодо того, 
через який час її слід змивати 
шампунем. Усе залежить від того, 
наскільки волосся схильне до 

жирності. Дехто залишає маску на 
ніч, а хтось змиває через годину. 

Цибуля: дві середні цибули-
ни подрібнити у блендері, додати 
1 ст. ложку кокосової олії та кілька 
крапель ефірної (вербени, м’яти, 
кориці, кедра) для нейтралізації 
неприємного запаху. Суміш вти-
рати у шкіру голови й залишити 
на 1-2 год. Блогери попереджа-
ють: така маска надовго залишає 
у волоссі аромат цибулі. Однак 
можна потерпіти заради краси. 

Мед: змішати по 1 ст. ложці 
меду, коньяку, соку алое, по кап-
сулі вітамінів А і Е. Щедро нанес-
ти на корені, на решту волосся – 
менше. Витримати щонайменше 
годину і змити. 

Лавандову олійку можна 
використовувати як масажну для 
шкіри голови. Якщо нею регуляр-
но масажувати голову, волосся 
перестає випадати, а нове поси-
лено відростає. 

Маски з натуральних 
складників зміцнять волосся 

ТОРТИК «КРИВАВА МЕРІ»
Для тіста: 
1 скл. цукру і 2 яйця збити. Дода-

ти 2-3 ст. ложки томатної пасти і 
1 ч. ложку амонію, погашеного оцтом.

Окремо перетерти на крихту 
пачку маргарину і 2 скл. борошна. 
З’єднати інгредієнти, додати борош-
на й замісити легке тісто. Поставити 
на півгодини в холодильник. Розка-
чувати тоненькі коржі та випікати за 
200°С. З цих продуктів виходить 8-9 
коржів.

Крем: 
1 л сметани збити з цукровою пуд-

рою і ваніліном. Можна додати 100 г 
сиркової маси. Особливого смаку й ви-
гляду нададуть шматочки кольоро-
вого желе або дрильовані вишні чи ро-
дзинки. 

Зверху тортик оздоблюють шоко-
ладною помадкою або шматочками 
желе і затирають шоколадом. Смако-
лик має просочитися, тому на ніч його 
ставлять у холодильник.

Протягом місяця треба 
щодня з’їдати по 1/4 

середнього лимона разом 
зі шкіркою і пити натще 
1 ст. ложку оливкової олії. 
Протягом наступного 
місяця з’їдати щодня дрібку 
змеленого кореня солодки 
(завбільшки як квасолина), 
1 ч. ложку порошку морської 
капусти (ламінарії), по 
5 г живиці сосни або ялини, 
двічі на день – по 1 ст. 
ложці соку алое чи по 2 см 
листочка алое наполовину з 
медом. Спробуйте – і будете 
подивовані результатом! 

Якщо тремтять руки і ноги, 
слід тричі на день пити по пів-
склянки настоянки з суміші лі-
карських трав шавлії і дудника 
пурпурового (порівну), по 25-30 
крапель спиртових настоянок 
меліси, валеріани, собачої кро-
пиви, женьшеню й елеутерококу; 
міцний відвар шипшини й вербе-
ни, узятих порівну. Ввечері при-

ймати ванни для рук і ніг з міц-
ним відваром корінців парила, а 
також пити цей відвар за загаль-
ної слабкості.

Коли є припливи крові до 
головного мозку, приймати га-
рячі ванни для рук і ніг протягом 
10 хвилин, поступово підвищу-
ючи температуру води від 38 до 
45°С. Цей же рецепт допомагає 
при застуді. 

На випадок загального ви-
снаження і постійного відчуття 
втоми їсти по кілька ложок 
меду із квітів кульбаби.

Якщо порушений 
сольовий обмін, 
треба тривалий час 
вживати ягоди по-
луниці чи суниці, чай, 
заварений з квітами і 
листками цих лікувальних 
трав. 

Протягом місяця пити по 
30 крапель спиртової настоянки з 

плодів китайського лимонника.
Приймати кілька разів на 

день по 1 ч. ложці цибулевого 
соку з медом (допомагає при ате-

росклерозі). Цибулину порізати 
кубиками й вимішати з медом. 
Через кілька годин суміш пус-
тить сік. 

пт допомагає 

гального ви-
ого відчуття 
а ложок 
би.
й 

й, 
ми і 
льних плодів китайськог

Застудні 
захворювання 
часто супро-
воджу ються 
ураженнями 
вух, горла і носа. 
Нічого дивного, 
адже ці органи 
взаємопов’язані й 
інфекція гуляє з 
одного до іншого.

Якщо з’явився нежить, спробуйте скористати-
ся таким старовинним рецептом: потерти на тертці 
з малими вічками 20 г цибулі, загорнути масу в два 
шари марлі й укласти у вуха, попередньо змастивши 
проходи вазеліном. Виділення з носа відразу ж збіль-
шаться. Коли слиз вийде, дихати стане легше. Якщо 
робити цю процедуру систематично, нежить швидко 
мине й не дасть ускладнень.

Коли ж захворіли вуха, скористайтеся геранню за-
пашною: листок рослини розімніть і вкладіть у вухо. Та 
не заштовхуйте далеко, щоб легко можна було його ви-
йняти. 

У разі отитів допомагають гарячі подушечки з на-
сінням льону: його розігрівають на сковорідці, виси-
пають в невеликий мішечок, за розмірами не набага-
то більший від вушної раковини. Тримають на вусі до 
охолодження. Біль ущухне. Цей рецепт добре засто-
совувати для дітей, які частіше за дорослих хворіють 
на отит.

youtube.com

Для тіста: 
2 яйця і 6 ст. ложок сметани збити 

міксером, додати амонію на кінчику 
ножа. Окремо перетерти на крихту 

likar24.ru

w
iki.pp.ua

2 пачки маргарину і просіяне борошно. 
З’єднати дві суміші й замісити нетуге 
тісто. Борошна додати, скільки вбере. 
Поставити на 5-6 год у холодильник. 
Розкачувати тоненько, поколоти ви-
делкою і випікати за 200°С. 

Крем: 
заварити з молоком пачку поль-

ського пудингу, охолодити й розтер-
ти з 200 г масла. Один шар коржів 
можна змастити яблучним пюре: 2-3 
яблука натерти, посолодити і довес-
ти до кипіння, всипати пачку кольо-
рового желе. Охолодити та змастити 
коржі. Торт має просочитися протя-
гом 24 год. 
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Жодна проблема не витримає натиску думки. Вольтер

ОВЕН (21.03 – 20.04). Не варто 
квапити події. Важливо зосередитися 
на роботі. У вихідні близькі люди по-
требуватимуть вашої підтримки, ви-

слухайте їх і дайте цінну пораду, але не 
намагайтеся розв’язати всі проблеми за них. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Від-
чуття напруженості поступово почи-
нає зникати, але це не означає, що на-
став час розслаблятися. Постарайтеся 
бути наполегливими й вимогливими, 
відстоюйте свою точку зору, але не провокуйте 

конфліктних ситуацій. 
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). По-

зитивний погляд на життя відкриє пе-
ред вами нові можливості. Оригінальні 

ідеї в діловій сфері принесуть вам успіх і 
прибуток. Ризикуйте, втілюйте плани, ухвалюйте 
нестандартні рішення. 

РАК (22.06 – 22.07). Настає 
слушна пора для відновлення бага-
тьох життєвих сфер. Вам удасться 
продемонструвати високий професіо-
налізм і свою незамінність у роботі, що може 
обернутися для вас приємною винагородою. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). У вас 
з’явиться чимало способів домогтися 
бажаного. А от апатія та лінь – це шлях 
у нікуди. Успіху можна буде досягти 

суто своєю працею. Небажано затівати 
сварки та конфлікти, краще миритися з випада-
ми недоброзичливців.

ДІВА (24.08 – 23.09). Вам варто 
бути уважнішими до близьких людей. 
Ваші критичні зауваження можуть їх 
скривдити, і це загрожує серйозною 
сваркою. Не вплутуйтеся в жодні авантю-
ри. Ваші нові ідеї межуватимуть із фантастикою.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Бажано 
більше часу присвятити розв’язанню 
давніх проблем. Далі їх відкладати не 
можна. Ви зможете відновити колишні 

дружні стосунки з більшістю партнерів 
та однодумців. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Удача 
сама може прилетіти вам просто в руки. 
Тепер важливо не злякатися її рапто-
вості й не почати на радощах метуши-
тися. На вас чекає фінансовий успіх. На-
магайтеся уникати перенавантажень на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Є не-
безпека переоцінити свої сили. Поста-
райтеся не втікати від відповідальнос-

ті. Вам ніхто не пропонує розв’язувати 
всі питання самотужки. Від вас потрібно 

тільки одне: не звалювати на інших те, що буде 
покладено на вас. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Мо-
жуть з’явитися позитивні тенденції в 
багатьох справах. Однак свої плани 
та наміри варто зберегти в таємни-
ці, якщо ви зацікавлені в їх здійсненні. 
Імовірно, з’явиться впливова особа, яка буде до 
вас прихильною, тоді почнеться новий виток у 
вашій кар’єрі.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Поста-
райтеся не гнатися за чимсь більшим, 
інакше ви ризикуєте втратити те, що вже 

маєте. Не кваптеся з будь-якими рішен-
нями, тому що геніальна на перший погляд 

ідея може не дожити до практичного втілення. 
РИБИ (21.02 – 20.03). Цей період 

може виявитися сповненим випадко-
востей. Зате ви зможете завести корис-
ні знайомства, цьому сприятиме ваш 
дар красномовства. На роботі доведеться 
розраховувати тільки на свої сили й можливості. 

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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31 січня – Опанас, Дмитро, Кирило, 
Ксенія, Максим, Феодосія
1 лютого – Федір, Макар, Антон, Сава, 
Марко, Арсеній, Єфросинія
2 лютого – Овсій, Юхим, Євтихій, Інна, 
Римма, Лаврентій
3 лютого – Валер’ян, Максим, Євген, 
Агнія, Віктор, Анастасія
4 лютого – Тимофій, Петро, Гаврило, 
Юрій, Макар, Георгій, Леонтій, Антон
5 лютого – Климент, Феоктист, 
Геннадій
6 лютого – Ксенія, Герасим, Тимофій, 
Оксана, Іван

31 січня – Опанас, Дмитро, Кирило, 
Ксенія Максим Феодосія

іменинники тижня

погляд у минуле 155 РОКІВ ТОМУ ЗАПРАЦЮВАВ 
ПЕРШИЙ МЕТРОПОЛІТЕН 

– Дамочко! Та що ж ви кричите, як не-
дорізана?

– Як вам не соромно таке казати? А ще 
хірург!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У магазині.
– У вас фанера є?
– Вам для господарства?
– Ні, над Парижем політати.

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

– Вітаємо, ви закінчили наш виш і отри-
мали ступінь бульбазавра.

– Може, бакалавра?
– Після нашого вишу ви максимум 

бульбазаври.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У Нострадамуса знайшли катрен, який 
описує апгрейд комп’ютера: «...стара мати 
новим каменем прикраситься, стане ро-
зумнішою і швидше працюватиме...».

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

– Скажіть, чи є у вас парфуми із запахом 
комп’ютера?

– Навіщо вам?!
– Щоб чоловік на мене хоч раз поди-

вився...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю, ви кажете, що в мене 23 тижні 
вагітності. Ви упевнені?

– Так, на всі сто.
– Точно 23, а не 28?
– Жодних сумнівів. 23 тижні.
– О, жах! Я не за того вийшла заміж!!!

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

Мене бісить, коли мухи потирають пе-
редні лапки. Таке враження, начебто в них 
є план і мені кінець.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Після 15 років подружнього життя 
пара прийшла до психотерапевта. Жінка 
говорить не вмовкаючи. Лікар підійшов, 
міцно обійняв її і пристрасно поцілував. 

Потім каже чоловікові: «Ось що їй треба 
тричі на тиждень». Чоловік наморщив 
лоба і задумливо відповів: «У понеділок і 
середу я можу її привозити, а в п’ятницю у 
мене риболовля».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У нас традиція: щороку після зимових 
свят ми з друзями ходимо без грошей. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Жіночко, ви ж кілька місяців тому на-
родили і знову стаєте на облік! Що, відразу 
з пологового в ліжко скочили? 

– Ні, спочатку голубців накрутила. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Працівники поліції накрили партію ма-
рихуани. Накрили, щоб не змокла. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Саро, мені треба купити новий гребі-
нець. У старого зламався зубчик. 

– Та ти марнотрат, через один зубчик – 
новий гребінець! 

– Але це був останній зубчик...

ОВЕН (21.03 – 20.04). Не

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 31 січня – 6 лютогона 31 січня – 6 лютого
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У Лондоні 10 січня 1863 
року запрацював перший 
у світі метрополітен. Його 

довжина була 6 км. На лінії 
створили сім станцій. За перший 
день було здійснено 120 поїздок і 
перевезено 38 тисяч пасажирів.

У середині ХІХ століття Лондон населя-
ли два мільйони людей. В місті складалася 
важка транспортна ситуація. Будівництво 
підземної залізниці почалося в березні 1860 
року.

Перша лінія була неглибокою. Тунелі 
освітлювалися гасовими лампами. Ними 
їздили шість потягів. Вони вирушали з ін-
тервалом у 15 хвилин, кожен мав чотири 
вагони.

Поїзди тягнули паровози. Через недо-
статню вентиляцію підземка була задимле-
на так, що часто на станціях ставало важко 
дихати. Попри це, метрополітен став попу-
лярним, бо був найшвидшим транспортом 
в Лондоні. У той час середній пасажиро-
потік за день становив 26 тисяч людей. За 
перший рік роботи лондонський метропо-

літен пе ревіз 9,5 мільйона осіб, а за 1864 
рік – 12 мільйонів. 

У 1933 році шість муніципальних ком-
паній, в управлінні яких були сім гілок мет-
рополітену, об’єдналися в єдину організа-

цію London Transport. 
Нині лондонський метрополітен має 270 

станцій на 11 лініях загальною довжиною 
402 км. Щодня ним користується 4,5 мільйо-
на пасажирів.

Довжина першого метрополітену – 6 км
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ПОНЕДІЛОК 4 лютого
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 Співай за мрію! Марафон 1 ч.
11.00 Огляд світових подій
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 «Мир заради дітей»
14.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.30 Співай за мрію! 15.40 Вголос
16.30, 00.30 Бандерштат 2018
17.30, 22.15 У фокусі Європа
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
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 
«Таємниче місто Гелон» 
14.10, 14.55, 17.10, 18.00 
«Світ навколо» 14.15 
«Модуль знань» 15.00 
Д/с «Незвідані шляхи» 
15.52 «Українська 
читанка» 16.00 «Життя 
+» 16.30 «Букоголики» 
17.14 «Разом» 18.12 Т/с 
«Еліза» 19.20 Погода 
19.52 #ВУкраїні 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.50 
«Спільно» 21.23 Схеми. 
Корупція в деталях 22.25 
Д/ф «Марко Вовчок. 
Таємнича зірка» 

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, 23.20, 03.05 Погода 09.40 
Т/с «Таємниці Борго Ларічі» 
11.35 Д/ц «Аромати Іспанії» 
12.30 Енеїда 13.15, 14.30, 
04.05 :РадіоДень 13.55 Д/ц 
«Неповторна природа» 15.20 
Чудова гра 15.50 Хто в домі 
хазяїн? 16.20 Д/ц «Супер Чуття» 
16.55 По обіді шоу 18.20, 02.35 
Тема дня 19.00 Разом 19.30 
Д/с «Наглядачі заповідника» 
20.05 Д/с «Секрети замків 
Великобританії» 21.25, 02.20 
UA:Спорт 21.45 з Майклом 
Щуром 22.15 Д/ц «Подорож 
відкритим космосом» 
22.45 Перша шпальта 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, 00.05, 05.20 
«ТСН»

09.30, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку 5». 8 с.
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.00 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 03.25 Х/ф «Ерагон»
22.45 «Гроші 2019»
00.10 «Голос країни 9»
05.00 Мультфільм

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

07.50 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.40 МастерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх 16+
18.55 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+
03.05 Найкраще на ТБ

04.00 Зона ночі
06.00 Абзац
07.49, 09.44 Kids Time
07.50 Х/ф «Йоко»
09.45 Х/ф «Заборонне 

царство»
11.50 Х/ф «Володар 

стихій»

02.45 «Три сестри»
04.10 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
05.00 «Top Shop»
05.30, 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 «Фанфан-
Тюльпан»

13.40 Х/ф «Манія величі»
15.50 «Чекай мене. 

Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Таїсія»
01.35 «Речдок»

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

оборона
06.40 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.50, 16.20 Х/ф «Впіймай 

мене, якщо зможеш»
16.45 Х/ф «Останній 

рубіж»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.20 Т/с «Розтин покаже»
22.15 Свобода слова
00.00 Х/ф «Без 

компромісів»
01.40 Т/с «Патруль. 

Самооборона»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Спляча 
красуня»

11.00 Вечірка
17.00 Т/с «Рання 

пташка»
19.00 4 весілля
20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

20.30, 21.30 Танька і 
Володька

22.00 Вечірка 2
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-

селянка
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, 02.40 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00, 03.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово «Ні»
23.30 Х/ф «Судна ніч»
01.20 Телемагазин
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13.50 Х/ф «Пророк»
15.50 Ревізор
18.00 Страсті за Ревізором
21.00 Х/ф «Смокінг»
23.00 Х/ф «Розбірки у 

Бронксі»
00.50 Т/с «Підступні 

покоївки»
02.55 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 6 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, 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 Глобал 3000
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 Відкрита влада: МІСТО
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30, 00.30 Бандерштат 2018
17.30, 22.15 Євромакс
19.15 На часі: Спецтема
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
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 «Гуцулка 
Ксеня» 14.15 «Модуль 
знань» 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
«Життя+» 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, 23.20, 03.05 Погода 
09.40 Т/с «Таємниці Борго 
Ларічі» 11.35 Д/ц «Аромати 
Мексики» 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 Тема дня 19.00, 
04.30 Своя земля 19.30 Д/с 
«Наглядачі заповідника» 
20.05 Д/с «Секрети замків 
Великобританії» 21.25, 
02.20 UA:Спорт 21.45, 03.35 
Складна розмова 22.15 Д/с 
«Як працюють машини» 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, 00.00, 05.20 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.05 «Міняю жінку 5». 8 с.
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45 Х/ф «Джон Уїк»
22.45, 00.05 «Світ навиворіт 

– 10: Бразилія»
01.05 Х/ф «Я буду поруч»

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

08.30 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

10.20 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

07.00 Т/с «Меліса та Джой»

11.40 Т/с «Хроніки 

Шаннари»

13.10 Т/с «Загублені»

02.15 «Три сестри»
03.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
04.15, 20.00 «Подробиці»
05.00 «Top Shop»
05.30, 22.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Т/с «Згадати 
молодість»

12.25 Х/ф «Смерть 
негідника»

14.50, 15.50, 16.45, 01.35 
«Речдок»

21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Таїсія»

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, 17.10 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.55, 13.20 Х/ф «Дорожня 

пригода»
14.05 Т/с «Бібліотекарі»
16.15, 21.20 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.15 Скетч-шоу «На трьох» 
23.25 Х/ф «Дорожня 

пригода-2»
01.05 Т/с «У полі зору»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Бременські 
музиканти»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 22.00 
Вечірка 2

14.00, 01.00 
Панянка-селянка

16.00 Т/с «Рання 
пташка»

18.00 4 весілля
20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

20.30, 21.30 Танька і 
Володька

23.00 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 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово «Ні»
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

15.50 Суперінтуїція 12+

19.00 Хто зверху? 12+

21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія»

23.00 Х/ф «16 кварталів»

01.00 Т/с «Підступні 

покоївки»

ВІВТОРОК 5 лютого
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 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.00, 15.45, 18.30, 

19.00, 20.45, 22.00 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 Співай за мрію! Марафон 2 ч.
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, 00.30 Бандерштат 2018
17.30, 22.15 Глобал 3000
19.15 Відкрита влада: МІСТО
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
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 
«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 «Стефан 
Турчак» 14.15 «Модуль 
знань» 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 
16.00 «Життя+» 16.30 
МузLove 17.14 «Спільно» 
18.12 Т/с «Еліза» 19.52 
«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! 09.40 Т/с 
«Таємниці Борго Ларічі» 11.35 
Д/ц «Аромати Іспанії» 12.00 
Д/ц «Аромати Мексики» 12.30 
Енеїда 13.15, 14.30, 04.05 
:РадіоДень 13.45, 15.10, 23.20, 
03.05 Погода 13.55, 19.50 
Д/ц «Неповторна природа» 
15.20 Т/с «Галерея Вельвет» 
16.55 UA:Фольк 18.20, 02.35 
Тема дня 19.00, 05.25 Спільно 
20.05 Д/с «Секрети замків 
Великобританії» 21.25, 02.20 
UA:Спорт 21.45 Наші гроші 
22.15 Д/с «Як працюють 
машини» 22.45 Складна 
розмова 00.00 Телепродаж 
Тюсо 03.10 Світло 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, 00.35, 05.35 
«ТСН»

09.30, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.00 «Міняю жінку 5»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.15, 02.20 Х/ф 

«Післязавтра»
22.45 «Одруження наосліп 

5»
00.40 Х/ф «Джентльмени 

удачі»

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

07.45 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.30 МастерШеф 12+
13.00 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, 02.55 Зона ночі
04.50 Абзац
06.20 Т/с «Меліса та Джой»
11.00 Т/с «Хроніки 

Шаннари»
12.50 Т/с «Загублені»

02.15 «Три сестри»
03.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
04.15, 20.00 «Подробиці»
05.00 «Top Shop»
05.30, 22.50 «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 Т/с «Згадати 
молодість»

12.25 Х/ф 
«Неприборканий»

14.50, 15.50, 16.45, 01.35 
«Речдок»

21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Таїсія»

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, 17.00 Антизомбі. 

Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф «Острів 

горлорізів»
13.55 Т/с «Бібліотекарі»
16.10, 21.20 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.15 Скетч-шоу «На трьох» 
23.20 Х/ф «Дорожня 

пригода»
00.55 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф «Цирк! 
Цирк! Цирк!»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 22.00 
Вечірка 2

14.00, 01.00 
Панянка-селянка

16.00 Т/с «Рання 
пташка»

18.00 4 весілля
20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

20.30, 21.30 Танька і 
Володька

23.00 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 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово «Ні»
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

15.20 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Гроші 

вирішують все»
22.55 Х/ф «Подорожі 

Гулівера»
00.40 Т/с «Підступні 

покоївки»

ЧЕТВЕР 7 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, 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, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 На часі: Спецтема
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 00.30 Бандерштат 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15 Завтра сьогодні
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
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. Леонід 
Биков» 14.15 «Модуль 
знань» 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 
16.00 «Життя+» 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, 01.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 
09.05 Доброго ранку, Країно! 
09.30, 13.45, 15.10, 17.15, 
22.50, 02.05 Погода 09.40 Т/с 
«Таємниці Борго Ларічі» 11.35 
Д/ц «Аромати Мексики» 12.30 
Енеїда 13.15, 14.30 :РадіоДень 
13.55 Д/ц «Неповторна 
природа» 15.20 Т/с «Галерея 
Вельвет» 17.30 Ювілейний 
концерт гурту «Піккардійська 
терція» 18.20, 01.35 Тема дня 
18.55, 02.15 Біатлон. Кубок 
світу. VII етап. Індивідуальна 
гонка 20 км. Чоловіки 21.25, 
01.20 UA:Спорт 21.45 Схеми. 
Корупція в деталях 22.15 Д/с 
«Як працюють машини» 23.05, 
04.05 Біатлон. Кубок світу. VII 
етап. Індивідуальна гонка 15 
км. Жінки 

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, 05.30 
«ТСН»

09.30, 11.00, 12.20 
«Одруження наосліп»

13.10 «Міняю жінку 4»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45 Х/ф «Війна»
22.30 «Право на владу 

2019»
01.00, 02.30 Х/ф «Виття: 

Переродження»

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

08.50 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

10.40 МастерШеф 12+
13.55 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+

03.10 Служба розшуку дітей
03.15 Зона ночі
05.50 Абзац
07.20 Т/с «Меліса та Джой»
11.30 Т/с «Хроніки 

Шаннари»
13.20 Т/с «Загублені»

02.15 «Три сестри»
03.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
04.15, 20.00 «Подробиці»
05.00 «Top Shop»
05.30, 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 Т/с «Згадати 
молодість»

12.50 Х/ф «Борсаліно і 
компанія»

14.50, 15.50, 16.45, 01.35 
«Речдок»

21.00 Т/с «Мереживо долі»
00.30 Т/с «Таїсія»

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, 13.20 Х/ф «Дорожня 

пригода-2»
14.05 Т/с «Бібліотекарі»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»
17.15 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
22.15 Скетч-шоу «На трьох» 
23.30 Х/ф «Громобій»
01.15 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Кіт у 
чоботях»

11.00 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 22.00 
Вечірка 2

14.00, 01.00 
Панянка-селянка

16.00 Т/с «Рання 
пташка»

18.00 4 весілля
20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

20.30, 21.30 Танька і 
Володька

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 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово «Ні»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

16.00 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія 2: Перше 
призначення»

22.50 Х/ф «Смокінг»
00.50 Т/с «Підступні 

покоївки»

П’ЯТНИЦЯ 8 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, 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 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, 00.30 Бандерштат 2018
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах

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 
«Чотириногі герої війни» 
14.15 «Модуль знань» 
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, 16.45, 23.20, 03.15 
Погода 09.40 Т/с «Таємниці 
Борго Ларічі» 11.35 Д/ц 
«Аромати Мексики» 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 
Тема дня 19.00 Перший на 
селі 19.30 Д/ц «Мегаполіси» 
20.00 Д/с «Секрети замків 
Великобританії» 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»

13.15 «Міняю жінку 4»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже 

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 22.55 «Ліга сміху 

2018»
00.50 «Розсміши коміка»
03.40 «Мультибарбара»

06.05 Хата на тата 12+

11.30, 20.00 Х/ф «Загадка 

для Анни»

15.20, 22.50 Х/ф «Дівчата»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

03.00 Служба розшуку 

дітей

03.05 Зона ночі

03.10 Абзац

04.50 Т/с «Меліса та Джой»

09.00, 19.00 Хто зверху? 12+

02.15 «Три сестри»
03.30, 18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
04.15 «Подробиці»
05.00 «Top Shop»
05.30, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Згадати 
молодість»

13.00 Х/ф «Шок»
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 

«Речдок»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «Ірина 

Муравйова. Не вчіть 
мене жити!»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 02.50, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.55, 17.15 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Інсайдер
11.55, 13.20 Х/ф «Єлена 

Троянська»
14.55 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» 

16+
03.10 Великі авантюристи

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Пастушка»
11.00 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00 Вечірка 2
14.20 Х/ф «Снігова 

королева»
16.00 Т/с «Рання 

пташка»
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу 

під Полтавою
20.30 Танька і 

Володька
21.00 М/ф «Панда 

Кунг- Фу 3»
23.00 Х/ф «Поспішай 

кохати»
01.00 Панянка-

селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30, 05.40 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Референт»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
22.00, 00.00, 02.20 Т/с 

«Коротке слово «Ні»
23.20 Слідами
01.50 Телемагазин
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15.00 Варьяти 12+

21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія 3: Знову до 

навчання»

22.45 Х/ф «Гроші 

вирішують все»

00.40 Х/ф «Сім сестер»
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СУБОТА 9 лютого
06.00, 14.30, 19.30 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, 00.30 Бандерштат 2018
17.00 Все про спорт
19.00 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Любов/Ненависть»
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00 «Казки Лірника 
Сашка» 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 Тема дня 14.05 
«Українська читанка» 
14.14 «Розсекречена 
історія» 15.15 
«Радіодень. Книжкова 
лавка» 16.09 Вистава 
«Шепіт вбивці». 1, 2 ч. 
18.04 «Сильна доля» 
18.40 Новини 18.55 
Національний відбір 
Євробачення (Прямий 
ефір) 22.30 NeoСцена з 
Олегом Вергелісом 

06.00, 10.10 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.10, 

01.10 Новини
09.30, 14.20, 23.00, 02.55 Погода
09.40 М/с «Вруміз»
10.55 Д/ц «Погляд зсередини»
11.30 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сильна доля
13.00 Х/ф «Грозовий перевал»
14.25 Д/ц «Мальовничі села»
15.00 По обіді шоу
16.00 Спільно
16.25 Лайфхак українською
16.50 Т/с «Іспанська легенда»
19.55, 01.30 Розсекречена історія
21.25, 03.00 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки
23.40, 04.25 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Естафета 4х6 км. Жінки
02.25 Букоголіки

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

Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.30 «Світське 

життя 2019»
12.15 Т/с «Маршрути 

долі»
16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал »
18.30 «Розсміши коміка 

2018»
20.15, 05.25 «Чистоnews 

2019»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
00.35 «Ліга сміху 2018»
02.30 Х/ф «Реквієм за 

вбивцею»
04.45 «Секретні 

матеріали»

05.55, 16.55 Хата на 
тата 12+

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

09.20 Т/с «За вітриною»
19.00 Євробачення 

2019. Національний 
відбір

21.30 Євробачення 
2019. Національний 
відбір. Підсумки 
голосування

22.30 Х/ф «Мама 
напрокат»

05.24, 06.09 Kids Time
06.10 Ревізор 08.25 

Страсті за Ревізором
11.25 Х/ф «16 кварталів»
13.20 Х/ф «Поліцейська 

академія»
15.20 Х/ф «Поліцейська 

академія 2: Перше 

03.40 «Подробиці тижня»
05.50 «Школа лікара 

Комаровського»
06.10 «Готуємо разом»
07.10 «Чекай мене»
09.00 «Слово 

Предстоятеля»
09.10 Х/ф «Закоханий за 

власним бажанням»
11.00 Х/ф «Відпустка за 

свій рахунок»
13.40 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
15.15 Х/ф «Чорний 

тюльпан»
17.45 Х/ф «Анжеліка – 

маркіза янголів»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Голос з 

минулого»
00.10 Х/ф «Миленький 

ти мій»

05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40, 12.45 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.45 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.10 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
21.15 Х/ф «Падіння 

Лондону»
23.05 Х/ф «Леон»
01.25 Лабіринт. Містика 

поруч

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 Місто
12.50 Х/ф «Спляча 

красуня»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Поспішай 

кохати»
19.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.15, 05.10 Зірковий 

шлях
09.00 Т/с «Коротке слово 

«Ні»
14.20, 15.20 Х/ф 

«Виховання та вигул 
собак і чоловіків»

16.50, 20.00 Т/с «На 
гойдалці долі»

22.15 Т/с 
«Найщасливіша»

02.10 Т/с «CSI: Маямі»
03.35 Реальна містика
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призначення»
17.15 Х/ф «Поліцейська 

академія 3: Знову до 
навчання»

19.00 Х/ф «Альфа»
21.00 Х/ф «Помпеї»
23.05 Х/ф «Орел 

Дев’ятого легіону»
01.15 Х/ф «Розбірки у 

Бронксі»

НЕДІЛЯ 10 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 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, 00.30 Бандерштат 2018
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
19.00 Європа в концертах
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «Любов/Ненависть»
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00 «Ранок «Нової 
Волині» 08.00 
Національний відбір 
Євробачення 11.34 
«Енеїда» (нова) 12.30 
Двоколісні хроніки 12.50 
Радіодень «Модуль 
знань» 13.30 «Українська 
читанка» 13.39 Тема 
дня 14.05 «Українська 
читанка» 14.15 Д\ф 
«Незвідані шляхи» 15.10 
«Українська читанка» 
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 з Сергієм 
Тримбачем 22.00 UA: 
Фольк (новий) 

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 13.05, 20.50, 23.50 Погода
09.40 Х/ф «Король Дроздобород»
10.55 Д/ц «Супер Чуття»
11.25 Перший на селі
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.20 Національний відбір учасника 

від України на Міжнародний 
пісенний конкурс «Євробачення-
2019»

16.20 UA:Фольк
17.25 Д/ц «Мегаполіси»
18.30 Т/с «Іспанська легенда»
19.55 Біатлон. Кубок світу. VII етап. 

Мас-стар 15 км. Чоловіки
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Світ дикої природи»
22.25 Д/ц «Мальовничі села»
22.55 Біатлон. Кубок світу. VII етап. 

Мас-стар 12.5 км. Жінки
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Профілактика

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.45 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
11.00, 12.05 «Світ 

навиворіт»
12.40 Х/ф «Сахара»
15.10 Х/ф «Джон Уїк»
17.30 Х/ф «Війна»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.25 «Ліга сміху 2018»
01.20 «Розсміши коміка. 

Діти»

06.30 Т/с «Коли ми 

вдома. Нова історія»

08.20 Все буде смачно!

10.30 Хата на тата 12+

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

21.00 Один за всіх 16+

22.15 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

03.00 Зона ночі
05.25 Стендап шоу
06.19, 08.19 Kids Time
06.20 Х/ф «Йоко»
08.20 Х/ф «Альфа»
10.20 М/ф «Білий 

полон»

03.25, 20.00 «Подробиці»
03.55, 10.00 «Орел і 

решка»
04.45, 12.00 «Орел і 

Решка. Мегаполіси»
05.40 Х/ф «Двоє під 

однією парасолькою»
07.15 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
09.00 «Готуємо разом»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
13.00 Х/ф «007: Казино 

Рояль»
15.50 Т/с «Фалько»
18.00 Х/ф «Чудова 

Анжеліка»
20.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
22.25 Х/ф «Ідеальне 

вбивство»
00.25 «Речдок»

04.50 Скарб нації
04.55 Еврика!
05.05, 12.45 Факти
05.30 Громадянська 

оборона
07.15 Антизомбі. 

Дайджест
09.00 Т/с «Відділ 44»
12.35, 13.00 Х/ф 

«Громобій»
14.50 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
16.55 Х/ф «Падіння 

Лондону»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «300 

спартанців: 
Відродження імперії»

22.35 Х/ф «300 
спартанців»

00.35 Лабіринт. Містика 
поруч

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Гномео та 

Джульєтта»
12.45 Х/ф «Принци 

повітря»
14.00 4 весілля
17.00 М/ф «Панда 

Кунг- Фу 3»
19.00, 20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.30 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Коротке «Ні»
14.50 Х/ф «Секрет 

неприступної красуні»
16.50, 21.00 Т/с 

«Невідправлений лист»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Х/ф «Виховання та 

вигул собак і чоловіків»
01.10, 02.30 Історія 

одного злочину 16+
05.30 Реальна містика
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12.45 Х/ф «Снігові пси»
14.45 Х/ф «Дракон Піта»
16.45 Х/ф «Помпеї»
18.50 Х/ф «Війна Богів»
21.00 Х/ф «Робін Гуд: 

Принц злодіїв»
00.00 Х/ф «13-й воїн»
02.00 Х/ф «Заборонне 

царство»

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. 

Редактор – Ірина Качан.
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com.
Передплатний індекс: 98008.

Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, 
(063) 481-82-44. volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 

та рекламодавці.
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів.
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами.

Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26661.
Наклад – згідно із замовленням.

БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-

паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запір-
ну арматуру і автоматику, газові лічильни-
ки й регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Продаж та доставка будматеріалів у 
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок, 
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-
зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимощу-
вання, чорнозем. Послуги самоскидами 

 Спільна польсько-українська агенція. 
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія): 
зварювальники, токарі, фрезерувальники, 
електрики, слюсарі, швачки, помічники ку-
харя, прибиральники, працівники на авто-
радіозавод, м’ясокомбінати. Безплатні ва-
кансії. Робота в Німеччині. 067-455-06-64, 
099-634-80-31.

 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 продукто-
вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне пра-
цевлаштування, зручний робочий графік. 
Луцьк. 095-704-44-94.

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник сте-
лажів (без досвіду роботи). Зарплата 
12 зл./год. Після пробного періоду – мож-
ливість працевлаштуватися в інших краї-
нах ЄС з вищою зарплатою (від 5 €/год). 
Електрики (з досвідом роботи). Проживан-
ня безплатне. Офіційне працевлаштуван-
ня. Мож ливість розвит ку. 073-012-40-35.
ПОСЛУГИ

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

РІЗНЕ
 Куплю снопи з очерету або жита для по-

шиття даху хати. 050-547-85-24.
 Продам дубового воза на гумових коле-

сах у хорошому стані. 099-187-74-91.
 Куплю вовну і хутро. 097-645-15-54, 

095-506-01-64, 066-150-49-86.
 Худоба (дорізи): телята, бики, лошата, 

коні, корови, тільки на забій. Куплю дорого. 
097-412-15-16, 093-498-90-08. Василь.

ЗІЛ, Volvo. Доставка бортовими платфор-
мами (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 котлів. Достав-
ка будівельних матеріалів: пісок, відсів, 
щебінь, чорнозем, земля на засипку, тор-
фокрихта. Вивезення будівельного сміт-
тя. 068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).
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. Загальна 
площа – 110 м2. Газове та твердопаливне 
опалення, вода в будинку. Житловий стан. 
Замінено всі вікна. Є великий цегляний 
гараж та прибудинкові споруди, 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 колодязь, 5 сараїв, 
льох, земельна ділянка (0,57 га). Ціна до-
говірна. 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, газифікована літ-
ня кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 
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. квар-
тиру 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. Горо-
хів). Пряме сполучення з Луцьком. Дерев’яна 
обшальована хата 7х9 м. Два цегляні сараї. 
Гараж 7х6 м. Два погреби та інші господар-
ські споруди. Трифазне електрозабезпечен-
ня. Водогін (свердловина), хороший садок. 
85 соток приватизованої землі. Будинок та 
літня кухня газифіковані. Доступна ціна. Єв-
геній, 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, робо-
та позмінна – 15 виходів на місяць), водій 
категорій В, С, змінний слюсар-механік, 
електрик. Навчаємо, працевлаштовуємо. 
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).



Видатне лише те, що довговічне. Довговічне лише те, що справедливе. Джузеппе Феррарі
www.volynnews.com
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 Алла САДЕЦЬКА

мовою цифр ДО ПОБАЧЕННЯ, РУСИФІКАЦІЯ!
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ БІЛЬШАЄ В ЕФІРАХ 
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Уперше за багато років 
українська мова 
домінує не лише на 

радіо, а й в телеефірі. Вже 
традиційно україномовним 
залишається кінопрокат, 
ще більше української 
мови стало в освіті, перші 
позитивні тенденції помітні 
й у сфері послуг. 

Про це свідчать дані аналітично-
го огляду «Становище української 
мови в Україні в 2018 році», який 
проводять з 2011 року, повідомля-
ють «Тексти».

Водночас російська мова домі-
нує в українському сегменті інтер-
нету, включаючи інтернет-медіа й 
інтернет-торгівлю, у друкованих 
медіа та значній частині сфери по-
слуг. Тиск чинників русифікації на 
суспільство залишається значним, 
унаслідок чого мільйони українців, 
особливо в містах, не спілкуються в 
повсякденному житті українською 
мовою, навіть якщо вважають її рід-
ною. Як повідомляли нещодавно в 
уряді, згідно із соцопитуваннями, 
українська мова є рідною для 66% 
громадян, 55% розмовляють нею 
вдома.

Позитивні зрушення відбува-
ються перш за все в тих галузях, 
для захисту української мови в яких 
ухвалено зміни до законодавства. 
На думку авторів дослідження, пер-
спективи поширення й розвитку 
української мови залежать у пер-
шу чергу від здатності парламенту 
ухвалити в цілому закон «Про за-
безпечення функціонування укра-
їнської мови як державної», ухвале-
ний за основу в жовтні.

Отож, відповідно до даних 
дослідження, частка української 
мови у прайм-тайм телеканалів за 
рік зросла з 39% до 64%, а росій-
ської – впала з 32% до 7%. Решту 
часу займають двомовні російсько-
українські програми. А загалом 
завдяки закону про квоти частка 
телепрограм українською мовою 
вперше наблизилася до двох тре-
тин ефірного часу. Те, що частка 
української мови на ТБ не дотягує 
до встановлених законом 75%, не 
означає, однак, що телеканали по-
рушують закон. Просто сам закон 
містить низку лазівок, які дозво-
ляють рахувати виразно двомовні 
програми як україномовні. І все-
таки є надія, що телебачення пере-
стане бути ключовим інструментом 
русифікації, яким воно було впро-
довж останніх десятиріч. 

Щодо радіоефірів, то 54% всіх 
пісень у загальнонаціональних і 
48% на місцевих та регіональних 
радіостанціях лунають українською 
мовою. Українська є мовою ведення 
програм 84% часу на загальнонаціо-
нальному і 92% часу на місцевому й 
регіональному радіо.

Частка газет, що їх видають 
українською мовою, знизилася й 
становить 34% від сумарного тира-
жу. Частка книг, навпаки, зросла до 
76%. При цьому дозвільна процеду-
ра ввезення книг із країни-агресора, 
що діє вже третій рік, значно знизи-
ла обсяги імпорту російськомовної 
літератури. Однак значна частина 
російськомовних книг, виданих у 
Росії, потрапляє на український ри-
нок нелегально.

У кінопрокаті понад 90% філь-

мів демонструють українською 
мовою. У 2018 році в національ-
ний прокат вийшло 35 українських 
повномет ражних стрічок. За дани-
ми Держкіно, вони зібрали майже 
200 млн грн. Частка касових зборів 
національного кіно минулого року 
склала 8,14%, що вдвічі більше, 
ніж у 2017 році, передає «Детектор 
медіа».

Частка школярів, що здобува-
ють освіту українською мовою, за 
минулий рік зросла з 90 до 91%, 
а частка першокласників – з 91 до 
95%. Найбільш помітне зростання 
частки перших класів з українською 
мовою навчання в областях сходу 
та півдня України: у Донецькій об-
ласті – з 76% до 99%, у Запорізькій – 
з 78% до 88%, у Луганській – з 74% 
до 89%, в Одеській – з 71% до 87%, 
у Харківській – з 72% до 80%, у Хер-
сонській – з 89% до 98%. Донецька 
й Херсонська області за часткою 
першокласників, що навчаються 
українською мовою, перевищили 
місто Київ, де ця частка майже не 
змінилася і становить 97,8%. Разом 
з тим, автори огляду відзначають, 
що в закладах освіти нерідко по-

рушують законодавство, і частина 
освітнього процесу на практиці від-
бувається російською мовою.

За підсумками моніторингу кафе 
і ресторанів у 26 містах (усі обласні 
центри, крім окупованих, а також 
Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ 
та Сєверодонецьк), лише 40% за-
кладів харчування мають українські 
вивіски, лише в 74% є меню україн-
ською і тільки в 56% закладів пер-
сонал обслуговує україномовних 
клієнтів українською мовою. Ці по-
казники на кілька відсотків кращі 
за минулорічні. При цьому ситуація 
дуже різниться залежно від регіону 
й загалом залишається неприйнят-
ною.

Серед 100 найпопулярніших 
віт чизняних сайтів україномов-
них – лише 10%. Як і раніше, на 
двомовних сайтах часто російська 
версія є основною, а українська – 
вторинною й здебільшого якісно та 
функціо нально неповноцінною.

На думку авторів дослідження, 
для подолання загроз мовній іден-
тичності й національній безпеці, 
спричинених русифікацією, держа-
ва має від фрагментарних кроків на 

захист української мови перейти до 
системної мовної політики. Важли-
вими кроками в цьому напрямку 
стало скасування Конституційним 
Судом у 2018 році мовного закону 
Ківалова-Колесніченка й ухвален-
ня в першому читанні законопро-
екту про державну мову №5670-д. 
А подальші перспективи розвитку 
й поширення української мови за-
лежать від здатності парламенту 
скористатися історичним шансом і 
ухвалити закон про мову в цілому. 
Адже документ регламентує мовну 
політику в країні і спрямований на 
регулювання порядку застосуван-
ня української мови як державної 
у суспільних сферах життя: освіті, 
культурі, засобах масової інфор-
мації.

Утім мовознавець, професор Ла-
риса Масенко стверджує, що радіти 
ухваленому в жовтні законопроекту 
про мову зарано, адже він ризикує 
залишитися лише проектом. Вже 
у листопаді до нього було подано 
понад дві тисячі правок. «Це випро-
бувана технологія, яку переважно 
застосовують з тим, щоб затягнути 
розгляд документа, а згодом прова-

лити його ухвалення, – цитує Ларису 
Масенко «Радіо Свобода». – У черв-
ні 2012 року я була присутня як екс-
перт на засіданні комітету з питань 
культури і духовності Верховної 
Ради у зв’язку з ухваленням в пер-
шому читанні сумнозвісного зако-
нопроекту Ківалова-Колесніченка 
«Про засади державної мовної полі-
тики». Оскільки більшість членів ко-
мітету оцінювали цей документ як 
інструмент подальшої русифікації 
й дезінтеграції України, на засідан-
ні було вирішено заблокувати його 
ухвалення великою кількістю по-
правок. До того законопроекту, як і 
до нинішнього, було внесено понад 
дві тисячі поправок. Однак ця пра-
ця виявилася марною. Верховна 
Рада, в якій на той час найбільшою 
була фракція Партії регіонів, жодної 
поправки не розглянула. Ухвалення 
антиукраїнського законопроекту 
в другому читанні було проведено 
швидко, без попередження, без 
дотримання процедури парла-
ментського розгляду документів, 
із порушенням Конституції. Саме з 
приводу цього голосування покій-
ний нині Михайло Чечетов прорік 
перед журналістами сакраменталь-
ну фразу: «Оцените красоту игры. 
Мы их развели, как котят».

Нинішні депутати порушува-
ти парламентські норми, певна 
Лариса Масенко, не будуть і, ймо-
вірно, розглядатимуть усі поправ-
ки включно з тими, що їх подали 
колишні регіонали з «Опоблоку». 
Та цілком можливо, що після вне-
сення поправок зміст цього вкрай 
важливого документа буде вихоло-
щено. З нього вже вилучено пункти 
про створення «Центру української 
мови», «Термінологічного центру 
української мови» і «Служби мов-
них інспекторів». Але якщо дер-
жава не забезпечить контролю за 
виконанням мовного закону, то він 
може залишитися суто декларатив-
ним. Саме тому в первісному тексті 
законопроекту було запропонова-
но, за зразком мовних законів кра-
їн Балтії, створити службу мовних 
інспекторів. За відсутності функцій 
контролю у Міністерства освіти і де-
партаменту мовної політики при Мі-
ністерстві культури, саме така служ-
ба могла б навести лад у тих сферах 
суспільного життя, де вживання 
державної мови є обов’язковим. Це 
стосується, зокрема, освітньої сфе-
ри, однієї з найважливіших для май-
бутнього держави. Адже не секрет, 
що в багатьох українських школах, 
особливо у південних областях, 
вчителі не дотримуються мовного 
режиму й переходять на російську 
мову спілкування з учнями не лише 
на перервах або шкільних святах, а 
й на уроках. 

«Спротив ухваленню закону 
про державну мову з боку пред-
ставників колишньої Партії регіонів 
зрозумілий. Дивує протидія законо-
проекту з боку членів президент-
ської фракції», – наголошує мово-
знавець. 

Логіка очевидна: якщо Верховна 
Рада ухвалить закон про державну 
мову, то російськомовна частина 
електорату сприйме це як «насиль-
ницьку українізацію» і на виборах 
проголосує за проросійських кан-
дидатів. Відповідно, і Порошенко 
втратить голоси російськомовних 
виборців.

Українська мова вперше за багато 
років домінує на телебаченні

Негативне ставлення до мовного 
законодавства, яке ввело б норму 
обов’язкового вживання української мови 
у визначених державою сферах, фактично 
продовжує мовну політику Леоніда Кучми, 
який був переконаний, що державні 
структури мають усунутися від справи 
захисту державної мови. 

Оскільки влада увесь цей час не дбала про 
державну мову й захист інформаційно-
культурного простору, ситуацією 
скористалася Росія, розгорнувши у Криму 
потужну інформаційну війну, одним з 
головних об’єктів якої стала українська 
мова. Токсична російська пропаганда 
витягла з нафталіну шовіністичні імперські 
міфи про неповноцінність української 
мови, про ї ї буцімто штучне створення 
на догоду ворогам Росії, про шкідливий 
вплив вивчення української мови на дитячу 
психіку. Не дивно, що в такій атмосфері 
багато кримчан так і не зрозуміли, навіщо їм 
українська мова, а разом з нею й Українська 
держава.

«Промивання мізків» населенню півострова 
підготувало ґрунт для приходу «ввічливих 
зелених чоловічків», які у 2014 році 
окупували Крим.

«У неоімперських планах знищення 
України війна з українською мовою посідає 
центральне місце. Вістря кремлівської 
пропаганди постійно спрямоване на ї ї 
дискредитацію, приниження, – наголошує 
Лариса Масенко. – Минулоріч російський 
історик, заступник директора Інституту країн 
СНД Ігор Шишкін виступив із заявою про 
те, що українці – частина російської нації, а 
Україна – сепаратистський антиросійський 
проект. «Українська мова, – заявив він, – може 
існувати тільки як частина великої російської 
культури. Українська мова – різновид 
російської. Це думка одного з найславетніших 
російських мовознавців, академіка Потебні». 
Посилання на авторитет Олександра 
Потебні для підтвердження імперських 
фальсифікацій тим аморальніше, що історик 
не може не знати, що нічого подібного 
Потебня не писав. Крім того, зараховуючи 
ученого до російських мовознавців, Ігор 
Шишкін краде його в українців. Росіяни 
відносять Олександра Потебню, як і багатьох 
інших видатних українців, до російських 
учених на тій підставі, що вони писали 
російською мовою. Але ж у підросійській 
Україні Емський указ забороняв вживати 
українську мову в наукових творах».
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