
УРЯД ЗМЕНШИВ НОРМУ 
СПОЖИВАННЯ ГАЗУ

Кабінет Міністрів 30 січня ухвалив 
постанову, яка унеможливлює 
незаконні дії постачальників 
природного газу виставляти завищені 
платіжки тим, у кого нема лічильників.

ЩО БУДЕ З ЛУЦЬКИМ 
МЕМОРІАЛОМ?
Останні кілька років у Луцьку 
тривають дискусії щодо демонтажу 
обеліска з Меморіального комплексу 
«Вічна слава». Деякі громадські 
активісти й депутати вимагають 
знести радянський пам’ятник. За 
оцінкою Українського інституту 
національної пам’яті, він підпадає 
під закон про декомунізацію, адже 
містить чимало зображень, що 
пропагують комуністичну 
ідеологію.

проект

Події.............................................................2-3
Політика.....................................................4-5
Соціум.........................................................6-7
Життя..........................................................8-9
Здоров’я....................................................10
Спорт.........................................................11
Поради..........................................................12
Розваги......................................................13
Телепрограма.....................................14-15
Post Scriptum.............................................16

ВІД ІДЕЇ – ДО ДІЇ

комуналка

декомунізація

проект

www.volynnews.com

новини       політика       економіка       соціум       культура       таблоїд       спорт       розваги       історія        життя        освіта       здоров’я       кримінал       інтерв’ю

Ч И Т А Й      Д У М А Й     Д І  Й

№ 5 (155) від 7 лютого 2019 року Передплатний індекс: 98008 Рекомендована ціна – 4.00 грн

захист правтеатр абсурду
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Діяльність голови Волинської 
облдержадміністрації Олександра 
Савченка коштувала Волині у 2018 році 

десятків мільйонів гривень, які не надійшли в 
область з Державного фонду регіонального 
розвитку. Більше того, з січня 2019-го в області 
не працює ухвалений обласний бюджет через 

позов, ініційований ОДА. Замість того щоб 
клопотатися господарськими питаннями, голова 
півроку кроїв під себе структуру адміністрації, 
не раз акцентував увагу на співпраці з 
силовиками й навіть почав перетворюватися на 
щирого вірянина. 

РАК ВИЛІКОВНИЙ, 
ЯКЩО ЙОГО ВЧАСНО 
ДІАГНОСТУВАТИ

4 лютого світ відзначає день боротьби 
з раком. Ця підступна недуга щорічно 
вкорочує життя мільйонам людей. За 
даними ВООЗ, є понад 100 видів раку, 
хвороба може розвиватися в будь-
якій частині тіла. Чоловіки найбільше 
помирають від онкології легенів, а 
жінки – від раку грудей.

компетентно
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ГУБЕРНАТОР САМ 
СЕБЕ ДИСКРЕДИТУЄ, 
НАМАГАЮЧИСЬ 
НЕДОЛУГО ОЧОРНИТИ 
ОПОНЕНТІВ

ПЕРЕМОГТИ 
ОБЛСПОЖИВСПІЛКУ
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Любов Мазур нині не прос-
то майстриня, яка вміє зробити 

дідуха, вона – переможниця Все-
українського конкурсу дідухів, що 
проходив торік у Києві.

руки золоті

ЇЇ ВИРОБИ, ПОФАРБОВАНІ 
СОНЦЕМ, ЗНАЮТЬ У 
НІМЕЧЧИНІ ТА ПОЛЬЩІ
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визнання

На початку січня 
міжнародний Арт-

центр Кlas’s Arts Center   San 
Francisco (США) оголосив 
лауреатів Міжнародної 
літературної премії імені 
Джека Лондона за 2019 
рік. Серед нагороджених – 
волинський поет, прозаїк, 
літературний критик, 
лауреат Національної 
премії України імені Тараса 
Шевченка, заслужений діяч 
мистецтв України Василь 
Слапчук. У його доробку – 
десятки книг для дітей та 
дорослих, а також наукові 
монографії і переклади. 
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ВАСИЛЬ СЛАПЧУК: «Я ЗАЛЕЖУ 
ВІД КНИГ, ЯК ЗАЛЕЖАТЬ ВІД 
КУРІННЯ ЧИ АЛКОГОЛЮ»

КОВЕЛЬСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ 
ПЛАТИТИМУТЬ ЗА ОРЕНДУ 
МЕНШЕ

НА ВОЛИНІ ЗАПРАЦЮЮТЬ ДОБРОВІЛЬНІ 
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ

ГЕНЕРАЛ, ЯКИЙ НЕ ЗРОБИВ 
ВОЛИНЬ ЩАСЛИВОЮ



ПОДІЇ
№ 5 (155)  7 лютого 2019 року2 www.volynnews.com

www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й У цьому світі немає гарантій, є тільки можливості. Дуглас Макартур

У США – ЛЮТІ МОРОЗИ
Понад тиждень США морозить, най-
більше потерпає середній захід країни. 
Температура коливається від -30˚С до 
-50˚С. Три десятки людей загинуло. У де-
яких штатах оголошено надзвичайний 
стан. Потерпає від сильних снігопадів і 
Європа, в Альпах від сходження лавин 
загинуло мінімум десять осіб. Частину 
Австралії накрили потужні зливи.
ЗАТОНУЛО СУДНО 
З МІГРАНТАМИ
3 лютого судно з мігрантами затонуло 
неподалік Багамських островів. Мігран-
ти з Гаїті прямували до США. Мінімум 28 
осіб загинуло.
У ПОЛЬЩІ – ЗЕМЛЕТРУС
29 січня в шахті поблизу міста Полько-
віце стався сильний підземний поштовх. 
Дев’ять осіб зникли безвісти.
У ПАРИЖІ – ПОЖЕЖА
5 лютого в дипломатичному кварталі 
Парижа спалахнув восьмиповерховий 
будинок. Загинуло мінімум вісім осіб. 
Поліція затримала 41-річну психічно-
хвору жінку, яку підозрюють у підпалі.
ТОННИ КОКАЇНУ НА БОРТУ
1 лютого влада Кабо-Верде затримала 
11 російських моряків з 9,5 т кокаїну на 
борту. Судно під прапором Панами пря-
мувало до Марокко.
ЄВРОПА – ПРОТИ МАДУРО
Європарламент визнав лідера венесу-
ельської опозиції Хуана Гуайдо в. о. пре-
зидента країни. Натомість Італія стала 
єдиною країною, яка заблокувала комп-
ромісну пропозицію ЄС щодо визнання 
Гуайдо. Росія ж підтримує диктатора Ніко-
ласа Мадуро. До слова, в Росію з Венесуе-
ли намагалися вивезти 20 тонн золота.
ЄС ТОРГУЄ З ЯПОНІЄЮ
1 лютого набула чинності Угода про еко-
номічне партнерство між ЄС і Японією. 
Це найбільша зона вільної торгівлі у 
світі. Європейські компанії щороку за-
ощаджуватимуть €1 млрд мит і можуть 
збільшити експорт до Японії на 13%.
ГАЗОПРОВІД – 
В ОБХІД УКРАЇНИ 
Болгарія зобов’язалася побудувати 
новий газопровід для перекачування 
російського газу з Туреччини до Сер-
бії після того, як російський «Газпром», 
болгарський «Булгаргаз» і швейцарська 
МЕТ уклали контракти на його викорис-
тання. Проект на €1,4 млрд може поси-
лити залежність ЄС від газу та підірвати 
українську безпеку, побоюються дипло-
мати ЄС і США. Після 2019 року Болгарія 
буде отримувати російський газ через 
газопровід «Турецький потік», який про-
кладають дном Чорного моря.
ПРОТЕСТИ – ПЛАТНІ
Із З січня недержавні вуличні заходи в 
Білорусі – акції протесту, демонстрації, 
пікети, присвячені важливим датам, 
концерти – стали платними. Близько 
€31 для заходу до 10 учасників, понад 
€2590 – за понад 1000 осіб.
РОСІЯ ОБІЦЯЄ ЗАХИЩАТИ 
ВІРЯН
Володимир Путін заявив, що Росія за-
лишає за собою право реагувати в разі 
загрози порушення права на свободу 
віросповідання у сусідніх країнах, зок-
рема в Україні.
СВІТОВІ ЛІДЕРИ – 
НЕПОПУЛЯРНІ 
Популярність усіх світових лідерів зни-
зилася. Це нова тенденція, яка засвідчує 
занепад стабільності у всьому світі й за-
грожує світовій безпеці, йдеться в соціо-
логічному опитуванні американського 
інституту Ґеллапа.
РУМУНІЯ ЗАМОРОЗИЛА 
ЦІНИ НА ГАЗ 
Ціни на газ і електроенергію для побуто-
вих споживачів Румунії заморожено до 
2022 року.
ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ – 
ЖЕРТВИ КАТАКЛІЗМІВ 
У світі в 2018 році через природні ка-
таклізми загинуло 10733 і постраждало 
61,7 млн осіб.

світова хроніка АГІТАЦІЯ – ЗА БУДЬ-ЯКУ ЦІНУАГІТАЦІЯ – ЗА БУДЬ-ЯКУ ЦІНУні сорому ні совісті

ІНСЦЕНУВАВ 
ПОГРАБУВАННЯ – 
ОТРИМАВ ПРОБЛЕМИ

ПІРНУВ… 
І НЕ ВИПЛИВ

НА ЗЛОДІЄВІ ШАПКА ГОРИТЬ

ХАБАР – 
ЗА ТОВАР

на гарячомунещастя

і сміх і гріх

ВСТАВИВ ВІКНА – ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
У РОЗТРАТІ КОШТІВ

закон як дишло

Команда Порошенка не гребує нічим

під суд

У Нововолинську та 
селищі Благодатне 
по квартирах ходять 

люди та проводять 
так зване соціологічне 
опитування щодо 
підтримки вступу України 
до ЄС та НАТО.

Як розповідають місцеві, під 
час проведення опитування зби-
рають персональні дані людей, 
у тому числі паспортні дані та 
номери телефонів, просять по-
ставити підписи на аркушах, де 
вказано ім’я Петра Порошенка, 
пише «БУГ».

Деякі «волонтери» прямо ка-
жуть, що вони від БПП, деякі ж 
не зізнаються. Проте усі наголо-
шують, мовляв, опитування – це 
просто збір підписів під звернен-
ням і аж ніяк не агітація за Поро-

шенка. «Це опитування та збір 
підписів для подання звернення 
до народного депутата від окру-
гу», – дехто заявляє навіть так. 

Проте народний депутат 
від Нововолинська Ігор Гузь 
заявив, що жодного опиту-

вання його команда не про-
водить. «Це Блок Петра Поро-
шенка у такий спосіб здійснює 
агітаційно-пропагандистські 
заходи. Не грайтеся з цим, якщо 
йдете до людей, то кажіть від 
кого», – заявив парламентар в 

ефірі те леканалу «Аверс».
Такі й подібні опитування від 

Порошенка роблять не тільки на 
Волині, а й в інших областях.

Як наголошують у Грома-
дянській мережі ОПОРА, збір 
персональних даних може бути 
здійснений суто за згоди особи. 
«Наявність ваших персональних 
даних може стати платформою 
для маніпуляцій під час вибо-
рів», – пояснюють в ОПОРі. 

Нагадаємо, у Луцьку також 
під виглядом соціологічного 
опитування розпочався підкуп 
виборців на користь Петра Поро-
шенка та збір персональних да-
них. За успішне виконання кіль-
кох завдань агітаторам обіцяють 
близько 3 тис. грн, а підписати на 
таку схему пропонують чи не всю 
сім’ю.
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Керівнику Волинського обласного 
дитячого територіального медичного 
об’єднання Сергію Ляшенку оголосили 
про підозру в розтраті понад 
400 тис. грн. А все тому, що лікар 
вирішив встановити понад 70 вікон та 
балконних систем у санаторії «Дачний», 
де лікуються діти з інвалідністю.

І поки медика викликають на допити, 
діти з батьками вже можуть спати в теплі, 
повідомляє ТРК «Аверс». Посадовця зви-
нувачують у тому, що він нібито підписав 
липові акти виконаних робіт. «Мені інкримі-
нують розкрадання державних коштів, бо ці 
роботи не було виконано станом на 1 січня. 
Гроші ж надійшли на рахунок лише 20 груд-
ня. А в договорі на виконання робіт вказа-
но, що встановити вікна мають упродовж 21 
робочого дня. У вимогах до закупівлі вікон 

кінцева дата – 31 грудня», – пояснює Сергій 
Ляшенко й додає, що якби кошти надійшли 
влітку, проблем не виникло б.

Акти виконаних робіт і справді підписали 
раніше за встановлення вікон. У санаторії «Дач-
ний» чекали завершення зміни (діти саме про-
ходили лікування), аби з мінімальним ризиком 
для маленьких пацієнтів здійснити роботи.

«Вікна були в дуже жахливому стані, ми 
вкривали дітям голови. В кімнаті було холод-
но, спали одягнені», – розповідає відвіду-
вачка санаторію Юлія Кудацька.

«Фурнітура була настільки зіпсована, що 
ми поставили вікна на саморізи. Не можна 
було ні відчинити, ні зачинити. У результаті 
кімнати не провітрювалися», – додає голов-
ний лікар санаторію Олег Лопатін.

За добрі наміри – 
кримінальне провадження

За квартирні 
крадіжки – за ґрати

У Луцьку за підозрою у вчиненні 
квартирних крадіжок затримали жителя 
Червонограда.

Оперативники управління карного роз-
шуку поліції Волині у співпраці зі співробіт-
никами кримінальної поліції Луцького від-
ділу поліції та патрульними поліцейськими 
затримали жителя Львівської області, якого 
обґрунтовано підозрюють у вчиненні квар-
тирних крадіжок. Зловмисника взято під 
варту.

Днями до поліції надійшло дві заяви щодо 
вчинення квартирних крадіжок. Сума завда-
них збитків становить понад 70 тис. грн.

За гарячими слідами оперативники вста-
новили, що до вчинення квартирних краді-
жок причетний раніше судимий 33-річний 
житель Львівської області. Автомобіль Škoda 
Octavia RS, на якому пересувався зловмисник, 
зупинили патрульні, оперативники затрима-
ли правопорушника. 

«У нього вилучили викрадені з квартир 
речі, зокрема ювелірні вироби та гроші, а та-
кож різноманітні пристрої для відкриття та 
пошкодження замків, – повідомив начальник 
ГУ Нацполіції в області Петро Шпига. – Право-
порушнику загрожує до шести років позбав-
лення волі».

vl.npu.gov.ua

ТРК «Аверс»

Житель Горохівщини звернувся у поліцію із 
заявою про крадіжку. Проте, як виявилося, 
ніхто чоловіка не грабував.

Як повідомляє поліція Волині, у січні до Горо-
хівського відділу поліції звернувся 23-річний жи-
тель району. Волинянин повідомив, що зловмис-
ники пошкодили двері його будинку та викрали з 
оселі понад 70 тис. грн. За фактом крадіжки, поєд-
наної із проникненням у житло, слідчі розпочали 
кримінальне провадження.  

Днями в області сталося кілька нещасних 
випадків, унаслідок яких загинуло дві 
дитини.

31 січня поблизу села Гулівка Ковельсько-
го району автомобіль Volkswagen Caddy збив 
восьмирічного хлопця. Як інформують у по-
ліції, за кермом перебував 51-річний житель 
Чернігова. Водій наїхав на місцевого жителя, 
який перебігав проїжджу частину в невстанов-
леному місці.

У Рачині на Горохівщині 26 січня виявили 
обгоріле тіло місцевого чоловіка 1952 року на-
родження, який зник напередодні.

У Рожищі 1 лютого на Стиру знайшли тіло 
місцевого першокласника. Як повідомили в ГУ 
ДСНС в області, неживого хлопчика виявили не 
у воді, а на крижині.

Співробітники Управління СБУ 
у Волинській області спільно 
з Управлінням внутрішньої 
безпеки СБУ викрили на 
Волині контрабандиста на 
пропозиції хабара співробітнику 
регіонального підрозділу 
із боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю 
української спецслужби.

Оперативники СБУ встанови-
ли, що громадянин сусідньої кра-
їни, який незаконно переправляв 
цигарки з території нашої держа-
ви, запропонував співробітнику 
спецслужби €26 тис. За вказану 
суму іноземець планував повер-
нути конфісковані на митниці 160 
коробів цигарок вартістю майже 
2 млн грн. 

Співробітник СБУ відразу після 
отримання неправомірної пропози-
ції повідомив про неї керівництво. 
У межах відкритого кримінального 
провадження правоохоронці затри-
мали зловмисника під час спроби 
передати хабар. Тривають слідчо-
оперативні дії.

Тим часом станом на 5 лютого рятувальни-
кам не вдалося знайти у Стиру тіло 80-річного 
місцевого моржа, який потонув 31 січня.

Рятувальники закликають не 
виходити на тонку кригу й не 
пускати дітей на водойми

vl.dsns.gov.ua

Під час досудового розслідування з’ясува-
ли, що заявник із метою інсценування кра-
діжки сімейних коштів завідомо неправдиво 
повідомив слідство про вчинення стосовно 
нього кримінального правопорушення. Тепер 
же йому загрожує до двох років позбавлення 
волі. Досудове розслідування триває.
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Станіслав Єжи Лєц

У ПРЕЗИДЕНТИ – 
30 КАНДИДАТІВ
89 українців виявили бажання балотува-
тися в президенти, проте ЦВК станом на 
5 лютого зареєструвала лише 30 канди-
датів. Петро Порошенко прийшов у ЦВК 
через чорний хід, аби уникнути зустрічі 
з активістами, які вимагають розслідува-
ти вбивство Катерини Гандзюк. Тим ча-
сом по всій Україні активно діє мережа 
підкупу виборців.
ВІД БЛОКАДИ – ЗБИТКИ
Морській галузі України завдано близь-
ко 10 млрд грн збитків через незаконну 
блокаду Росією судноплавства в Азов-
ському морі наприкінці минулого року.
МОРАТОРІЙ ПРОДОВЖЕНО
Петро Порошенко підписав закон 
про продовження мораторію на про-
даж сільськогосподарських земель до 
2020 року.
ЗВІЛЬНИЛИ ГОЛОВУ 
«СУСПІЛЬНОГО»
31 січня достроково звільнили голо-
ву правління Національної суспільної 
телерадіокомпанії України Зураба Ала-
санію, оскільки він не висвітлив події 
за участю Петра Порошенка. Аласанія 
заявив, що це незаконно, й після його 
звільнення викривальних передач про 
корупцію «Схеми» і «Наші гроші» може 
не стати. Глава МВС Арсен Аваков на-
звав дострокове звільнення Аласанії 
провокацією й наступом на свободу 
преси за два місяці до виборів. Тим ча-
сом Микола Чернотицький, якого при-
значили в. о. голови «Суспільного», не 
вважає себе керівником.
ПОРОШЕНКУ НЕ ДОВІРЯЮТЬ
Згідно з опитуванням КМІС, найбільшу 
довіру українців мають люди, які живуть 
поряд (68%), волонтери, які допомага-
ють армії та переселенцям (63% та 61%), 
церква (51%) і ЗСУ (51%), а найменшу – 
уряд (11%), ВР (8%) та російські ЗМІ (4%). 
Президенту України довіряють 16% гро-
мадян, 70% – не довіряють. До слова, со-
ціологи кажуть, що цьогоріч на вибори 
прийде рекордна кількість виборців – 
близько 80%.
ЕПІФАНІЙ ЗІЙШОВ НА 
ПРЕСТОЛ 
3 лютого в Соборі Святої Софії Київської 
відбулася церемонія інтронізації пред-
стоятеля ПЦУ, митрополита Київського і 
всієї України Епіфанія. Тим часом до ПЦУ 
перейшло лише понад 100 парафій, а це 
менш як 1%.
ЕКС-КЕРІВНИК 
«УКРКОСМОСУ» – 
КОРУПЦІОНЕР 
Колишнього керівника держпідприєм-
ства «Укркосмос» підозрюють у зловжи-
ванні службовим становищем – розкра-
данні $8245 млн. У провадженні також 
фігурують колишній радник гендирек-
тора та особа-посередник.
СУД ЗНЯВ АРЕШТ З МАЙНА 
ЗАХАРЧЕНКА 
Печерський райсуд Києва зняв арешт з 
20 земельних ділянок, трьох будинків, 
квартири та двох машиномісць, накла-
дений у рамках розслідування справи 
про відмивання коштів екс-главою МВС 
Віталієм Захарченком. Після Революції 
Гідності екс-міністр виїхав у Росію.
АХМЕТОВ БАГАТІЄ 
З початку року статки бізнесмена Ріната 
Ахметова зросли на $830 млн та на 1 лю-
того становили $6 млрд. Лише за січень 
він заробив 23 млрд грн. Донецький 
бізнесмен – єдиний українець у рейтин-
гу найбагатших людей світу, за версією 
Bloomberg Billionaires Index він перебу-
ває нині на 263 місці.
ПОРОШЕНКА НАМАГАЛИСЯ 
ВБИТИ?
Керівник Управління держохорони Ва-
лерій Гелетей повідомив, що у 2018 році 
вдалося запобігти близько 11 замахам 
на Петра Порошенка. Натомість у ЗМІ 
протягом року не було жодних повідом-
лень про ймовірні напади. Не йдеться 
про це і в судовому реєстрі.

українська хроніка

dpsu.gov.ua

феміда сумнівний промисел

ЕКС-ДИРЕКТОРА ЕКС-ДИРЕКТОРА 
ОБЛАВТОДОРУ СУДИТИМУТЬОБЛАВТОДОРУ СУДИТИМУТЬ

ВИКРИЛИ НЕЛЕГАЛЬНУ ВИКРИЛИ НЕЛЕГАЛЬНУ 
ЗАПРАВКУЗАПРАВКУ  

ЧЕРЕЗ КОРДОН – МІЛЬЙОННІ ЧЕРЕЗ КОРДОН – МІЛЬЙОННІ 
ПАРТІЇ ЦИГАРОКПАРТІЇ ЦИГАРОК

контрабанда

Товар вилучено, порушники 
відповідатимуть перед законом

Днями в пунктах 
пропуску 
«Доманове» і 

«Ягодин» затримано 
великі партії 
контрабандних цигарок 
та техніки.

У «Домановому» було зупи-
нено польську вантажівку, якою 
керував громадянин Білорусі і 
яка нібито перевозила тару для 
квітів, хоча насправді в ній було 
80 тисяч пачок сигарет. У приче-
пі автомобіля було виявлено 160 
ящиків сигарет з білоруськими 
акцизними марками. Незадекла-
рована продукція Гродненської 
тютюнової фабрики «Неман» 
була складена між металокон-
струкціями, які міжнародний пе-
ревізник доставляв офіційно на 
замовлення українського по-
купця. Цигарки вартістю 1 млн 
872 тис. грн вилучено. Незаконне 
транспортування з метою збуту 
тютюнових виробів карається 
штрафом від 500 до 1050 неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі 
на строк до трьох років з конфіс-

кацією продукції. Іноземцю також 
доведеться сплатити штраф – 
100% вартості товару.

На «Ягодині» вилучено по-
над 26 тисяч пачок цигарок біло-
руського виробництва без марок 
акцизного податку, їх вартість – 
понад 515 тис. грн. Схованку було 
виявлено у підлозі причепа 
вантажівки. Водій, громадянин 
Польщі, переконував, що повер-

тається додому порожнім після 
завершення офіційного рейсу. 
Приховування товару від митно-
го контролю з облаштуванням  
тайника передбачає конфіскацію 
партії цигарок і транспортного 
засобу, в якому вони були сховані. 
Наразі цигарки і напівпричіп, який 
фахівці оцінили у понад 347 тис. 
грн, вилучено на склад митниці. 
Крім того, іноземцю доведеться 

сплатити штраф у розмірі 100% 
вартості прихованого товару. Для 
забезпечення його стягнення з 
чоловіка як такого, що не має в 
Україні постійного місця прожи-
вання, затримано тягач Vоlvo вар-
тістю понад 562 тис. грн.

Крім того, на «Ягодині» затри-
мано партію техніки. Водій, який 
працював на замовлення україн-
ського підприємства і перевозив 
товар у ввіреному йому робото-
давцем вантажному автомобі-
лі, до офіційної поставки додав 
195 власних картонних коробок. 
У них містилася новенька дорога 
техніка: порохотяги-роботи, нати-
рачі підлоги і плитки, апарати для 
косметології, масажів та інші при-
строї, оснащені штучним інтелек-
том, а також розхідні матеріали 
для поточного використання ро-
зумної техніки. Прихований товар 
виявлено серед рулонів офіційно 
задекларованого металопрокату. 
Попередньо вартість зайвої тон-
ни техніки – близько 1,5 млн грн. 
Правопорушнику світить штраф 
в розмірі 100% вартості товару з 
його конфіскацією.

У Ковелі припинили 
діяльність незаконної 
автозаправної станції 
та вилучили сумнівне 
дизпаливо.

За інформацією ГУ ДФС 
в області, нелегальну АЗС 
оперативні співробітники 
податкової міліції Волині 
викрили в рамках операції 
«Акциз-2019». Дизпаливо 
сумнівного походження 
реалізовували на території 
підприємства.

З метою ухилення від 
сплати обов’язкових плате-
жів до бюджету АЗС діяла без дозвільних документів та з 
порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.

Правоохоронці виявили та вилучили 4 тис. л дизель-
ного пального сумнівного походження орієнтовною 
вартістю понад 100 тис. грн. Крім того, вилучено авто-
заправний комплекс такої ж вартості.

Колишнього директора 
ДП «Волинський облавтодор» 
підозрюють у зловживанні 
службовим становищем, що 
спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомили в прокуратурі об-
ласті, посадовець, достовірно знаючи 
про те, що попередній директор обл-
автодору, порушуючи закон, уклав до-
говір поставки паливно-мастильних 
матеріалів на завідомо невигідних для 
підприємства умовах, у листопаді 2013 
року з корисливих мотивів підписав 
із приватним підприємством «Айслаг» 
додаткову угоду без номера, відпо-
відно до якої строк дії цього договору 
продовжив до березня 2016 року.

У подальшому, за умовами основно-
го договору з урахуванням внесених 
додатковими угодами змін, постачаль-
ник нарахував штрафні санкції ДП «Во-
линський облавтодор» в розмірі понад 

2,6 млн грн за несвоєчасне виконання 
зобов’язань із оплати товару. Внаслідок 
цього державному підприємству було 
завдано збитків на вказану суму, а діями 
саме підозрюваного – на понад 1,8 млн 
грн, інших збитків завдано діями його 
попередника, якому також уже повідом-
лено про підозру у вчиненні злочину.

Зауважимо, посадовець, маючи 
фінансову можливість здійснити пе-
рерахунок коштів за надані товарно-
матеріальні цінності, проводив 
розрахунки з іншими суб’єктами гос-
подарювання, чим умисно створив 
прострочення виконання зобов’язань 
перед постачальником та протиправ-
но домігся нарахування штрафних 
санкцій на користь цієї юридичної 
особи. Йому повідомлено про підозру 
у вчиненні кримінального правопору-
шення. У кримінальному провадженні 
триває досудове розслідування.

vl.sfs.gov.ua

За правопорушення – 
адміністративна 
відповідальність
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 Борис ХВИЦЬ

Діяльність голови 
Волинської 

облдержадміністрації 
Олександра Савченка 
коштувала Волині у 
2018 році десятків 
мільйонів гривень, які 
не надійшли в область 
з Державного фонду 
регіонального розвитку. 
Більше того, з січня 2019-
го в області не працює 
ухвалений обласний 
бюджет через позов, 
ініційований ОДА. Замість 
того щоб клопотатися 
господарськими 
питаннями, голова 
півроку кроїв під себе 
структуру адміністрації, 
не раз акцентував 
увагу на співпраці з 
силовиками й навіть почав 
перетворюватися на 
щирого вірянина. 

«Правильний мєнт»
З березня 2018 року Волинську 

ОДА очолив Олександр Савченко – 
генерал-полковник міліції у відстав-
ці, колишній перший заступник го-
лови Київської ОДА. 

Він перебував в органах під час 
скандалу з плівками Мельниченка 
та вбивством Гонгадзе, тож добре 
знає про метод «вивезти в ліс», хоча 
сам переконує, що такого не робив. 
А ще він неодноразово цитував 
Генпрокурора Юрія Луценка, який 
нібито називав його «правильним 
мєнтом», хоч саме Савченко допо-
магав пакувати Луценка в автозак 
під час протестних акцій.

Один у полі – не воїн, тож Сав-
ченко, як і будь-яка нова мітла, при-
їхав на Волинь не сам, а з цілою сви-
тою. Не приховував, що прихопив 
із собою радників з минулих посад. 
Ними стали Петро Столяр (кадрові 
і юридичні питання), який знайо-
мий з головою Волинської ОДА з 
часу роботи в НАК «Нафтогаз»; Ва-
лерій Криворог (мав опікуватися 
питаннями будівництва) «кинув усе 
і приїхав» на поклик з Фастівської 
міськради та Олександр Закузен-
ний – фахівець з економічної і про-
мислової безпеки.

Зі слів Олександра Савченка, 
він не збирався повністю зміню-
вати команду, а хотів дати час «ви-
явити себе» колишнім заступникам 
та працівникам. Голова ОДА або 
лукавив, або ж випробування про-
йшли не всі. Формувалася команда 
тривалий час. І лише у листопаді 
голова ОДА підписав розпоряджен-
ня про розподіл функціональних 
обов’язків між головою та заступ-
никами. До того часу структуру 
адміністрації перекроювали кілька 
разів. У результаті таких перефор-
матувань, як стверджують джерела 
в адміністрації, тепер незрозуміло, 
хто й за що відповідає і що робить. 
А всіма справами керує позаштат-
ний радник на громадських засадах 
Валерій Криворог.

Зв’язки є – пуття 
нема

В умовах обмеженого фінансо-
вого ресурсу обласного бюджету 
значну частину капітального бу-
дівництва щороку ведуть за кошти 
Державного фонду регіонального 
розвитку. Як зазначали в облдерж-
адміністрації, у січні 2018-го з ДФРР 
на Волинь мали спрямувати близь-
ко 192 млн грн. Проте станом на 
13 грудня 60 млн так і не надійшли. 
Більше того, з отриманих 133 млн 
на той момент залишалося неосво-
єними 44 млн, з яких 8 – безнадійні, 
оскільки потребували під кінець 
року затвердження змін Кабміном, 

ГЕНЕРАЛ, ЯКИЙ НЕ ЗРОБИВ 
ВОЛИНЬ ЩАСЛИВОЮ

йшлося на сайті ОДА. 
У результаті наприкінці 2018-го 

на Волині низку об’єктів не профі-
нансували, адже станом на 22 груд-
ня кошти спецфонду ДФРР так і не 
надійшли.

Наприклад, того дня голова 
ОДА приїхав у Ратне подивитися на 
доставлений в Ратнівську ЦРЛ то-
мограф. Визнав: забракло близько 
3,5 млн з ДФРР, аби за нього роз-
рахуватися. На жаль, голова ОДА 
навіть і не подумав вплинути на цю 
ситуацію, хоча й міг би. Принаймні 
на початку своєї роботи на Волині 
він нескромно хвалився зв’язками 
в Києві.

«Я з центру, в мене дуже багато 
зв’язків. Я можу до кожного посту-
кати, і в міністерство не просто по-
стукати, а відчинити ногою двері й 
зайти, нема з цим проблем. Я можу 
принести користь», – запевняв він 
волинян в ефірі телеканалу «Аверс» 
ще у березні.

За час роботи на посаді голова 
ОДА жодного разу не повідомив 
про те, що, перебуваючи з робочим 
візитом в Києві, він домігся виді-
лення Волині коштів (або ж хоча б 
вчасного перерахування обіцяних 
грошей, не кажучи про додаткові). 
І лише коли прозвучали суми, які 
Волинь втратила, зазначив, що на-
ступного року обласна влада буде 
враховувати усі нюанси, слухати 
рекомендації начальника управлін-
ня фінансів Ігоря Никитюка, аби не 
втратити жодної гривні.

Такий дивний 
соцеконом 

Ще один варіант латання дірок 
у бюджеті – субвенція на соціально-
економічний розвиток територій. 
Щоправда, виділяють її народним 
депутатам на розвиток їхніх округів. 
На жаль, 2018 року область не ви-
користала з цих коштів 5 млн грн, за 
що теж відповідає ОДА. Та ці гроші, 
благо, перенесли на 2019 рік, тож 
вони не втрачені.

І хоч голова ОДА начебто не 
впливає на виділення цих коштів з 
держбюджету, бо це гроші на запи-
ти народних депутатів, однак у 2018 
році Савченко таки доклав до цього 
руку (чого не зробив для ДФРР). 

Так, у розпорядженні Кабмі-
ну від 7 листопада дивним чином 
з’явилися незаплановані видат-
ки – більш як 2 млн грн на вуличне 
освітлення села Борохів Ківерців-

ського району. Навіщо це було по-
трібно, відповідь не забарилася: на-
ступного місяця на виборах голови 
Липинської ОТГ, до якої й увійшло 
село Борохів, виграв кандидат від 
БПП «Солідарність» Богдан Гусак, 
який головував до того сім термінів 
у Липинах Луцького району. А неза-
плановані кошти для Борохова, як 
згодом повідомили власні джере-
ла, – то і була ініціатива Олександра 
Савченка.

ДорогА митниця і 
«митні» дороги

На початку 2018 року тодішній 
голова ОДА Володимир Гунчик зві-
тував: у 2017 році на відновлення 
та ремонт автошляхів Волині спря-
мували 1,2 млрд грн, з яких понад 
560 млн грн – це кошти від митного 
експерименту, а решта – гроші до-
рожнього фонду та бюджетів різних 
рівнів. У 2018-му сподівалися на 
більшу суму – близько 2 млрд грн.

Наприкінці 2018 року в ОДА пе-
реконували: освоєння коштів – май-
же 100%. Та цифри цьогоріч значно 
скромніші: 17 грудня на сайті ОДА 
повідомляли, що Волині у 2018-му 
на ремонт та відновлення доріг міс-
цевого значення виділили 393 млн 
грн, які освоїли на 98%. «Загалом 
проведено роботи на 30 відрізках 
доріг, загальна протяжність яких 
становить 67,69 км», – йдеться у по-
відомленні. 

Для порівняння: у 2017-му че-
рез залучення фінансового ресурсу 
з усіх джерел на Волині відремонту-
вали 419,7 км доріг. 

«У планах на 2018-2020 
роки – здійснити ремонт під’їзних 
автошляхів до міжнародних пунктів 
пропуску через державний кордон. 
Йдеться про капітальний ремонт 
автомобільної дороги загально-
го користування державного зна-
чення Устилуг-Луцьк-Рівне (Н-22), 
який уже розпочато у 2017-му; ка-
пітальний ремонт автомобільної 
дороги загального користування 
державного значення Ковель-
Жовква (Р-15); капітальний ремонт 
автомобільної дороги загального 
користування державного значен-
ня Київ-Ковель-Ягодин (М-07); ре-
конструкція під’їзних автошляхів до 
міжнародних пунктів пропуску че-
рез державний кордон», – повідом-
ляв відділ інформаційної політики 
ОДА в січні 2018-го.

Минув рік, а ці плани дещо 

поріділи, бо лише на трасі М19 
Доманове-Тереблече підлатали ді-
лянку дороги біля села Переспа. 
Йдеться про ремонт шляху, де за 
рахунок державного бюджету та 
коштів так званого митного екс-
перименту виконано поточний се-
редній ремонт. І цей ремонт – увесь 
план на 2018 рік з відновлення до-
ріг державного значення.

Митний експеримент на Воли-
ні – то ще більш дражлива тема. На 
жаль, цього року в країні він відвер-
то провалився. Бо якщо у 2017-му 
від перевиконання планів митниці 
область отримала на дороги по-
над 560 млн грн, то у жовтні 2018-го 
стала відома набагато менша циф-
ра – лише 108,5 млн за 9 місяців. 
По-перше, це зумовлено зміною 
формули розподілу коштів, а по-
друге – збільшенням індикативних 
показників (планів надходжень).

Впливати на цю ситуацію Олек-
сандр Савченко зі своїми зв’язками 
не став. Натомість в адміністрації ви-
хваляються 100% освоєнням коштів 
(дарма, що вони мізерні). Більше 
того, у провалі експерименту ото-
чення чинного голови ОДА звину-
ватило... бляхарів. Зокрема, заступ-
ник голови ОДА Денис П’ятигорець 
(який, до слова, відповідає за куль-
туру) написав у Facebook, що че-
рез протести власників автівок на 
єврономерах за чотири дні Волинь 
втратила 30 млн грн на ремонт до-
ріг. Чому саме цю цифру він подав, 
так і не ясно. Адже якщо за 9 місяців 
в область надійшло трохи більш як 
100 млн грн від експерименту, то як 
за чотири дні митниця мала б заро-
бити 30 млн понад план для волин-
ських доріг – невідомо. 

Медицина й 
навернення в релігію

Як ідеться в офіційній інформа-
ції, яку оприлюднив голова ОДА, Во-
линь – на сьомому місці в рейтингу 
областей України за термінами вве-
дення в експлуатацію амбулаторій у 
рамках проекту «Сільська медици-
на». І хоч звітує Олександр Савченко 
про «вкладання у терміни», проте 
власні джерела в ОДА повідом ляють: 
35 млн грн зі 180, виділених на цей 
напрямок у 2018-му, не освоїли. Як 
не освоїли у 2018-му і 27 млн грн з 
проекту Світового банку.

Україна – світська держава, як 
твердить Конституція. Щоправда, у 
2018-му багато хто в цьому засум-

Губернаторство Олександра Савченка 
обходиться Волині надто дорого

нівався, оскільки Президент Петро 
Порошенко не на жарт перейнявся 
релігійним питанням. Він не лише 
домагався отримання автокефалії, 
а й вирушив містами України з То-
мосом, закликаючи українців «мо-
литися і каятися». Разом з гарантом 
питання релігії стало не останнім і 
для голови Волинської ОДА. Хоча 
ще у березні в інтерв’ю «Аверсу» він 
переконував: «Я не є фанатичним 
вірянином, я в церкву практично 
не ходжу, але не заперечую, що є 
Всевишній, який управляє наши-
ми душами, нашою землею». Хто ж 
тоді знав, що релігія стане одним із 
аспектів передвиборної програми 
Порошенка.

Уже восени Олександру Сав-
ченку довелося збирати представ-
ників усіх конфесій, щоби пояснити 
потребу в автокефалії Української 
церкви. Він же доручив розробити 
методичку щодо роз’яснення пози-
ції керівництва держави з питання 
очікування Томосу. Та й у храмах 
Луцька Савченко почав з’являтися 
частіше.

Правоохоронці 
колишніми не 
бувають?

Ще під час представлення Пре-
зидентом Олександр Савченко за-
явив, що сподівається на співпра-
цю з місцевими правоохоронцями. 
Останнім часом цю співпрацю він 
дуже добре ілюструє. Наприклад, 
у грудні скерував перевірку на ДП 
«Волиньторф». Того ж місяця на-
передодні місцевих виборів в ОТГ 
правоохоронці завітали з обшука-
ми до кандидата на посаду голови 
Підгайцівської ОТГ Валентина При-
ходька та депутата районної ради, 
кандидата на посаду голови Гірко-
полонківської ОТГ Вадима Веремчу-
ка. Обшуки проводили за сфабри-
кованими звинуваченнями, та й не 
знайшли нічого правоохоронці.

Але це ще не все. Уже в січні 
2019-го слідчі СБУ здійснили обшу-
ки на КП «Волиньприродресурс» 
та в приватних помешканнях ке-
рівників підприємства. Усе це – за 
командою зі столиці залякати Во-
линьраду.

А де звіт?
Згідно з чинним законодав-

ством, голова ОДА має прозвітувати 
перед громадою й обласною радою 
за 2018 рік. Та звіту в адміністрації 
не надають. У відповіді на вимогу 
депутатів обласної ради надати звіт 
Олександр Савченко повідомив, що 
він працює неповний рік. Але якщо 
депутатам дуже хочеться почути 
звіт на наступній сесії, то він прозві-
тує, проте за умови, що того ж дня 
депутати заслухають і звіт голови 
обласної ради. Вочевидь хвалитися 
йому за 2018 рік просто нічим.

Звітував Олександр Савченко 
лише за сто днів роботи. Проте вже 
наприкінці року весь цей звіт ви-
явився пшиком. Обіцянки так і за-
лишилися обіцянками. Не приніс 
результатів й інвестиційний форум, 
адже нові інвестори в область так і 
не прийшли.

Аналізуючи роботу голови ОДА, 
варто згадати позов до суду про 
визнання незаконним та скасуван-
ня рішення Волинської облради 
про обласний бюджет на 2019 рік, 
який він ініціював. У зв’язку з цим 
область, маючи вчасно ухвалений 
бюджет, мусить жити за тимчасо-
вим розписом, що дорівнює 1/12 
бюджету 2018 року. 
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За фактом підпалу відкрито 
кримінальне провадження

  Олександра ТКАЧУК

Ковельські підприємці 
домоглися зміни 
низки пунктів 

кабального договору 
з ТзОВ «Ковельський 
госпрозрахунковий 
ринок» та підняття 
орендної плати лише 
на 5 грн за квадратний 
метр, а не на 10, як 
того хотіла Волинська 
облспоживспілка.

Проблеми навколо функціону-
вання ковельських ринків вже не 
один рік турбують не лише підпри-
ємців, які безпосередньо там пра-
цюють, але й широку громадськість 
та місцеву владу.

Ще у 2015 році на розгляд сесії 
міськради виносили питання про 
викуп земель під ковельськими 
ринками. І тільки мітинг сотень під-
приємців зупинив продаж землі. 

Розуміючи, що це не остання 
спроба приватизації комерційно 
привабливих гектарів у самісінько-
му центрі міста, підприємці виріши-
ли об’єднатися в організацію задля 
захисту спільних інтересів. Відтак 
створено ГО «Підприємці та пра-
цівники приватного сектору міста 
Ковеля», яку очолили Ігор Пініс та 
Людмила Васковець. До організації 
доєдналися понад 400 підприємців.

Доведені до відчаю люди вда-
валися до мирних акцій протесту 
та мітингів. На жаль, влада міста та 
керівництво ринків довгий час не 
хотіли й чути про проблеми, що 
турбують жителів міста.

У відповідь на численні скарги 
та звернення було створено тимча-
сову контрольну комісію з вивчення 
проблем роботи ковельських рин-
ків, яку очолив депутат міськради 
Ігор Пініс. У процесі роботи спільно 
з підприємцями комісія встановила 
низку порушень.

  Дарина ГОГОДЗА

Уночі 30 січня в селі 
Підгайці під Луцьком 

згоріли незастраховані 
екскаватор та два 
автомобілі, що належать 
Ларисі Семенюк, дружині 
голови Підгайцівської ОТГ 
Юрія Семенюка. 

У зв’язку з цим голова Волин-
ської облдержадміністрації Олек-
сандр Савченко перервав відпуст-
ку, пов’язану з висуненням Петра 
Порошенка кандидатом у Прези-
денти, й дозволив собі заявити, що 
цей підпал є продовженням низки 
подібних злодіянь проти громад-
ських активістів і політиків, які роз-
почалися у 2014 році і яких донині 
налічується 69. Мовляв, причетні до 
цього одні й ті самі люди. «Я оголо-
шую війну УКРОПу», – заявив губер-
натор.

Більше того, очільник ОДА ска-
зав, що справи ці не розслідують, 

Єдність громади дає результат

Щороку «Ковельський госпроз-
рахунковий ринок» підвищував 
орендну плату за 1 м2 без будь-
якого обґрунтування та логічного 
пояснення. Понад 20 років ніяк 
не поліпшувалися умови праці на 
ринку.

Чергове підвищення орендної 
плати на 10 грн за 1 м2, тобто із 70 до 
80 грн, мало відбутися і в 2019 році. 
Нагадаємо, минулоріч орендна пла-
та зросла на 22 грн – із 48 до 70 грн, 
та тоді підприємцям пообіцяли, що 
у наближчі роки ціна підвищувати-
ся не буде.

У січні на зустрічі делегованих 
представників підприємців, пер-
шого заступника міського голови 
Михайла Гетьмана та директора 
«Ковельського госпрозрахунково-
го ринку» Петра Сороки було до-
сягнуто компромісу й погоджено 
підвищення орендної плати за 1 м2 
лише на 5 грн та введення абонент-
ної плати для підприємців ринків на 
отримання санітарно-гігієнічних по-
слуг. Але за кілька днів після зустрі-

чі підприємцям було запропоно-
вано переукласти договір оренди 
торговельного місця, який мав не-
прийнятні умови. Категорично не-
згодні з цим підприємці скерували 
звернення із понад трьома сотня-
ми підписів до Антимонопольного 
комітету України, адже стурбовані 
пасивністю міської влади, яка вже 
десятки років здає в оренду землі 
міської громади приватній структу-
рі за 13 грн за 1 м2 та не звертає ува-
ги на безліч проблем щодо роботи 
ринків. 

Понад сотня підприємців 24 січ-
ня прийшла на чергову сесію місь-
кої ради. «Нам незрозуміла позиція 
виконавчої гілки влади на чолі з 
міським головою та секретарем 
міської ради, які стали на захист 
інтересів приватної структури. Не-
зрозуміле ігнорування інтересів 
підприємців і працівників ринків 
та жителів міста Ковеля, – заявив 
голова фракції «УКРОП» Ігор Пініс. 
– Закликаю міську владу стати на 
захист інтересів міської громади 

і зробити все можливе для забез-
печення виконання приватною 
структурою законів України, рі-
шень місцевої ради, рекоменда-
цій та приписів органів державної 
влади. Ми, депутати Ковельської 
міської ради від фракції «УКРОП», 
декларуємо свою чітку та незмінну 
позицію, спрямовану на захист ін-
тересів підприємців і працівників 
ринків. Ми стояли й продовжуємо 
стояти на захисті інтересів громади 
перед будь-якими комерційними 
інтересами».

«Нам набридло знущання з боку 
керівництва облспоживспілки, що 
відбувається під дахом ковельської 
влади. Вже десятки років влада 
здає землі громади міста в орен-
ду, а нас – у рабство. Тепер дійшло 
до того, що комерційна структура 
зі згоди міської влади хоче пере-
творити нас на кріпаків, – продов-
жила заступник голови ГО «Під-
приємці та працівники приватного 
сектору міста Ковеля» Людмила 
Васковець. – Вимагаємо від влади 

і наказав силовикам активізувати 
роботу. Якщо ж волинські право-
охоронці працюватимуть неефек-
тивно, пообіцяв запросити силови-
ків з Києва.

Уже за кілька годин після під-
палу Юрій Семенюк заявив про по-
літичний тиск і пригадав, що мав 
розмову з депутатом Підгайцівської 
ОТГ Олександром Бляшуком. Про-
те, зі слів депутата, розмова від-
бувалася при свідках і стосувалася 
суто роботи в окрузі. «Кілька тижнів 
тому мали розмову. Юрій Семенюк 
запевнив, що запланував фінансу-
вання на мій округ. Попили кави й 
потиснули руки. Жодних конфлік-
тів або непорозумінь», – зауважив 
укропівець Бляшук. 

міста припинити дії, спрямовані 
на захист інте ресів ТзОВ «Ковель-
ський госпрозрахунковий ринок» 
під керівництвом Петра Сороки та 
такі, що ведуть до знищення мало-
го бізнесу, зубожіння ковельчан та 
значних втрат міського бюджету. 
Незрозуміла позиція міського голо-
ви Олега Кіндера, який роками за-
криває очі на порушення законів та 
знущання над тисячами ковельчан. 
Вимагаємо зупинити геноцид з боку 
«Ковельського госпрозрахункового 
ринку. У випадку неврегулювання 
конфлікту ми вдамося до акцій гро-
мадської непокори».

Після такого ультиматуму 30 січ-
ня відбулася зустріч підприємців із 
заступником голови облспожив-
спілки Володимиром Горгутом, 
директором «Ковельського госп-
розрахункового ринку» Петром Со-
рокою, мером Олегом Кіндером та 
його першим заступником Михай-
лом Гетьманом. Після кількагодин-
них перемовин підприємці зреш-
тою домоглися підняття орендної 
плати лише на 5 грн, а не на 10, як 
того хотіла споживспілка, та узгоди-
ли всі суперечливі питання. Підпри-
ємцям дозволили укладати догово-
ри з тими охоронними фірмами, з 
якими вони хочуть, а не з тими, які 
їм нав’язували. Залагодили також 
проблему з платним туалетом на те-
риторії ринку. Відтепер підприємці 
отримали безлімітний абонемент зі 
щоденною платою у 2 грн.

«Спільними зусиллями під-
приємців, виконавчої гілки влади, 
депутатського корпусу знайдено 
компроміс, – підсумував Ігор Пініс. 
– Багаторічна та наполеглива робо-
та нарешті дала результати».

Підприємець ринку «Брестсь-
кий» Тетяна Бриль резюмувала: «Ми 
задоволені результатами, досягну-
тими в процесі перемовин. Це дає 
надію на те, що малий бізнес у місті 
Ковелі розвиватиметься й робочі 
місця буде збережено, а отже, на-
пов нюватиметься міський бюджет і 
наше місто розвиватиметься».

явила вона. – Чому ми не чули заяв 
від губернатора, правоохоронних 
органів Волині щодо справи адво-
ката Сергія Сафулька, на сім’ю якого 
було здійснено розбійний напад? 
Цю справу досі не розкрито, і ні хто 
тоді не збирав екстрених нарад, 
ніхто не викликав підкріплення з 
Києва».

Найцікавіше те, що справжньою 
причиною підпалу техніки може 
бути приборкання голови ОТГ, який 
відмовився власним коштом фінан-
сувати агітацію за Петра Порошенка 
на президентських виборах, пише 
«Під прицілом».

Нещодавно один з керівників 
пропрезидентської сили на Волині 
збирав окремих місцевих бізнес-
менів Луцького району, аграріїв, 
голів громад, які балотувалися від 
«Солідарності» в ОТГ, й розповідав 
про стратегію майбутньої виборчої 
кампанії і те, що вони повинні бу-
дуть фінансувати роботу так званих 
агітаторів, які отримують щомісяця 
по тисячі гривень і ходять по будин-
ках, де під виглядом соцопитувань 
агітують за Порошенка. За слова-
ми інсайдера видання, присутні на 
зборах по-різному відреагували 
на таку перспективу. От і Юрій Се-
менюк обуривався й категорично 
відмовився розкошелюватися на 
агітацію для Порошенка. І це обер-
нулося проти нього. Цілком реаль-
на версія.

Тим часом в УКРОПі вже заяви-
ли, що через голослівні звинува-
чення партійців політсили у підпалі 
майна подаватимуть на Олександра 
Савченка до суду. А депутат Волинь-
ради, укропівець Володимир Кучер 
навіть звернувся з цього приводу 
до НАБУ й ГПУ.

КОВЕЛЬСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ ПЛАТИТИМУТЬ ЗА ОРЕНДУ МЕНШЕ

НАМАГАЮЧИСЬ НЕДОЛУГО ОЧОРНИТИ ОПОНЕНТІВ

Очільник волинського УКРОПу, 
депутат Волиньради Вячеслав Руб-
льов спростував голослівні звину-
вачення. «Замість того щоб дозво-
лити компетентним органам вести 
розслідування підпалу, і голова 
ОТГ, і голова облдержадміністрації 
почали скидати все на опонентів – 
партійців УКРОПу. Савченко тисне 
на правоохоронців, вказуючи на 
тих, кого він вважає замовниками. 
Партійці УКРОПу не причетні до 
цього злочину, – наголосив Вяче-
слав Рубльов. – Голова ОДА взяв на 
себе функцію суду, що неприпусти-
мо в демократичному суспільстві. 
Чиновники мають працювати над 

бюджетом, над його наповненням, 
над розвитком області, а не воюва-
ти з неугодними».

Такої ж думки й народний депу-
тат Ірина Констанкевич. «Губерна-
тор перевищує свої повноваження, 
здійснює політичну розправу над 
опозиційними силами, оголошую-
чи війну УКРОПу. А це – депутати в 
ОТГ, райрадах, міських, обласній, 
тисячі людей, які є членами партії 
і яких підтримали тисячі волинян. 
Третина Волині голосувала за нашу 
партію на виборах в органи місце-
вого самоврядування та Верховну 
Раду. Оголошена війна УКРОПУ – це 
кінець демократії на Волині, – за-Транспорт не був застрахований
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УРЯД ЗМЕНШИВ 
НОРМУ 
СПОЖИВАННЯ 
ГАЗУ

  Борис ХВИЦЬ

Кабінет Міністрів 30 січня 
ухвалив постанову, яка 

унеможливлює незаконні дії 
постачальників природного газу 
виставляти завищені платіжки 
тим, у кого нема лічильників.

З 9 серпня діють наступні норми спо-
живання газу без лічильників: газова 
плита за наявності центрального гаря-
чого водопостачання (ЦГВП) – 3,29 м3 на 
одну особу на місяць; газова плита без 
ЦГВП – 5,39 м3; газова плита та водонагрі-
вач – 10,49 м3.

«Норми споживання було завище-
но внаслідок того, що на рішення уря-
ду було подано до суду й суд скасував 
наше рішення. Люди мають платити 
справедливу ціну, а не завищену», – на-
голосив Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман.

Також уряд зобов’язав НАК «Нафто-
газ України» взятися за облік газу. «Газо-
вики один на одного списують обсяги 
газу. Щоб ніхто нічого не крав, потрібен 
облік. Це завдання того, хто постачає і 
виробляє газ. Тому в кожному домогос-
подарстві за рахунок «Нафтогазу» має 
бути встановлений газовий лічильник», – 
наголосив Гройсман.

Тим часом територіальні відділення 
Антимонопольного комітету досліджу-
ють, чи законні дії операторів газорозпо-
дільних мереж. Як повідомляють в АМКУ, 
перевірки проводять у зв’язку з числен-
ними зверненнями від побутових спо-
живачів природного газу, які у листопа-
ді минулого року отримали платіжки за 
газ, суми в яких відрізнялися від вартості 
спожитого ресурсу. У багатьох випадках 
в платіжках було враховано заборгова-
ності за попередні періоди, про які спо-
живачі нічого не знали.

Нагадаємо, наприкінці листопада 
НКРЕКП заборонила облгазам здійсню-
вати донарахування в платіжках за при-
родний газ. У грудні Кабмін звернув-
ся до НКРЕКП із проханням провести 
перевірки всіх облгазів. Тоді ж в уряді 
створили робочу групу для перевірки 
компаній, що постачають газ для на-
селення (облгази, газзбути), більшість 
із яких належить бізнесмену Дмитру 
Фірташу.

У «Регіональній газовій компанії», що 
керує газовим бізнесом Фірташа, пояс-
нювали, що сума перерахунку за минулі 
періоди наведена інформативно і не під-
лягає сплаті. РГК у грудні звернулася до 
уряду з проханням розробити механізм 
компенсації урядом вказаної в рахун-
ках заборгованості. Сума, мовляв, була 
розрахована за час дії норм, які було 
визнано незаконними рішенням суду, 
на яке й посилається РГК. Йдеться про 
рішення колегії суддів Касаційного адмі-
ністративного суду Верховного Суду від 
27 листопада, яким було скасовано дію 
встановлених урядом у 2016 році норм 
споживання газу для споживачів без 
лічильників. Власне, через це рішення 
люди й почали отримувати платіжки з 
урахуванням накопиченої за 30 місяців 
заборгованості.

комуналка ВЕРХОВНИЙ СУД ВИЗНАВ 
ПРОТИПРАВНИМИ ДІЇ ОДА

ДЕПУТАТ-УТРИМАНЕЦЬ ПРОГРАВ 
ВОЛИНЬРАДІ ДВА СУДИ

  Дарина ГОГОДЗА

Верховний Суд 
України задовольнив 
касаційну скаргу КП 

«Волиньоблагроліс» за позовом до 
Волинської облдержадміністрації 
про визнання протиправною 
бездіяльність останньої 
у справі повернення лісів 
дочірнім підприємствам 
«Волиньоблагролісу». Верховний 
Суд також скасував попередні 
судові рішення та постанови 
у справі й скерував ї ї на новий 
розгляд до суду першої інстанції. 

Про це йдеться в постанові ВСУ, оприлюд-
неній 29 січня. Вказана постанова є остаточ-
ною та не підлягає оскарженню. 

Нагадаємо, у 2011 році з активів 
КП «Волинь облагроліс» вилучили 56 тис. га 
лісу, а саме підприємство залишили банкруту-
вати. Проте в жовтні 2016 року обласна рада 
відмінила рішення депутатів попереднього 
скликання «Про ліквідацію комунального під-
приємства «Волинське обласне комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське підприєм-
ство «Волиньоблагроліс». 

30 січня 2017 року у Волинському окруж-
ному адміністративному суді було оскарже-
но три розпорядження ОДА, якими ліси, що 
ними користувалися дочірні підприємства КП 
«Волиньоблагроліс», передали державним 
лісгоспам у Ківерцівському, Маневицькому та 
Любомльському районах. 

Однак апеляційну скаргу до Львівського 
апеляційного адміністративного суду скеру-
вало Державне агентство лісових ресурсів 
України. Апеляційний суд не задовольнив 
її, тому Волинська ОДА та Держлісагентство 
звернулися з касаційними скаргами до Ви-
щого адміністративного суду України, який 
теж залишив без змін постанову Волинського 
окружного адміністративного суду. 

Своєю чергою, минулоріч депутати Во-
линської облради скерували звернення до 
центральних органів влади щодо протиправ-
ного використання лісових ресурсів в окре-
мих районах області. 

Також у квітні 2018 року КП «Волиньоблаг-
роліс» звернулося до Волинського окруж-
ного адміністративного суду з позовом до 
облдерж адміністрації, в якому просило ви-
знати протиправною бездіяльність щодо 

  Алла САДЕЦЬКА

Абсурдний за своєю 
суттю позов, який 

подав проти Волинської 
обласної ради екс-керівник 
апарату Волиньради 
Володимир Навроцький 
за підтримки опального 
депутата облради Сергія 
Слабенка, програв 
апеляційну інстанцію.

Позов стосувався звіту голо-
ви Волиньради Ігоря Палиці за 
2017 рік. Його, нагадаємо, він 
публічно представив депутатам 
у 2018 році, прозвітувавши про 
безплатне житло волинянам 
для квартирної черги, добудову 
перинатального центру, ремонт 
закладів охорони здоров’я та за-
лучення коштів у бюджет області 
від корисних копалин. Звіт де-
путати підтримали, волиняни – 
ознайомилися. 

Проте з незрозумілих при-
чин екс-керівник апарату Во-
лодимир Навроцький вирішив 
подати до суду на раду, аби, хай 
як парадоксально це звучить, 
скасувати вже озвучений та 
ухвалений звіт. Проте, як ствер-
джують джерела у Волиньраді, 
насправді за позовом стояв оді-
озний депутат Сергій Слабенко. 
Мовляв, Навроцького він вико-
ристав для прикриття, а також 
для того, аби зекономити – через 
стан здоров’я той не сплачує су-
довий збір. Представляв у суді 

Навроцького сам Слабенко, зму-
сивши позивача прийти лише на 
перше засідання. Далі, замість 
роботи в себе на окрузі, на суди 
їздив сам депутат. 

Позов ґрунтувався на тому, 
що нібито проект рішення про 
звіт підготували з порушенням 
процедури. Тому Навроцький 
за підтримки Слабенка вимагав 
звіт скасувати. 

Проте, як пояснює заступ-
ник начальника відділу з питань 
юридичного забезпечення ді-
яльності ради Світлана Хороша, 
ці звинувачення абсурдні, а по-
дання проекту рішення та його 
ухвалення відбулося цілком за-
конно. 

Тож Волинський обласний 
адміністративний суд поста-
новив, що позов безпідстав-

ний, і відхилив його. Адже свій 
обов’язок голова Волиньради 
виконав та прозвітував належ-
ним чином.

Сергію Слабенку цього во-
чевидь виявилося мало. Згодом 
він подає апеляцію на це рішен-
ня. Проте дива не трапляєть-
ся – акторського й адвокатсько-
го таланту Слабенку забракло і 
в апеляційній інстанції. Відтак 
Восьмий апеляційний адміні-
стративний суд міста Львова 
рішенням від 30 січня залишив 
рішення першої інстанції без 
змін.

«Рада працює прозоро і від-
повідно до чинного законодав-
ства. А такі люди, як Навроць-
кий, у будь-який момент можуть 
звернутися до суду і заявити, 
ніби його права якимось чином 

порушено», – зазначає Світлана 
Хороша.

Та фіаско Слабенка, найімо-
вірніше, не охолодить його запа-
лу до нових авантюр та показної 
гри на публіку. Ймовірно, таким 
чином опальний депутат спро-
бував поквитатися з головою 
Волиньради Ігорем Палицею, 
який привселюдно розповів, як 
окремі люди просили призна-
чити Слабенка на посаду юрис-
консульта Волинської обласної 
клінічної лікарні.

«Уже кілька людей до мене 
зверталися і просили, щоб Сла-
бенка призначили юрискон-
сультом. Мені цікаво, для чого 
вам ця посада, навіщо вам це 
потрібно», – запитав Ігор Пали-
ця Сергія Слабенка під час сесії 
в травні 2018 року та додав, що 
про жодні домовленості, про ті-
ньові призначення не може бути 
й мови.

Як відомо із декларації про 
доходи, колишній нашоукраї-
нець і БЮТівець Сергій Слабенко 
проживає у Києві й провадить 
адвокатську діяльність. Утім 
жодних доходів за 2017 рік він 
не задекларував. Доходи сім’ї 
напов нюють діти. Стосовно дру-
жини депутата, то вона змогла 
похизуватися двома квартирами, 
земельною ділянкою та гаражем. 
По квартирі мають і діти Сергія 
Слабенка.

ненадання у встановлений законодавством 
термін дозволу чи вмотивованої відмови на 
розроблення документації із землеустрою. 
Суд, однак, відмовив у задоволенні позову. 
Після цього «Волиньоблагроліс» надіслав 
апеляційну, а пізніше касаційну скарги з про-
ханням скасувати відмовні рішення.

Як ідеться в постанові Верховного Суду 
від 29 січня 2019 року, КП «Волиньоблагро-
ліс» звернулося до голови Волинської ОДА 
із заявою про надання дозволу на складан-
ня проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок лісогосподарського при-
значення загальною площею 30566,35 га в 
постійне користування для ведення лісо-
вого господарства в межах Любомльського 
району. До клопотання було додано перелік 
земель лісогосподарського призначення, 
які не надано у власність та користування 
на території Любомльського району станом 
на 1 січня 2019 року, із зазначенням найме-
нування сільських рад та площі земельних 
ділянок.

Через місяць у зв’язку з неухваленням 
рішення Волинською ОДА «Волиньоблагро-
ліс» замовив розробку документації у ТзОВ 
«Інститут земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища» і скерував по-
відомлення про це облдержадміністрації. На 
що остання надіслала лист «Волиньоблагро-
лісу» про те, що в поданих підприємством 
матеріалах відсутні графічні дані, що уне-
можливлює встановлення місця розташу-
вання згаданих земельних ділянок і їх форм 
власності.

Як наголосили у КП «Волиньоблагроліс», 
Волинська ОДА допустила протиправну без-
діяльність, оскільки відповідь було надано 
після того, як завершився тримісячний тер-
мін з моменту звернення. 

КП «Волиньоблагроліс» вважає, що має 
місце протиправна бездіяльність голови 
Волинської обласної державної адміністра-
ції щодо ненадання у встановлений законо-
давством строк ні дозволу на розроблення 
документації із землеустрою, ні мотивова-
ної відмови. Так, ч. 3 ст. 123 Земельного ко-
дексу передбачає, що відповідний орган 
виконавчої влади або орган місцевого са-
моврядування у місячний строк розглядає 
клопотання і дає дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки або мотивовану відмову в 
його наданні. Підставою відмови в наданні 
такого дозволу може бути лише невідпо-
відність місця розташування земельної ді-
лянки вимогам законів, ухвалених відпо-
відно до них нормативно-правових актів, а 
також генеральних планів населених пунк-
тів, іншої містобудівної документації, схем 
землеустрою і техніко-економічних обґрун-
тувань використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць, 
проектів землеустрою щодо впорядкування 
території населених пунктів. 

Оскільки всупереч наведеній нормі обл-
держадміністрація не надала відповіді на 
подане КП «Волиньоблагроліс» клопотання, 
Верховний Суд України задовольнив касацій-
ну скаргу комунального підприємства.

Фіаско Слабенка, найімовірніше, не 
охолодить його запалу до нових авантюр
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Між КП «Волиньоблагроліс» та Волинською 
ОДА триває судова суперечка
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З 1 листопада ціна на газ для 
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Якщо я і бачив далі за інших, то лише тому, що стояв на плечах гігантів. Ісаак Ньютон

проект

ВІД ІДЕЇ – ДО ДІЇ

  Ірина КАЧАН

Наприкінці 
минулого року в 
рамках Програми 

транскордонного 
співробітництва Польща-
Білорусь-Україна 
2014-2020 стартував 
міжнародний проект 
технічної допомоги 
«Зміцнення потенціалу 
добровільних пожежно-
рятувальних підрозділів в 
порятунку постраждалих 
від нещасних випадків 
на дорогах Люблінського 
воєводства та Волинської 
області». У ньому беруть 
участь 32 польські ґміни та 
15 волинських ОТГ.

Проект покликаний підвищити 
безпеку дорожнього руху й охоп-
лює прикордонні території, на яких 
проживає майже 300 тисяч людей. 
За час реалізації проекту, а це 20 мі-
сяців, у справу створення добро-
вільних пожежно-рятувальних під-
розділів на Волині буде вкладено 
майже €210 тис.

Розташування населених пунк-
тів у безпосередній близькості до 
кордону зумовлює  інтенсивний  
рух  транспорту, а отже, велику 
кількість  дорожньо-транспортних 
пригод. Часто поганий стан доріг та 
територіальна віддаленість струк-
тур, які надають невідкладну допо-
могу, зумовлюють значну кількість 
смертельних випадків. Власне, по-
кращити цю ситуацію й покликаний 
проект.

БЕЗПЕКА – ПОНАД УСЕ
Наприкінці січня у польському 

Хелмі відбулася стартова конфе-
ренція проекту, під час якої пред-
ставники органів місцевої влади 
спільно з рятувальниками обгово-
рили цілі й етапи його реалізації, 
реальний стан безпеки дорожньо-
го руху й технічного забезпечення 
рятувальних служб.

І поляки, і українці визнають: 
безпека на дорогах є однією з 
найактуальніших проблем при-
кордонних  територій, адже через 
посилений транспортний трафік 
збільшуються й ризики. Тому спіль-
ною проблемою для партнерів 
проекту є покращення безпеки до-
рожнього руху на кордоні Польщі 
та України.

Як розповідає директор ко-
мунальної установи Волинської 
обласної ради «Агенція розвитку 
«Єврорегіону «Буг» Ірина Ітані, мети 
проекту буде досягнуто завдяки 
розширенню і вдосконаленню сис-
теми рятувальних і пожежних захо-
дів у рамках надання першої допо-
моги потерпілим від ДТП. Ця робота 
базуватиметься на добровільних 
пожежних дружинах, що вже по-
над сотню років діють у Польщі, й 
на доб ровільних пожежних коман-
дах, які в процесі реалізації проекту 
створять на Волині.

«Мету буде реалізовано шляхом 
створення спроможних підрозділів 
для надання першої допомоги по-
терпілим у дорожньо-транспортних 
пригодах, аби скоротити час очі-
кування на допомогу та збільшити 
кількість уповноважених рятуваль-
ників з обладнанням, – пояснює 
Ірина Ітані. – Проблему піднімають 
через тривожні показники безпеки 
на територіях з низькою дорож-
ньою інфраструктурою та великим 
транскордонним рухом. Часто важ-
кі аварії виникають за межами міст, 
де розташовані служби екстреної 
допомоги та професійні пожежні 
підрозділи. А добровільна пожежна 
охорона, яка знає місцевість, здатна 
швидко дістатися до місця та нада-
ти першу допомогу. Їхнє навчання, 

оснащення базовим рятувальним 
обладнанням дозволить забезпечи-
ти швидку та професійну допомогу, 
що збільшить шанси на виживання 
потерпілих».

ДОСВІД ПОЛЯКІВ – 
УКРАЇНЦЯМ

У рамках проекту на Волині 
буде створено 15 добровільних 
пожежно-рятувальних підрозділів 
в ОТГ, які й виїздитимуть на місце 
ДТП, скоєне поблизу. Для них буде 
закуплено дорожньо-рятувальне 
обладнання (пневматичні комплек-
ти для піднімання пошкоджених ав-
томобілів, гідравлічні ножиці тощо) 
та медичні сумки для надання не-
відкладної допомоги. Сертифікова-
ні польські та українські спеціалісти 
проведуть навчання з порятунку 

Загальна вартість проекту – €712 358,50, з них 
€641 122,65  (90%) – грант ЄС та €71 235,85  (10%) – 
кошти бенефіціарів. Проект втілюватимуть 
до середини 2020 року.

Учасниками проекту від Волинської області є 
15 ОТГ: Устилузька (Володимир-Волинський 
район), Поромівська, Павлівська, Литовезька, 
Іваничівська (Іваничівський район), Любомльська, 
Рівненська (Любомльський район), Голобська, 
Дубівська, Колодяжненська (Ковельський район), 
Заболоттівська (Ратнівський район), Шацька 
(Шацький район), Любешівська (Любешівський 
район), Жидичинська (Ківерцівський район), 
Луківська (Турійський район).

З української сторони проект реалізовують  
Комунальна установа Волинської обласної ради 
«Агенція розвитку Єврорегіону «Буг» та Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», з польської – Асоціація органів 
місцевого самоврядування Єврорегіону Буг.

першої допомоги постраждалим у 
ДТП.

Як розповів під час конференції 
заступник голови правління воє-
вудського відділення Спілки ДПД 
Польщі у Любліні, вуйт ґміни Руда-
Гута Кажімєж Смаль, функціонуван-
ня добровільних пожежних підроз-
ділів закріплено законодавчо. «Це 
є важливим елементом державної 
системи протипожежної безпеки 
Польщі. Ця система успішно діє і її 
слід підтримувати, зокрема й таки-
ми проектами. Більше того, це не 
просто система, а давня традиція, 
яка й надалі діятиме», – зауважив 
Кажімєж Смаль.

У процесі реалізації проекту 
чи не найважливіший етап – при-
дбання рятувального обладнання 
й навчання волонтерів-рятівників. 
«Додаткове обладнання новітньої 
генерації неодмінно зробить нашу 
роботу значно ефективнішою», – 
наголосив комендант ґмінної ДПД у 
Вєжбиці Адам Роман.

За словами начальника сектору 
взаємодії зі ЗМІ та роботи з гро-
мадськістю Управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
у Волинській області Володими-
ра Нестерова, польська система є 
взір цевою для України. «Ця модель 
добровільних рятувальних підроз-
ділів у Польщі існує сотню років. 
І це направду зразковий досвід, 
який нам випала нагода переймати 
завдяки участі в цьому міжнарод-
ному проекті. Для голів ОТГ це не-
абиякий подарунок, тому надваж-
ливо взяти від проекту максимум і 
спрацювати бездоганно, – каже Во-
лодимир Нестеров. – Не треба ви-
гадувати велосипед, він уже давно 
справно їздить у поляків, які готові 
навчити цього нас. За що ми дуже 
вдячні».

«Справді, ми поки не має-
мо такого досвіду добровільно-
рятувальних робіт, на відміну від 
поляків, але вірю, що невдовзі по-
дібна система запрацює й у нас. І 
цей проект – перший крок, – додає 
заступник начальника обласного 
Управління ДСНСУ полковник Олег 
Билиця. – Усе, що від нас залежить, 
буде зроблено. ДСНС надаватиме 
всіляку допомогу й сприяння, адже 
ми як ніхто зацікавлені в успішній 
реалізації проекту».

За словами першого заступни-
ка голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Лариси Та-
расюк, успішне втілення проекту 
покращить і інфраструктуру, і без-
пекову ситуацію на прикордонних 
територіях.

«Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» завжди підтримує важливі со-
ціальні ініціативи. Бути партнером 
у такому міжнародному проек-
ті – вкрай відповідально й почесно. 
Умовами проекту на нас покладено 
чимало зобов’язань, які ми вже ви-
конуємо. Адже йдеться про унікаль-
ну можливість залучити кошти ЄС 
задля покращення ситуації в ОТГ, 
які ми всіляко підтримуємо й спо-
нукаємо до розвитку, – розповідає 
Лариса Тарасюк. – Вірю, що користь 
від успішного втілення цього про-
екту відчують усі ОТГ, які беруть в 
ньому участь».

НА ВОЛИНІ ЗАПРАЦЮЮТЬ ДОБРОВІЛЬНІ 
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ

Партнери проекту готові до плідної командної роботи

ОЧІКУВАННЯ 
ВІД ПРОЕКТУ:
• отримання унікальної 
можливості перейняти 100-
річний досвід добровільних 
пожежних дружин 
Польщі новоствореними 
рятувальними підрозділами 
15 ОТГ Волині; 

• зменшення смертності 
завдяки швидкому приїзду 
навчених та оснащених 
підрозділів на місця скоєння 
ДТП; 

• зменшення кількості 
ДТП завдяки підвищенню 
культури поведінки  на 
дорогах жителів ОТГ 
(пішоходів, велосипедистів 
та водіїв).

Ірина Качан

Поляки ділитимуться досвідом з українцями

Під час конференції обговорили деталі проекту

За зміст цієї статті відповідальним 
є Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Зміст 
статті за будь-яких обставин не відобра-
жає позицію Європейського Союзу, Органу 
управління або Спільного технічного сек-
ретаріату Програми транскордонного 
співробітництва європейського інстру-
менту сусідства Польща-Білорусь-Україна 
2014-2020 рр.

постраждалих у ДТП, професійні 
тренінги з надання першої медич-
ної допомоги. Крім того, буде про-

ведено просвітницьку кампанію 
щодо правил безпечної поведінки 
на дорогах та надання пішоходами 
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ЯК БУДУВАЛИ МЕМОРІАЛ
Цікаво, що коли в Луцьку будували меморіал, розгорівся цілий скандал. 

Адже обеліск проектували заввишки 43 м, а в Києві схожий обеліск, який на 
той час уже збудували, був нижчим. Про це розповів мер Юрій Сулівін, який 
очолював обласний центр у 1975-1979 роках.

«Я частково керував роботами із будівництва меморіалу, – цитує Сулівіна 
«ВолиньPost». – Спочатку там було польське кладовище ХІХ століття. Там до 
цього часу збереглася давня капличка. Її ніхто не зачіпав. Перед роботами 
із влаштування меморіалу переносили могили на кладовище на Рівненській. 
Але небагато. Там копали і ніхто особливо не звертав на те уваги. Але були 
проблеми з Києвом. Дзвонили, обурювалися, казали – так не можна... Як же 
ж – в якомусь Луцьку буде вищий обеліск, ніж у Києві? Але якось тоді все 
зам’ялося, заглухло і ми таки побудували. Відкривав меморіал я в жовтні 
1977 року».

декомунізація ЩО БУДЕ З ЛУЦЬКИМ 
МЕМОРІАЛОМ?

  Галина ТЕРНОВА

Останні кілька років 
у Луцьку тривають 
дискусії щодо 

демонтажу обеліска з 
Меморіального комплексу 
«Вічна слава». Деякі 
громадські активісти 
й депутати вимагають 
знести радянський 
пам’ятник. За оцінкою 
Українського інституту 
національної пам’яті, 
він підпадає під закон 
про декомунізацію, 
адже містить чимало 
зображень, що пропагують 
комуністичну ідеологію.

ДЕМОНТУВАТИ ЧИ 
ЗАЛИШИТИ?

Демонтаж обеліска в Луцьку хо-
чуть здійснити за прикладом Льво-
ва. Аби очистити меморіал від тота-
літарної символіки.

Власне, про це йшлося 25 січня 
під час засідання комісії міськради 
з питань дотримання прав людини, 
законності, боротьби зі злочинніс-
тю та корупцією, депутатської ді-
яльності, етики та регламенту. 

Депутати розглянули звернен-
ня від волинського осередку все-
української правозахисної органі-
зації «Меморіал» імені Василя Стуса. 
Як повідомив голова комісії Микола 
Федік, у зверненні йдеться про про-
позиції щодо реконструкції мемо-
ріального комплексу. Враховуючи 
необхідність виконання вимог за-
кону про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режи-
мів та заборону пропаганди їхньої 
символіки, автори звернення про-
сять визначити замовника та дже-
рела фінансування реконструкції 
меморіального комплексу, провес-
ти інвентаризацію місць увічнення 
пам’яті, поховань та встановлення 
пам’ятних знаків, силами спеціа-
лізованих проектних організацій 
провести обстеження технічного 
стану монумента, пам’ятників та 
пам’ятних знаків, поховань, інже-
нерних мереж, комунікацій та бла-
гоустрою території меморіалу на 
площі 7,5 га.

Микола Федік зауважив, що 
на меморіалі варто навести лад та 

один з них, адже не є пам’ятником 
або пам’ятним знаком, який при-
свячений діяльності компартії, 
встановленню радянської влади 
або переслідуванню борців за не-
залежність України, а є скульптур-
ним об’єктом, який увічнює пам’ять 
про події Другої світової війни, її 
учасників та жертв. Проте розмі-
щений над головною скульптурою 
«Батьківщина-мати» герб СРСР є 
символікою комуністичного тоталі-
тарного режиму, публічне викорис-
тання якої підпадає під дію законо-
давчої заборони.

Леся Бондарук наголошує, що 
луцький меморіал містить чимало 
зоб ражень, що пропагують комуніс-
тичну ідеологію, а тому його треба де-
комунізувати. Водночас об’єкт внесе-
но у список пам’яток національного 
значення. До слова, пам’ятники, що 
з’явилися тут за часи незалежності, 
не було внесено до реєстраційних 
документів, отже, вони можуть вва-
жатися незаконними.

«А ще є низка пропозицій до 
міської та обласної влади щодо 
встановлення нових пам’ятників, – 
каже представниця УІНП. – Тож ма-
ємо ситуацію, коли треба прибрати 
незаконну комуністичну символіку, 
узаконити поставлені пам’ятники й 
передбачити встановлення нових, а 
також провести ремонт тих об’єктів, 
які можуть нести загрозу для лю-
дей. Для цього потрібно розробити 
новий план меморіалу і його рекон-
струкції, затвердити у Міністерстві 
культури та привести пам’ятку в на-
лежний стан».

Історик Микола Кучерепа 
стверджує: крім того, що луцький 
меморіал підпадає під декомуніза-
цію, він має й багато неточностей та 
недоречностей.

«Насамперед потрібно зняти 
на вході дати 1941-1945 як такі, 
що не відповідають дійсності, – 
каже науковець. – Там є меморі-
альні пам’ятки, які виходять за ці 
хронологічні рамки: пам’ятники 
переселенцям-холмщакам, воїнам-
афганцям, загиблим волинянам під 
час Революції Гідності і війни на 
сході України. Є також дивні написи, 
наприклад, в одному рядку напи-
сано «ніколи пам’ятайте». Є й інші 
недоречності. Є плита з написом 
про партійних, радянських і комсо-
мольських робітників, які загинули 
у 1940-х роках. А це, звісно ж, не від-
повідає закону про декомунізацію».

руки золоті

  Наталя КОСЯНЕНКО

Любов Мазур з 
Дубечного, що на 

Старовижівщині, солодко 
згадує про своє дитинство: 
«Колись на Різдво в селі 
Глухах, де я народилася, 
батько приносив у хату 
«коляду». А баба Катерина 
залишала на це свято 
останнього снопка зі жнив, 
ставила напередодні 
перед вечерею у кутку, 
згодом селом починали 
ходити колядники. Що 
означав той снопок, ми, 
малі, не розуміли, на рівні 
звички усвідомлювали, що 
так треба. А нині настала 
пора дідухів. Та й я сама 
захопилася ними».

Любов Степанівна нині не прос-
то майстриня, яка вміє зробити 
дідуха, вона – переможниця Все-
українського конкурсу дідухів, що 
проходив торік у Києві. 

«Складаючи його, використала 
не лише колосся зернових культур, 
а й льон, який спеціально сіяла для 
цього, з достиглими бутонами, мак, 
полин, квіти безсмертника, траву 
сльози матері – ось така краса й 

ломоплетіння?» – запитую жінку.
«Коли я була маленькою, мама 

їздила в Брест на закупи і брала 
мене. В універмазі я завжди задив-
лялася на чудові сувенірні речі, які 
здавалися недосяжними, казкови-
ми. От і вирішила навчитися роби-
ти подібні самотужки. Так і сталося: 

у п’ятому класі виготовила першу 
скриньку, її забрали на шкільну ви-
ставку... А як з’явилися свої діти, 
довелося згадувати те, що вміла в 
дитинстві, і розвивати навики, бо то 
аплікацію потрібно зробити доньці, 
то сувенір – синові. А нині на за-
няттях шкільного гуртка у місцевій 

ЇЇ ВИРОБИ, ПОФАРБОВАНІ СОНЦЕМ, 
ЗНАЮТЬ У НІМЕЧЧИНІ ТА ПОЛЬЩІ

прибрати ті елементи, що порушу-
ють закон про декомунізацію, адже 
наразі там справжній сюрреалізм: 
на меморіалі увічнюють і тих, хто 
воював за комуністів, і Героїв Не-
бесної Сотні.

У грудні у Львові розпочали де-
монтаж тридцятиметрового обеліс-
ка, тож, на думку депутата, в Луцьку 
треба здійснити ті ж самі заходи: 
демонтувати обеліск, який має по-
над 40 м заввишки, і провести ін-

вентаризацію символіки, що по-
рушує закон (наприклад, елементи 
з певними орденами). Перш за все 
треба визначити, скільки коштува-
тиме знесення, отже, потрібно буде 
звернутися в управління містобуду-
вання та архітектури, а також визна-
чити, що підлягає декомунізації на 
меморіалі, а що ні. Попереду, з його 
слів, не одне засідання комісії, щоб 
запустити цей процес, розробити 
кошторис робіт.

Чи доцільно витрачати кошти на декомунізацію 
меморіалу, коли у місті є нагальніші проблеми? 

Любов Мазур із виробами з соломи

Члени комісії вирішили зверну-
тися до юридичного департамен-
ту щодо повноважень міськради 
у реконструкції меморіального 
комплексу. Також звертатимуться в 
управління містобудування та ар-
хітектури щодо замовлення про-
ектно-кошторисної документації.

НЕЗАКОННУ 
СИМВОЛІКУ – 
ПРИБРАТИ

Головний спеціаліст УІНП з регіо-
нальних питань у Волинській облас-
ті Леся Бондарук каже, що законом 
«Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» передбачено за-
борону публічного використання 
символіки комуністичного тоталі-
тарного режиму.

«До символіки комуністичного 
тоталітарного режиму належить 
будь-яке зображення державних 
прапорів, гербів та інших символів 
СРСР, – розповідає експерт. – Також 
зображення, пам’ятники, пам’ятні 
знаки, написи, присвячені подіям, 
пов’язаним з діяльністю комуніс-
тичної партії, встановленням ра-
дянської влади, переслідуванням 
учасників боротьби за незалежність 
України у ХХ столітті».

Однак є певні винятки. І головна 
скульптура «Батьківщина-мати» – 

вийшла, – демонструє свій витвір. 
– Маленького дідуха робила й для 
місцевого храму на зимові свята, 
коли оформляли біля церкви дошку 
оголошень».

Окрім цього старовинного атри-
буту, Любов Мазур вправно тво-
рить із соломи капелюхи, скриньки 
у вигляді колишнього кухра, посуд, 
сувеніри, аплікації, корзинки та 
чимало інших дивовижних речей, 
які тішать око та гріють душу. Їх 
можна побачити на різноманітних 
етнографічних волинських фести-
валях та конкурсах. Є в Мазурів і 
солом’яне родове дерево, а ще – 
лялька-мотанка з листя кукурудзи. 
А скільки таких сувенірів поїхало в 
Німеччину, Данію та Польщу – і не 
злічити! Скільки роздарувала, вже й 
не згадає. Однак усі її роботи – не-
повторні. 

«Особливо популярні кошики 
для освячення фруктів, – провадить 
Любов Степанівна і показує заго-
товки. – Щоб були вони міцними, 
доводиться вставляти всередину 
шпагат». 

«Звідки у Вас така любов до со-

ЗОШ навчаю соломоплетіння всіх 
охочих. Деякі дітки так захоплюють-
ся, що навіть не поспішають додо-
му. І це не дивно, бо в наш час таке 
заняття – справжній антистрес», – 
усміхається майстриня. 

«Найкраще для роботи підхо-
дить житня солома, матеріал дуже 
пластичний, намоченим не розла-
зиться, – провадить Любов Мазур. 
– Для тонкої роботи – овес та пше-
ниця. На дідухи, звичайно, викорис-
товую пшеницю».

«У вас всі вироби одного золо-
тистого кольору. Як це вдається?» – 
цікавлюся. 

«Насправді солома буває різ-
ною, іноді навіть із зеленим відтін-
ком. Але коли вона полежить на 
сонечку, то вигорає і отримує таке 
забарвлення. А решта – вправність 
рук: вони шиють, плетуть, клеять, 
ріжуть, прасують. Втім до роботи 
мені не звикати, бо виросла в ба-
гатодітній родині, де було десятеро 
дітей, своїх маю четверо, всі вони 
потрохи знають смак праці з солом-
кою», – пояснює жінка із золотими 
руками.

Н
аталя Косяненко

volynnew
s.com
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визнання

  Марта ЮЛАНТОВА

На початку січня 
міжнародний Арт-
центр Кlas’s Arts 

Center   San Francisco 
(США) оголосив лауреатів 
Міжнародної літературної 
премії імені Джека 
Лондона за 2019 рік. 
Серед нагороджених – 
волинський поет, прозаїк, 
літературний критик, 
лауреат Національної 
премії України імені Тараса 
Шевченка, заслужений 
діяч мистецтв України 
Василь Слапчук. У його 
доробку – десятки книг 
для дітей та дорослих, а 
також наукові монографії і 
переклади. 

«Про цю премію мені відомо 
тільки те, що написано в інтернеті. 
Я її ще не отримав, навіть не знаю, 
який на вигляд диплом», – коментує 
подію Василь Слапчук. Розмовляю-
чи з письменником, ми зачепили не 
лише літературні теми, а й багато 
інших.  

Було б смішно говорити про 
якісь мої літературні досягнен-
ня в англомовному світі. Ми ж не 
станемо видавати бажане за дійсне, 
правда? Певні зусилля є, але успіхи 
доволі скромні. Торік у видавництві 
Стрельбицького (це видавництво 
електронних книг) вийшла англо-
мовна збірка Van Gogh’s shoes. Є дві 
поетичні збірки, перекладені анг-
лійською (Last touch of nettle і Van 
Gogh’s shoes), які могли побачити 
світ у двох різних нью-йоркських 
видавництвах 2018 року. Сподіва-
юся, ці проекти буде реалізовано 
у нинішньому році. Утішним бону-
сом стала для мене збірка Kropka w 
środku, що вийшла наприкінці ми-
нулого року в Польщі. Переклав її 
відомий польський поет Богдан За-
дура. Книга нараховує 140 сторінок, 
вона гарно видана, і я вдячний всім, 
хто доклав до цього руку. Особисто 
я до цього ніяк не був залучений. 
По суті, мені зробили сюрприз. Це 
цінуєш більше, ніж те, що реалізував 
власними зусиллями. Премія імені 
Джека Лондона – також сюр приз. 
Висунення зі мною не погоджували. 
Напевно, це найголовніше і най-
цінніше: що є люди, які роблять для 
тебе щось, чого ти від них не про-
сиш і не чекаєш. 

Не знаю, чи є сенс рахувати 
написані книги. Може виявити-
ся, що їх більше, ніж читачів. З 
певністю можу сказати, що раніше 
я більше займався поезією, а тепер 
прозою. Торік до львівського Фору-
му у видавництві «Український прі-
оритет» вийшов мій восьмий роман 
«Кохання, Дао і марципани», але так 
склалося, що у вигляді книги я його 
ще не бачив. 

Люблю книги, люблю книгар-
ні, люблю бібліотеки. Я залежу 
від книг, як залежать від курін-
ня чи алкоголю. Я свідомо собі в 
цьому потураю. Водночас дбаю, 
щоб ця моя пристрасть залишала-
ся під моїм контролем. Книга для 
мене – це щось більше, ніж дже-
рело чи вмістилище інформації. 
Особливо, коли йдеться про книгу 
художню, поетичну. Однак не варто 
наділяти її якимсь сакральним зміс-
том. Це лише граційно скріплений 
стосик паперу. Якби я опинився пе-
ред вибором – купити собі книгу чи 
синові іграшку, то купив би іграшку. 

Малоймовірно, що інтернет 
здатен витіснити паперову книгу. 
Кіно ж не витіснило театру. Гадаю, 
паперова книга може мирно спів-
існувати з новітніми інформацій-
ними технологіями та інтернетом. 
Наприклад, в Японії, яка, всім це 

ВАСИЛЬ СЛАПЧУК: «Я ЗАЛЕЖУ 
ВІД КНИГ, ЯК ЗАЛЕЖАТЬ ВІД 
КУРІННЯ ЧИ АЛКОГОЛЮ»

ляла рафінованою українською мо-
вою, молодих людей не треба було 
б агітувати й переконувати, що їхня 
мова співуча і солов’їна, вони вчили 
б її, щоб якщо не втрапити до тієї елі-
ти, то хоч би уподібнитися до неї. 

Мені відомо, що таке пост-
стресові стани. Я навіть не впевне-
ний, що є якась моя заслуга в тому, 
що я це пережив. Хоча старався, не 
боячись визнавати свою немічність, 
шукав рятунку в лікарів, священи-
ків, знахарок... Йшлося буквально 
про фізичне виживання. Та й психіч-
не. Альтернативою смерті було бо-
жевілля. Це тривало роками, я сидів 
на антидепресантах. З одного боку, 
тебе плющать стани, що виштовху-
ють із життя, з іншого – ти постій-
но причумлений медикаментами. 
Мене тримали віра в Бога і власна 
філософія, яку я збирав по крупин-
ках із різних джерел. Мені здається, 
не потрібно боятися негативних 
переживань, повнота життя пізна-
ється в дуалізмі. Людина упродовж 
життя не лише здобуває, але й втра-
чає. Важливо, щоб наші негативні 
переживання не руйнували нас, а 
тільки збагачували досвідом. 

Без родини я був би іншою 
людиною. Самотньою, обділе-
ною, нещасною... Життя людини 
повноцінне, коли вона живе для 
когось, а не тільки для самої себе. 
Скоро виповниться шість років, як 
померла моя мама Лідія Олексан-
дрівна. Довгий час вона єдина була 
для мене родиною. (Мама завжди 
жила моїми інтересами, у тому чис-
лі творчими. Забезпечуючи потрібні 
умови, шукаючи кошти для видання 
книг...). Потім я одружився. Навіть 
після того, як розлучився з першою 
дружиною, її родина й далі зали-
шалася моєю родиною. 31 грудня 
минулого року помер дідусь мого 
старшого сина Івана – Екгардт Фер-
динанд Іванович. Це був надзвичай-
но інтелігентний та оригінальний 
чоловік. Це втрата для мого сина. 
І для мене теж. Віра Венедиктів-
на, Іванова бабуся, Богу дякувати, 
жива-здорова. Колись я не дуже ко-
ректно пожартував (у присутності 
своєї другої дружини Наталі), що не 
знати, як з дружинами, а з батьками 
дружин мені дуже й дуже пощасти-
ло. Це правда. Батьки Наталі Галина 
Олексіївна і Василь Якович Грані-
чі – прекрасні люди. Толерантні, 
делікатні. Вони надзвичайно добре 
ставляться до мого старшого сина, 
підтримують з ним чудові стосунки. 
Іван цінує це, я це ціную... Сприй-
маю це як дар Божий. 

Батьківська любов має бути 
конструктивною, інакше нею 
можна затероризувати. Синів сво-
їх люблю, намагаюся їм допомагати 
в міру можливостей і підтримувати 
в міру розуміння. Я підтримую їх і в 
тих речах, які не обов’язково збіга-
ються з моїм баченням. Даю їм якісь 
поради та настанови, коли справа 
стосується універсальних чинників. 
Важливо навчитися не нав’язувати 
дітям особисті уявлення про благо, 
коли йдеться про їхнє життя, особли-
во в тій фазі, коли вони залежать від 
батьків матеріально, ментально, мо-
рально... У Наталі є син від першого 
шлюбу – Андрій. Моє ставлення до 
нього не відрізняється від ставлення 
до моїх синів. Отака моя родина. 

Я виговорююся у своїх тек-
стах. Поза ними мені нема чого 
сказати. 

відомо, веде перед у сфері новітніх 
технологій, чудово розкуповують 
паперові книги. А тиражі ж україн-
ських видавництв, напевно, можуть 
рівнятися з тими, що виходять в 
Естонії, населення якої менше, ніж 
півтора мільйона. В Україні закри-
вають книгарні, закривають бібліо-
теки... Це шлях у нікуди. 

Активно читати я розпочав 
десь у другому класі. Пам’ятаю 
великий формат (це було окреме 
видання) повісті Олександра Гріна 
«Пурпурові вітрила». Я вже комусь 
розповідав про шафу з книжками, 
що стояла в учительській школи (це 
була початкова школа села Новий 
Зборишів), де моя мама працюва-
ла прибиральницею. Ця шафа була 
замкнена, але я якимсь цвяшком 
легко справлявся з замком. Прочи-
тав усе, що було в цій шафі, окрім 
агітаційних брошур і подібного 
мотлоху. Найсерйознішою книгою 
з цієї шафи був роман Горького 
«Справа Артамонових», зовсім не 
для мого віку. Коли я перейшов до 
четвертого класу й пішов учитися 
до Лобачівської середньої школи, 
моя шафа виросла до розмірів не-
великої кімнати, затиснутої спорт-
залом і кабінетом біології. Любив я 
тоді пригодницьку літературу, але 
такої було обмаль, тому читав усе 
без перебору. 

Неподалік від мене жив дядько 
на прізвище Поснік, він передпла-
чував «Роман-газету», пригадую на-
зви: «Злий дух Ямбуя», «Продавець 
повітря»... Ще з Поснікової бібліоте-
ки закарбувалися в пам’яті два томи 
«Людоловів» Зінаїди Тулуб. У книж-
ках я шукав розваги. І знаходив її. 
Це був паралельний світ, ідеальний 
світ. Він приносив у моє життя (при-
наймні у внутрішнє, розумове) пев-
не розмаїття і певні ідеали. 

Найближчим часом маю на-
мір завершити роман, задума-
ний давно. Може, десяток років 
тому, може, два. Записи чомусь не 
датовані. За цей час ідея, звичайно, 
трансформувалася, але, здається, 
не застаріла. Донедавна моя голо-
ва і мої руки були зайняті іншим 
романом, який має назву «Роман & 

Роман», це доволі об’ємний і, напев-
но, дещо складний твір. До роману 
залучена величезна кількість цитат. 
Персонажі говорять про літерату-
ру, живуть літературою і, власне, її 
оприявлюють. Я жартував, що це 
роман для докторів філологічних 
наук. Насправді ж може зацікавити 
всіх, хто любить літературу (а не 
просто читати). Тепер справа за ма-
лим – роман треба видати.

Натхнення у мене не буває. 
Щоб я міг писати, мені треба 
ввести себе у певний стан. Уві-
мкнутися в якусь розетку. Мож-
ливо, це можна назвати медитаці-
єю. Ти цілковито порожній. Часом 
ця порожнеча аж лякає. Концен-
труєшся і починаєш виловлювати із 
нізвідки якісь окремі слова. Ловиш 
і відпускаєш, бо ні до чого не при-
датні. А потім враз за якесь зачіпля-
єшся, крутиш його, як кубик Рубика, 
аж поки це слово не починає притя-
гувати інші, з яких ти врешті робиш 
вірша. З прозою інакше. Тут менше 
ірраціонального. І тут важлива по-
сидючість, якої мені бракує. Кумед-
но звучить від людини, яка сидить 
на візку більш як тридцять років, 
але це правда. У мене нема фана-
тизму, нема відчуття покликання, 
нема віри у місію, нема мотивацій... 
Я пишу тільки тому, що це завжди 
складний процес, матеріал завжди 
чинить опір... Чому б я мав відсту-
патися?

Персонажів беру із власної 
голови. Мені нецікаво списувати 
історії з життя. Майже все вигада-
не, за окремими дрібними винят-
ками. У «Книзі забуття» до розділів-
коментарів я залучав елементи 
власної біографії, а головний герой 
художньої частини «виліплений» 
із озиранням на двох прототипів. 
Дещо біографічне (окремі зерна) 
знайшло втілення у романі «Поміж 
світів і сяяння світил». У творенні 
тексту має значення не лише уява, 
інакше кажучи, уява – це сплав 
особистого досвіду (пережите) і 
напрацювань та запозичень у про-
цесі пізнання світу (спостережене). 
Процес творчості влаштований так, 
що деякі його аспекти залишаються 

загадкою для самих творців. Тому 
трапляються творчі невдачі й твор-
чі кризи. 

Зараз мене навряд чи можна 
назвати компанійською люди-
ною. Я завжди потребував трохи 
самотності. Або ж відстороненос-
ті. Але не настільки, щоб відчувати 
дискомфорт чи щоб це призводило 
до конфліктів зі спільнотою. У підліт-
ковому віці водив компанії з хлоп-
цями, але лише я один не курив. В 
усьому іншому не дуже відрізнявся 
від решти хлопців. У чомусь їх на-
віть перевершував, тому ніхто ніко-
ли не брав мене на кпини. Так само 
й у війську. Коли твої вчинки під-
кріплені твоїм характером, їх пова-
жають. У дорослому віці коло мого 
спілкування було доволі широким. 
Майже всі ці люди познайомилися 
зі мною вже після того, як я опинив-
ся на інвалідному візку. Минав час, 
змінювалися обставини, оточення 
також мінялося. Але є коло людей, 
з якими я дружу давно. Щиро кажу-
чи, не вмію підтримувати стосунків. 
Саме тому надаю їм великої ваги, 
значення і ціни. Бо я знаю, що це за-
слуга моїх друзів.

Можу полагодити кран або 
розетку. Я вихований фізичною 
працею. Ріс без батька, вся чолові-
ча робота (і не тільки) була на мені. 
Вчився у сільських дядьків. Старші 
чоловіки багато вміли. Працювали 
з деревом, із металом, мурували... 
Дотепер мені легше вдається спо-
нукати себе до фізичної праці, ніж 
до інтелектуальної. 

Жаргон, сленг, арґо – це при-
родно. Коли молода людина у сво-
єму середовищі використовує якісь 
словечка, щоб підкреслити прина-
лежність до певної групи, у цьому 
нема нічого поганого. За умови, що 
ця людина в інших обставинах, в ін-
шому середовищі здатна розмовля-
ти повноцінною мовою. І в часи моєї 
юності, і тепер є проблема культури 
мовлення. Потрібні взірці, потрібна 
мотивація. Якби у нас був прошарок 
української еліти (не вузьке коло ін-
телектуалів чи фахівців-філологів), а 
каста, вершки суспільства (люди ба-
гаті, успішні), і якби ця еліта розмов-

з особистого архіву

Василь Слапчук став лауреатом Міжнародної 
літературної премії імені Джека Лондона
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Єдина краса, яку я знаю, – це здоров’я. Генріх Гейне

№ 5 (155)  7 лютого 2019 року

компетентно РАК ВИЛІКОВНИЙ,
ЯКЩО ЙОГО ВЧАСНО ДІАГНОСТУВАТИ

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД РАКУ
Киньте курити. Найчастіше куріння провокує рак 

легенів, стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, 
нирок, сечового міхура, підшлункової залози, шлунка 
і шийки матки. Навіть пасивні курці, які не курять, але 
вдихають дим, ризикують отримати рак легень, а 
бездимний тютюн (жувальний або нюхальний) найчастіше 
провокує рак стравоходу і підшлункової залози.

Відмовтеся від алкоголю. Що більше спиртних напоїв 
ви вживаєте, то вищим стає ризик раку ротової порожнини, 
глотки, гортані, стравоходу, печінки, прямої кишки і молочної 
залози.

Дотримуйтеся здорового способу життя. Доведено, 
що є зв’язок між надмірною вагою, ожирінням і багатьма 
типами раку – стравоходу, ободової і прямої кишки, молочної 
залози, слизової оболонки матки і нирок. Регулярна фізична 
активність надасть не лише додатковий захист від раку, а й 
покращить здоров’я загалом.

Здійснюйте профілактику інфекційних хвороб. 
Вірусний гепатит В і С може призвести до розвитку раку 
печінки, вірус папіломи людини стати причиною раку шийки 
матки, бактерія Helicobacter pylori підвищує ризик розвитку 
раку шлунка. Профілактичні заходи включають вакцинацію 
та профілактику інфекційних і паразитарних захворювань. 

Захищайте шкіру від ультрафіолету. Ультрафіолетове 
випромінювання, зокрема сонячне, провокує всі основні 
типи раку шкіри, різні види карциноми та меланому. 
Канцерогенними також є пристрої для штучної засмаги.

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ

4 лютого світ 
відзначає день 
боротьби з раком. 

Ця підступна недуга 
щорічно вкорочує життя 
мільйонам людей. За 
даними ВООЗ, є понад 
100 видів раку, хвороба 
може розвиватися в 
будь-якій частині тіла. 
Чоловіки найбільше 
помирають від онкології 
легенів, а жінки – від 
раку грудей. 

Медики наголошують, що 
сучасні методи лікування дозво-
ляють врятувати життя у третині 
випадків, головне – діагностува-
ти онкохворобу на ранніх стаді-
ях. Тому слід уважніше ставитися 
до власного здоров’я і регулярно 
проводити профілактичні обсте-
ження. 

Завідувач мамологічного від-
ділення Волинського онкодис-
пансеру, онкохірург Володимир 
Федорчук зазначає, що в області 
щороку реєструють від 270 до 
290 нових випадків захворюван-
ня на рак молочної залози (РМЗ). 
З них 3-5 випадків – у чоловіків. 
Причому в чоловіків це захворю-
вання протікає складніше і його 
важче лікувати. Та й прогнози 
значно гірші, ніж у жінок.

За словами Володимира Фе-
дорчука, в усьому світі онкологи 
не проводять скринінгу. До них 
потрапляють хворі з діагнозом, 
і завдання фахівців – ефективно 
лікувати таких пацієнтів. Нині 
відповідальність за ранню діаг-
ностику онкохвороб покладено 
передусім на сімейних лікарів. 
Вони – універсальні солдати, які 
мають потроху знати про все, 
щоб добре орієнтуватися, куди 
скерувати пацієнта (на дообсте-
ження чи консультацію), а голов-
не – зробити це вчасно. Вони 
ж мають проводити активну 
просвітницьку роботу серед на-
селення, на їхніх плечах – і кон-
сультування хворих, і диспансе-
ризація. Сімейний лікар має бути 
уважним до пацієнтів навіть тоді, 
коли вони ще самі не помічають 
хвороби. 

Щоб волинянам було легше 
розібратися, яку допомогу мож-
на отримати у реформованих 
медзакладах області, онкохірург 
підготував їм своєрідну пам’ятку. 

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я, ЩО 
НАДАЮТЬ ПЕРВИННУ 
МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

Основні завдання лікаря 
загальної практики/сімейної 
медицини (ЗПСМ), фельдшера, 
медичної сестри, які пройшли 
підготовку за фахом «Медсес-
тринство в онкології»:

• вести реєстр жіночого на-
селення, яке отримує допомогу 
лікаря ЗПСМ;

• заповнювати анамнестичну 
анкету всім жінкам, які отриму-
ють допомогу сімейного лікаря, з 

метою виявлення сімейного РМЗ;
• роз’яснювати жіночому на-

селенню доцільність участі у 
скринінгу на РМЗ та залучати яко-
мога більшу кількість жінок віком 
50-69 років без скарг з боку МЗ та 
без генетичного ризику РМЗ до 
мамографії. Саме вік є найбільш 
важливим фактором ризику для 
більшості жінок;

• надавати інформацію усім 
жінкам щодо методики самооб-
стеження МЗ, яке проводять що-
місяця, починаючи з 20 років (на 
7-14-й день циклу).

Лікар ЗПСМ, фельдшер, мед-
сестра, яка пройшла спеціальну 

Завідувач мамологічного відділення Волинського 
онкодиспансеру, онкохірург Володимир Федорчук

підготовку, раз на три роки здійс-
нюють клінічне обстеження МЗ 
перед направленням на мамо-
графічне обстеження. 

Лікар ЗПСМ організовує на-
правлення жінки на мамографію 
до регіонального діагностичного 
центру або диспансеру (телефо-
ном чи за допомогою інших форм 
особистих запрошень). У локаль-
ному протоколі медичної допо-
моги слід  вказати заклад, куди 
жінку скеровують на мамографію.

Сімейний лікар вносить дані 
до реєстру жіночого населення 
щодо проходження пацієнткою 
мамографічного скринінгу.

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я, ЩО 
НАДАЮТЬ ВТОРИННУ 
ТА ТРЕТИННУ МЕДИЧНУ 
ДОПОМОГУ

Основне  завдання онкологів 
та рентгенологів – забезпечити  
проведення якісної мамографії і 
надати письмовий висновок усім 
жінкам, які звернулися до них 
щодо програми мамографічного 
скринінгу.

Володимир Федорчук нага-
дує, що до проведення мамогра-
фії є певні вимоги, а саме:

• до  35 років не призначати 
жінкам мамографію, якщо для 
цього немає переконливих під-
став (використовувати УЗД);

• за наявності сімейного 
анамнезу РМЗ мамографію ре-
комендують проводити раз на 
1-2 роки (регулярно обстежуючи 
груди самостійно та в кабінеті лі-
каря), починаючи з 35 років;

• у віці 35-40 років усім жінкам 
одноразово проводять первин-
ну мамографію для визначення 
структури тканини молочної за-
лози;

• у 40-49 років пропонують 
проводити мамографію залежно 
від показань (клінічних обсте-
жень та самообстежень МЗ);

• у 50-69-річному віці мамо-
графію проводять раз на 2 роки, 
враховуючи результати поперед-
ніх обстежень, самообстежень та 
клінічних обстежень МЗ.

Онкологи та рентгенологи 
регулярно надають інформацію 
для сімейного лікаря щодо спис-
ку жінок, які пройшли мамогра-
фічний скринінг.

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ 
ДЕФІЦИТ ЙОДУ

Йод потрібен людині 
протягом усього життя. 

Цей мікроелемент, допомагає 
організму в створенні гормонів 
щитоподібної залози, яка регулює 
наш метаболізм. 

Більшість українців щодня спожива-
ють лише 40-80 мкг йоду на добу, інфор-
мує МОЗ. Добова ж потреба в ньому для 
жінок становить 150-300 мкг, для чоло-
віків – до 300 мкг. Норми споживання 
йоду для дітей: до 6 років – 90 мкг, а у 
віці 6-12 років – 120 мкг. 1 мкг – це одна 
мільйонна частина грама.

Про нестачу йоду в організмі сигна-
лізують: відчуття постійної втоми, слаб-
кість, депресія; збільшення щитоподіб-
ної залози (зоб); затримка зростання 
та інтелектуального розвитку в дітей; 
зниження розумової активності у до-
рослих; порушення обмінних процесів; 
загроза переривання вагітності (навіть 
незначний дефіцит йоду в жінок під час 
вагітності спричиняє освітні та когнітив-
ні порушення у дітей в майбутньому); 
погіршення пам’яті, слуху; підвищення 
холестерину; сухість шкіри, втрата її 
еластичності; порушення роботи киш-
ківника; відчуття холоду; різке знижен-
ня чи підвищення маси тіла; набряки; 
випадіння волосся тощо.

Створити надлишок йоду в організмі 
досить складно. Експерти ВООЗ вважа-
ють безпечною дозу в 1000 мкг (1 мг) на 
добу. Щоби знизити ризики йододефі-
циту, для приготування щоденних страв 
радять замінити звичайну сіль на йодо-
вану. Також варто включити до щоден-
ного раціону морепродукти (мідії, каль-
мари, креветки, ікру), білу рибу (минтай, 
хек, тріску тощо), морську капусту (ла-
мінарію), овочі (картоплю, редиску, час-
ник, буряк, томати, баклажани, спаржу, 
зелену цибулю, щавель, шпинат), фрук-
ти (банани, апельсини, лимони, дині, 
ананаси, хурму, фейхоа), яйця, молоко, 
яловичину, волоські горіхи.

треба знати

ukrhealth.net
Для нормального розвитку 
дитини потрібен йод

крок назустріч СУПРУН ВИСТУПИЛА ЗА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ 

МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ  Дарина ГОГОДЗА

Виконувачка обов’язків міністра 
охорони здоров’я Уляна 

Супрун заявила у Facebook, що 
використання медичного канабісу 
є виправданим і реалізує права 
людей на меддопомогу.

Вона зазначила, що на сайті Верховної 
Ради зареєстрували петицію з вимогою внести 
зміни до законодавства, щоб канабіс можна 
було використовувати у медичних та наукових 
цілях. За словами Супрун, за це виступають на-
уковці, лікарі та пацієнти в усьому світі.

Медичний канабіс допомагає полегшити 
страждання пацієнтів та нормалізувати само-
почуття при низці тяжких захворювань і станів. 
Тому використовувати його у медицині, звісно, 
з певними застереженнями, – нормальна сві-
това практика, запевняє урядовиця.

ЧОМУ КАНАБІС ДІЄВИЙ У 
ЛІКУВАННІ?

В. о. міністра пояснила, в чому полягає 
лікувальний ефект канабісу. Рослини роду 
Cannabis містять активні речовини – канабіно-
їди. Найбільш вивченими є тетрагідроканабі-
нол (ТГК) та канабідіол (КБД).

locam
aria.com

Використання медичного канабісу 
в лікувальних та наукових цілях 
допомогло б майже двом мільйонам 
українців, які потерпають від 
хронічного болю та інших розладів

Їхня дія відрізняється: ТГК має виражені 
психотропні ефекти і збуджує нервову сис-
тему – це активна речовина «трави» чорного 
ринку. Разом з цим, КБД майже не має психо-
тропної дії, але знеболює, розслабляє і гальмує. 
У медичному канабісі переважає саме КБД.

Разом з цим, людське тіло має рецептори, 
чутливі до цих речовин, адже саме виробляє 
схожі молекули – ендоканабіноїди, себто внут-
рішні канабіноїди, пояснює Супрун.

«До них чутливі різні типи клітин: нейрони, 
клітини кишківника, сполучних тканин, ендо-
кринних залоз та імунної системи. Система ен-
доканабіноїдів залучена в процеси сну, апети-
ту, заспокоєння і пам’яті», – йдеться у дописі.

КОЛИ ПРОПИСУЮТЬ 
МАРИХУАНУ?

Є різні способи споживання канабіноїдів: 
олії, таблетки, мазі, куріння та вапоризація. 
Наприклад, дітям у разі епілепсії прописують 
пероральний прийом канабіноїдів.

Медичний канабіс застосовують у таких 
випадках.

Хвороба Альцгеймера. Є суттєві докази 
того, що регулярне помірне споживання кана-

kaifovo.info

ні подвійні сліпі клінічні дослідження показали 
ефективність та безпечність канабісу при хро-
нічному болю.

Синдром подразненого кишківника, 
зок рема хвороба Крона та виразковий ко-
літ. 50% пацієнтів із хворобою Крона повністю 
одужали, а 90% відчули значні покращення.

Множинний склероз. Канабіс – ефектив-
ний і безпечний паліативний засіб за цієї хво-
роби. Крім того, дослідження вказують на мож-
ливий лікарський ефект канабісу у відновленні 
мієлінових оболонок нейронів при МС.

Епілепсія в дорослих і дітей. Медичний 
канабіс знижує частоту і тривалість епілептич-
них нападів, зокрема – в разі епілепсії, що не 
піддається медикаментозному лікуванню.

Нудота і блювота внаслідок хіміотера-
пії. У США медичний канабіс призначають і в 
разі посттравматичного синдрому і глаукоми.

Також є низка робіт щодо ефективності ме-
дичного канабісу в разі тривожності, порушень 
сну, покращення апетиту у ВІЛ-інфікованих лю-
дей, депресії.

Урядовиця зазначила, що медичний кана-
біс має і побічні ефекти – запаморочення, бай-
дужість, порушення пам’яті та звикання, вплив 
на серцево-судинні та респіраторні хвороби. 

«Звісно, перед будь-яким призначенням 
лікар зважує користь та ризики застосування 
й виписує споживання таких препаратів лише 
за потреби», – наголосила міністр.

бісу допомагає сповільнити прогрес хвороби 
Альцгеймера та інших нейродегенеративних 
хвороб.

Рак. Головною цінністю медичного кана-
бісу є паліативна допомога онкохворим. Утім 
клінічні дослідження на людях наразі показали 
можливість використання канабісу в лікуванні 
базальноклітинного раку.

Хронічний біль. Масштабні рандомізова-
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Хто пішки ходить, той довго живе. Народна мудрість
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  Юрій КОНКЕВИЧ

сміх крізь сльози

обігріли-нагородили

за кордон перша ліга

ОБЛИЧЧЯМ У ГАЗОН

УКРАЇНА ЗАВОЮВАЛА ДВА 
ЗОЛОТА ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З 
БІАТЛОНУ ЗАВДЯКИ... РОСІЯНЦІ 

З комічної, але 
сумної ситуації 
сміються футбольні 

вболівальники вже 
понад тиждень. На 
початку цього року 
одеський «Чорноморець» 
намагався приховати 
потенційних 
новачків команди за 
допомогою фотошопу 
і заретушував їхні 
обличчя на фотографіях 
з тренувань. З цього 
вибрику посміялися 
і забули, тим більше, 
що імена потенційних 
новачків швидко стали 
відомими публіці.

Минулого тижня «Чорномо-
рець», стурбований невдалою 
першою спробою приховати від 
шпигунів потенційних новачків, 
заліпив футболістів на знімку квад-
ратиком із зображенням газону. 

Так-так, замість голів у футбо-
лістів на фотографіях офіційного 
сайта – шматки трави. Це вже 
щоб напевне...

Українські клуби («Чорномо-
рець» тут не єдиний) не вперше 
приховують імена футболістів, 

  Іван БОГДАНОВИЧ

Кінцівка юніорського 
чемпіонату світу з 

біатлону у Словаччині 
вийшла напрочуд 
вдалою для української 
збірної: Богдан Цимбал 
у спринті фінішував 
четвертим, Анна 
Кривонос – десятою. 

Але головною ньюзмейкер-
кою двох останніх днів світової 
першості стала Катерина Бех – 
20-річна біатлоністка спершу ви-
грала золото в спринтерській 
гонці, а потім успішно оформила 
золотий дубль, фінішувавши пер-
шою в гонці переслідування. 

Катерина Бех лише у серпні 
опинилася в Україні, а в грудні 
отримала право змагатися за 
синьо-жовту збірну. Вона – одна 
з трьох росіянок, які в серпні 
2018 року поповнили склад жіно-
чої української збірної. Катерина 

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ЄДИНОБОРСТВА. Відкритий між-
народний чемпіонат з кіокушин карате 
серед дітей, юнаків та юніорів у розділі 
«Куміте» відбувся в Києві. У змаганнях 
взяли участь 200 спортсменів з різних 
областей України, а також з Республіки 
Білорусь. Успішно виступили на чемпі-
онаті та стали призерами вихованці ко-
вельської ДЮСШ ім. Євгена Кондратови-
ча. Дмитро Абрамчук та Назар Онищук 
вибороли перемоги у ваговій категорії 
30-35 кг. Другу сходинку п’єдесталу по-
сіли Станіслав Матвійчук і Михайло На-
умчик (25-30 кг). 

ДИТЯЧИЙ ФУТБОЛ. На Волині від-
бувся надзвичайно представницький 
дитячий футбольний турнір Kovel Cup 
Time. У ньому змагалися 10-річні хлоп-
чаки. До Ковеля приїхали відразу 20 
команд з восьми областей України та 
Білорусі. Кожен зіграв з кожним, і в під-
сумку перша п’ятірка команд так розта-
шувалася в турнірній таблиці: «Волинь» 
(Луцьк), ЦОР (Брест), «Волинь/Новік» 
(Нововолинськ), ДЮСШ-11 «Чорномо-
рець» (Одеса), «Волинь»-2 (Луцьк). Най-
кращим воротарем турніру став наш 
Іван Петров, а найкращим нападником – 
Давид Герасимюк.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Любешівська 
ДЮСШ перемогла у командному заліку 
чемпіонату України з легкої атлетики у 
приміщенні. Він відбувся в Сумах. Не-
багаточисленна волинська збірна у 
підсумку – десята в загальному заліку 
юнаків.

Валерія Шоломіцька виграла захід 
у спортивній ходьбі на 3000 м. Тре-
тьою, четвертою і п’ятою були наші Ка-
терина Токарчук, Оксана Лук’янович та 
Іванна Меліщук. Серед юнаків у спор-
тивній ходьбі на 5000 м перемогу здо-
був Тарас Корецький. Він відібрався на 
юнацьку матчеву зустріч у Туреччині, 
яка відбудеться в березні. Юля Петрик 
була срібною у забігу на 3000 метрів. 
До цих перемог додалися чемпіонство 
Бориса Абрамовича в стипльчезі та 
срібло Марії Алейнікової в стрибках у 
висоту. 

БАСКЕТБОЛ. БК «Старий Луцьк» в 
очному двобої двічі переграв найближ-
чого переслідувача у групі другого чем-
піонату Вищої ліги. «Львівську політех-
ніку» лучани розбили 53:77 та 84:75. За 
п’ять турів до закінчення регулярного 
чемпіонату «Старий Луцьк» поки чет-
вертий у групі і продовжує боротися за 
вихід до плей-оф.

сильні та витривалі

Півзахисник молодіжної 
збірної України з 
футболу Мар’ян Швед 
перейшов з «Карпат» у 
шотландський «Селтік» 
і відразу повернувся у 
рідний клуб в оренду.

Контракт із 21-річним флан-
говим півзахисником «Карпат» 
розрахований на 4,5 року. Суму, 
яку заплатить легендарний шот-
ландський гранд львів’янам, не 
повідомляють. Британські ЗМІ 
писали, що за вихованця «Кар-
пат» шотландці могли заплатити 
€1,75 млн.

Однак Швед відразу ж після 
підписання контракту повер-
неться в «Карпати» й дограє у 
складі львівського клубу майже 
до кінця сезону. У квітні він знову 
прилетить до Шотландії, щоб го-
туватися до нового сезону.

Раніше талановитий украї-

Перший контрольний 
матч під час зимової 
перерви «Волинь» 
виграла у молодіжної 
команди київського 
«Динамо». Поєдинок 
відбувся в манежі киян 
у Конча-Заспі.

У стартовому складі на кра-
ях півзахисту вийшли два но-
вачки команди Андрія Тлума-
ка – Ростислав Волошинович та 
Артур Западня. 

Уже на четвертій хвилині 
Ростислав прострелив, а Бар-
тулович у дотик забив киянам. 
Удруге український хорват 
забив також після паса від но-
вачка – Волошинович подав, а 
Младен ударом головою наді-
слав «парашут» у верхній кут 
воріт «Динамо» U-21. 

У середині першого тайму 
все в цьому спарингу стало 
зрозуміло. Волошинович до 
двох асистів додав гол, з дру-

гої спроби поціливши у ворота 
киян – 0:3.

Склад «Волині» у першому 
таймі: Воробей – Петько, Горо-
певшек, Курко, Цюпа – Зінкевич, 
Бартулович – Волошинович, 
Кожанов, Западня – Карпенко.

На другий тайм тренери ви-
пустили інших гравців, у тому 
числі кількох на перегляді. Се-
ред них виявився Валерій Ку-
черов – колишній півзахисник 
«Вереса» та київського «Арсе-
нала». Другий склад дозволив 
господарям притиснути «Во-
линь» до власних воріт, й Олек-
сандр Воробей  «сухим» з ма-
нежу не вийшов, пропустивши 
після сильного удару з-за меж 
штрафного. 

Другий спаринг зими «Во-
линь» зіграє 9 лютого проти 
львівської аматорської коман-
ди «Демня», а 11 лютого відле-
тить на перший закордонний 
збір до Туреччини.

Ноу-хау великих утаємничувачів українського футболу

Катерина Бех з золотою медаллю 
юніорського чемпіонату світу

instagram
.com

/chernom
oretsfc

biathlonw
orld.com

нець вже скуштував легіонер-
ського хліба. У 2015 році Шведа 
продали в іспанську «Севілью», 
але через два роки він повернув-
ся до Львова.

У поточному сезоні в Україні 
Швед забив вісім голів за «Карпа-
ти». У листопаді 2018 року відбув-
ся дебют футболіста в національ-
ній збірній. 

які перебувають на перегляді. 
Це однаково не допомагає у при-
марній боротьбі за секретність. 

Навіщо вони це роблять? 
Одні кажуть, щоб не смішити 
вболівальників і пресу низькою 
якістю гравців, які приїздять на 
так звані перегляди. Хоча – а на 
що дивитися, якщо менеджерам 

відомі ігрові якості усіх можли-
вих виконавців, які ходять з року 
в рік з одного клубу в інший?

Інші пояснюють секрети від 
публіки якимись етичними пи-
таннями. Мовляв, ще не час, дуже 
скоро все довідаєтеся.  

Цей безпросвітний морок, 
який пре з мізків менеджерів 

українського футболу, дуже пока-
зовий. Він ілюструє, в якому сто-
літті ментально перебуває наш 
футбол. У той час як цивілізовані 
клуби нічого не приховують від 
своїх уболівальників, проводять 
яскраві презентації новачків, 
регулярно дозволяють зустрічі 
преси та фанів з командою, у нас 
роблять все, щоб навіть ті нечис-
ленні, хто зберігає ще інтерес до 
футболу, його швидше втратили.

З одного боку – усі поголов-
но скаржаться на погану відвіду-
ваність. Але заклики боротися із 
проблемою стихають тоді, коли 
треба реально ставати відкритим 
до преси і вболівальників. 

Страшно навіть уявити, як 
приховають цю надважливу ін-
формацію наступного разу. Мож-
ливо, відразу одягати паперові 
пакети або мішки на голови но-
вачкам, щоб їх навіть доглядачі 
поля не упізнали? А потім, щоб 
якийсь зухвалий папараці випад-
ково не помітив, у багажниках з 
бази відвозити.

приїхала в Україну разом з Анас-
тасією Рассказовою та Оксаною 
Москаленко і тренером Іллею 
Лопуховим. Перехід російського 
тріо в Україну був одним з найга-
рячіших інфоприводів у біатлон-

не міжсезоння. Особливо на фоні 
того, що жіночу збірну очолив 
росіянин Андрій Прокунін.

Виявляється, Україна не була 
пріоритетом для Іллі Лопухо-
ва і його біатлоністок. Спершу 

«ЧОРНОМОРЕЦЬ» ПРИХОВАВ ВІД 
УБОЛІВАЛЬНИКІВ НОВАЧКІВ ШМАТКОМ ГАЗОНУ volynnew
s.com

Дмитро Абрамчук 
та Назар Онищук

facebook.com
/sanya.yarem

a.9

Переможці Kovel Cup Time зі 
своїм тренером Віктором Попком

НОВАЧОК ЗРОБИВ 
РЕЗУЛЬТАТ ІЗ «ДИНАМО»

«СЕЛТІК» КУПИВ ШВЕДА У 
«КАРПАТ» І ПОВЕРНУВ ДО 
ЛЬВОВА В ОРЕНДУ

tw
itter.com

/CelticFC

Швед стане першим 
українським 
легіонером у «Селтіку»

вони разом хотіли переїхати в 
Білорусь – там тренером працює 
батько Лопухова. Але не склало-
ся: білоруси не захотіли брати 
усіх дівчат, а для тренера це було 
найважливішим фактором. Аж 
потім вони доїхали до України, 
тим більше, що у всіх дівчат по 
батьківській лінії є українське 
коріння. 

Катерина Бех, яка менш ніж 
два місяці тому отримала право 
виступати за Україну, вже увійшла 
в історію синьо-жовтого біатлону. 
Дві золоті медалі у 20 років на юні-
орському чемпіонаті світу – таких 
результатів раніше не показував 
ніхто. Тим часом юніорська збірна 
Росії, до складу якої не проходила 
Бех, не виграла жодної медалі на 
чемпіонаті світу.
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Коли б ковбасі та крила, то кращої птиці на світі не було б. Українське прислів’я

школа агронома

УРОЖАЙ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАСІННЯКЕКСИ «НІЖНІСТЬ» 
Ці пухкенькі смаколики реально 
зготувати за півгодини. Смак 
кексиків можна варіювати залежно 
від пудингу.

• 200 г борошна, • пакетик пудингу 
(на ваш вибір), • 150 г цукру
• 3 ч. ложки розпушувача • 3 яйця
• 100 г молока • 200 г м’якого масла 
• пакетик ванільного цукру

Пудинг, борошно та розпушувач про-
сіяти, перетерти з маслом. Яйця збити з 
цукром і молоком. Складники з’єднати 
й замісити тісто. Формувати кульки і ви-
кладати у силіконові формочки. Тісто 
має заповнювати 2/3 форми. Випікати 
близько 25 хв за 180°С. 

ПИРІЖКИ  
• 1 скл. кефіру 
• 3 скл. борошна
• 1 скл. цукру
• 1 ч. ложка солі  
• 25 г дріжджів • 0,5 скл. рафінованої олії    

Кефір з олією підігріти, щоб були 
тепленькі. Додати цукор, сіль, дріжджі. 
Борошно обов’язково просіяти і тоді 
замісити тісто. Залишити на 20-30 хв, 
щоб підійшло. Тим часом підготувати 
начинку – солону або солодку. Сформу-
вати пиріжки й залишити, щоб підрос-
ли. Змастити збитим яйцем і поставити 
в розігріту духовку. Випікати 15-20 хв за 
200°С.  

РОГАЛИКИ  
• 2 яйця • 1 ст. ложка цукру 
• 30 г дріжджів • дрібка солі
• 2 ст. ложки масла або жиру 
• 700 г борошна • ванілін
• 350 мл молока • дрильовані вишні

Дріжджі покришити, засипати цук-
ром і додати 100 мл теплого молока. За-
лишити на 15 хв. Яйця збити з молоком, 
борошно просіяти і перетерти з маслом. 
Замісити тісто й відставити на 1 год. 
Формувати рогалики з вишнями. Ви-
класти на деко й посипати штрейзелем: 
перетерти  50 г масла, 100 г борошна і 
100 г цукру. Випікати 20 хв за 180°С.

ПЛЯЦОК З КАПУСТИ  
• 1 маленька капустина • 1 велика 
цибулина • 1 велика картоплина 
• 2-3 зубці часнику • 100 г бекону 
• 3 яйця • сіль і перець до смаку

Капусту пошаткувати й відварити в 
підсоленій воді. Відцідити і добре від-
тиснути. Картоплю відварити в лушпин-
ні, обібрати й натерти на тертці. Цибулю і 
часник посікти, обсмажити в олії, додати 
бекон. Усі складники викласти в миску, 
додати яйця і гарно вимішати. Викласти 
у форму й випікати півгодини за 180°С.

спробуйте

youtube.com

ЯКІ ПРОДУКТИ НАЙКОРИСНІШІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я?

ДОМАШНІЙ КРЕМ 
ПРОТИ ЗМОРЩОК

РОЗСАДА ЛЮБИТЬ ТАЛУ ВОДУ

їжа – ліки

косметичкана часі

Не варто купувати насіння на базарних ятках

Лютий – ідеальна 
пора, щоб 
подбати про вибір 

якісного насіння для 
дачних і присадибних 
ділянок. Для цього слід 
зосередитися на таких 
важливих критеріях 
вибору насіння.

Де купувати? Найкраще – в 
спеціалізованих магазинах. На 
стихійних ринках нечасто можна 
придбати цікаві гібриди і сорти. 
Крім того, насіння може вияви-
тися неякісним або ж протермі-
нованим.

Сорти. Порадьтеся з кон-
сультантом, овочі яких сортів 
краще ростимуть саме на ваших 
ґрунтах. Найліпше купувати на-
сіння ранніх і середньостиглих 
сортів. Якщо хочете отримати 
гарний врожай, на вартості не 
економте.  

Термін зберігання. Кожен 
сорт має різні терміни зберіган-

ня. Наприклад, насіння огірка, 
гарбуза, кавуна, кабачка збері-
гається від 6 до 8 років; томати  
і капуста – 4-5 років; морква, бу-
ряк і баклажани – 3 роки, цибуля, 
петрушка та кріп – 2-3 роки, а 
селера лише 1-2 роки. Не варто 
купувати насіння більше, ніж вам 
потрібно. Якщо воно дуже довго 

зберігається, то поступово зни-
жується його якість і врожай буде 
поганим.

Кількість. Для того щоб ви 
знали, скільки продукту вам по-
трібно, слід визначити оптималь-
ні витрати на 10 м2.

Кліматичний пояс. Обира-
ючи насіння, важливо врахову-

вати цей фактор, щоб знати, чи 
придатна рослина для вирощу-
вання в конкретних кліматичних 
умовах. Наприклад, якщо ви хо-
чете вирощувати дині й кавуни, 
то слід пам’ятати, що для них по-
трібен теплий клімат.

Виробник. Варто віддавати 
перевагу популярним брендам, 
які мають великий попит на рин-
ку. Тоді ви будете більш упевнені 
в якості насіння.

Відсоток схожості. Цей кри-
терій дозволяє визначити, яку 
кількість врожаю ви одержите 
із засіяної ділянки. Переважно 
насіннєва схожість має дорів-
нювати 80-90%. Якщо показник 
менший за 50%, то таке насіння 
не можна використовувати для 
повноцінного посіву.

І наостанок: слід пам’ятати, 
що придбане насіння не можна 
зберігати у поліетиленових па-
кетах.

Європейська асоціація 
дієтологів уклала ТОП-

10 продуктів, які не лише 
смачні, а й корисні. 

Очолюють список помідо-
ри. Вони надзвичайно корисні 
для серця і судин. У свіжих тома-
тах міститься особливий антиок-
сидант лікопін, який має руйнів-
ний вплив на потенційні пухлини. 

На другому місці – вівсяна 
каша. Ця їжа – справжнє джере-
ло вітамінів, білків і клітковини. 
Вівсянка позитивно впливає на 
весь організм, тому  її рекоменду-
ють їсти якомога частіше.

Почесне третє місце – за 
ківі. Цей смачний зелений фрукт 
багатий на вітаміни С, Е і А. У на-
сінні ківі містяться дуже потрібні 
організму жирні кислоти, відо-
мі як омега-3. Також ківі добре 
впливає на кістки.

На четвертому місці – вино-
град, особливо темних сортів. Ця 
ягода має величезний вплив на 
судини, тому запобігає серцевим 
захворюванням. Крім того, вино-
град, як і помідор, може бути чу-
довою профілактикою раку.

На п’ятому місці риба і мо-
репродукти, у яких неперевер-
шено поєдналися вітаміни, міне-
рали і цінні жирні кислоти. 

Шосте місце у списку посі-
дає броколі. Цей овоч рекомен-
дують їсти людям поважного віку, 
дітям, вагітним жінкам, а також 
усім, хто хоче бути здоровим. 

На сьомому місці – авокадо. 
Цей фрукт корисно їсти, якщо хо-
чете зміцнити серцево-судинну 
систему. А ще авокадо стимулює 
розумову діяльність і покращує 
пам’ять. 

Восьмі у списку – курячі 

яйця. Багато експертів із хар-
чування рекомендують з’їдати 
щонайменше п’ять-шість яєць 
на тиждень, а деякі радять їсти їх 
щодня. Адже цей продукт – дже-
рело білка. Крім того, вони спо-
вільнюють старіння.

На дев’ятому місці – час-
ник. Він позитивно впливає на 
кровотворення, покращує стан 
судин і артерій.

Завершує список оливкова 
олія. Вона добре впливає на шлу-
нок і всю травну систему.

Лікуватися можна улюбленими фруктами

narodna-pravda.ua

Перед тим як висіяти насіння 
на розсаду, його замочують 

у талій воді з соком алое. На 
літр води – листочок алое. 
Насіння швидко сходить, іде в 
ріст. Рослинки одразу міцні, з 
грубими стеблами. Алое діє на 
розсаду як природний стимулятор, 
зміцнюючи імунітет.

Культури, що плодоносять над 
землею – помідори, огірки, перець, 
зелень – сіють на молодий місяць. На 
старий – те, що росте в ґрунті: моркву, 
буряки, часник, цибулю.

Ідеальний ґрунт для розсади: плас-
тикову склянку землі з ділянки  змішу-
ють з чайною ложкою попелу. Це най-
краща суміш для висівання розсади в 
кімнаті.

Поливати розсаду слід у міру під-
сихання верхнього шару ґрунту. А коли 
тільки висіяли насіння, варто полити 
його рожевим розчином марганцю, 
який не дасть розвиватися шкідникам 
і бактеріям. 

Дачники-експериментатори пере-
конують: не варто пікірувати розсаду. 
Краще відразу сіяти в кожен з горщиків 
6-7 насінин, а потім залишати одну най-
кращу рослину, решту видаляти. 

Пояснення просте: пікірування 
порушує кореневу систему вашого сі-
янця. Йому доводиться  стартувати з 

Цей крем домашнього приготування 
використовують жінки, які хочуть підтримувати 
красу і привабливість. Адже він прекрасно 
тонізує шкіру обличчя й розгладжує зморшки. За 
короткий період крем допомагає позбавитися від 
лущення і закрити пори. 

Інгредієнти: по 1 ч. ложці меду і морської солі, по 
2 ч. ложки відвару ромашки й мигдалевої олії, яєчний 
жовток, вазелін чи натуральна олія какао (1 ст. ложка).

На водяній бані або в мікрохвильовці розтопити 
олію какао чи вазелін. Окремо вимішати жовток, мор-
ську сіль, мед, мигдалеву олію і відвар ромашки. Змі-
шати розтоплений вазелін із сумішшю жовтка й решти 
інгредієнтів. Ретельно вимішати до однорідної маси, 
охолодити. 

Перед тим як наносити крем, обличчя зволожити 
відваром ромашки. У вологу шкіру втерти крем і ви-
тримати, доки не висохне. Змити ватним тампоном, 
змоченим у мінеральній воді. 

Обираючи основу для цього крему, треба врахо-
вувати індивідуальні особливості вашої шкіри. Вазелін 
зволожить її і відлущить відмерлі клітини. Олія какао 
має тонізувальний і загоювальний ефект.  

нуля, в результаті втрачаючи 2-3 тиж-
ні дорогоцінного часу, що відповідає 
більш пізньому висаджуванню. А це 
вже не сприяє високому врожаю в 
майбутньому. 

Ще один секрет: до появи 3-4 
справжніх листочків добре поливати 
розсаду талою водою. Особливо ко-
рисне таке поливання перед висаджу-
ванням у відкритий ґрунт. Поливати 
рослини краще водою кімнатної тем-
ператури, а листя зверху зволожувати 
з пульверизатора. 

Щоб розсада добре росла і її не ни-
щили шкідники, раз на тиждень її поли-
вають розчином марганцю, наступного 
тижня – добривом. 

Шкідники бояться 
розчину марганцю

shostka-fl ora.in.ua

Чарівний засіб складається 
з натуральних інгредієнтів

zsz.pp.ua
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Ти ніколи не розв’яжеш проблему, якщо думатимеш так само, як ті, хто її створив. 
Альберт Ейнштейн

ОВЕН (21.03 – 20.04). Варто 
стримати бажання висловлювати кри-
тичні коментарі з будь-якого приводу. 
Вашу уїдливість запам’ятають надовго, 

і в потрібний момент ви можете залиши-
тися без підтримки. У вихідні на вас чекає випро-
бування, але ви подолаєте труднощі. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Вам 
знадобиться сприяння впливових 
знайомих і надійних друзів. Будьте 
активні в професійних справах, не 
чекайте, поки ваші досягнення хтось 
привласнить. У вихідні певні труднощі будуть 
підстерігати вас у домашніх справах.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). За 
мінімальних зусиль ви зможете зміни-
ти своє життя на краще, причому і осо-
бисте, і професійне. На вас чекає здійс-

нення багатьох бажань. Це час, коли мрії 
стають реальністю. 

РАК (22.06 – 22.07). Вдалий 
час для примирення й широкого по-
гляду на життя. Щирість, доброта та 
щедрість принесуть вам успіх. Варто 
тимчасово звузити коло спілкування, 
не витрачайте сили на порожню балаканину. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Перед вами 
можуть відкритися нові обрії. Будьте 
пильні з документами. Близькі люди 
виявлять турботу й увагу, їхня допомо-

га буде відчуватися у всьому, це підтри-
муватиме й неабияк тішитиме вас. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Щоб уник-
нути ускладнень на роботі, не намагай-
теся перекласти свої справи на інших. 
Постарайтеся не впадати в депресію. 
Уміння порозумітися з різними людьми 
обіцяє вам успіх і прибуток. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Настає 
цікавий час, багатий на різноманітні 
події. Роботи – непочатий край, є плат-
форма для реалізації нових і давніх 

ідей. Результати будуть прямо пропор-
ційно залежати від витрачених сил, натхнення та 
сумлінності. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). У 
роботі добре було б узятися за нові 
та невивчені напрямки. Уникайте ра-
дикальних рішень. Нині у вас в про-
фесійній та особистій сферах досить 
комфортна ситуація. Пам’ятайте про відпові-
дальність за тих, кого приручили. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Зма-
гання з неочікуваними конкурентами 
може поглинути всі ваші думки, по-
старайтеся вчасно зупинитися. Вам не 

треба нікому нічого доводити, головне – 
впевненість у собі. Не шкодуйте часу на родину.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Не 
варто багато балакати, особливо про 
особисте, та й про чужі таємниці. Біль-
ше слухайте, інакше можете пропус-
тити важливу інформацію, пов’язану 
з найближчим майбутнім. Прекрасний час для 
творчості й кар’єри. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Ви як 
ніколи раніше близькі до того, щоб до-
сягти вершини в кар’єрі. Труднощі тіль-

ки розохотять вас і будуть стимулом до 
розвитку. Можуть відбутися важливі по-

дії в особистому житті. 
РИБИ (21.02 – 20.03). Ви можете 

досягти великих успіхів за умови реалі-
зації тих завдань, які наразі є надваж-
ливими. Тільки уникайте поспішності, 
робіть усе за планом. Зміни, на які ви так 
довго чекали, не настануть без вашої активності.

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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7 лютого – Григорій, Пилип, Олександр, 
Володимир, Віталій, Кирило, Мойсей, 
Петро, Тимофій, Фелікс
8 лютого – Федір, Марія, Давид, 
Аркадій, Іван, Ксенофонт, Семен
9 лютого – Іван, Йосип
10 лютого – Феодосій, Юхим, Охрім, 
Ісак, Паладій
11 лютого – Герасим, Лаврентій, Гнат, 
Роман, Яків
12 лютого – Зіновій, Василь, Григорій, 
Іван, Іполит, Петро, Христина
13 лютого – Віктор, Микита, Панас, 
Богдан, Іван, Євдокія, Клавдія, Вікторія

7 лютого – Григорій, Пилип, Олександр, 
Володимир Віталій Кирило Мойсей

іменинники тижня

погляд у минуле АНГЛІЙСЬКІ БЕЗГЛУЗДЯ: 
ПОДАТКИ НА ВІКНА 
ТА НА ЖИТТЯ

Оголошення в маршрутці: «Землю – се-
лянам! Фабрики – робітникам! Гроші – во-
дієві!»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю, от тільки чесно скажіть: від 
цих ваших цілющих трав користь є?

– Звісно! Синові я вже дачу купив, а 
доньці будинок майже добудував.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Повернувся чоловік із заробітків і при-
віз новий мобільний телефон. Показав 
дружині й пішов у ванну. Звідти дзвонить 
на домашній і каже:

– Іди мені спинку потри.
– Не можу, мій козел вже повернувся.

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

– Вовочко, ти пляшку з засобом для по-
лоскання рота не бачив?

– Я її викинув.
– Навіщо? Вона ж іще майже повна 

була!
– Ну, я дивлюся, ти спробувала засіб – 

виплюнула, тато спробував – виплюнув. 
Ось я й подумав: нащо цю гидоту в ванній 
тримати?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мужик, закурити є?
– Я ж учора пояснив, що боксер і не 

курю!
– Вибачте, не впізнав, око запливло!

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

Студентам-медикам у відділенні трав-
матології показують пацієнта з опіками тіла 
та обличчя. Потерпілий розповідає про те, 
що сталося:

– Приходжу додому з роботи, відчуваю 
запах газу. Але я ж знаю, що електрику вми-
кати не можна. Ну, я і чиркнув сірником!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Одеса, «Привоз». 
– Мужчино, купуйте цибулю! 
– У мене в списку нема цибулі. 
– Та що ви кажете! Давайте допишу!

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

У Віларібо знову горе – горять копиці 
конопель. А у Вілабаджо знову свято – вітер 
дме у їхній бік.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Переляканий чоловік прибігає у відді-
лення поліції: 

– Заарештуйте мене, я кинув у свою 
дружину пательнею. 

– Вона померла? 
– Ні, вона біжить за мною. 

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

– Хворий, як ви засинаєте? 
– Добре. Порахую до трьох і засинаю. 
– Лише до трьох? 
– Іноді буває, що до опів на четверту.

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

  – У вас є рекомендації з попереднього 
місця роботи?

– Так, мені порекомендували пошукати 
іншу роботу...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ОВЕН (21.03 – 20.04).

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 7 – 13 лютогона 7 – 13 лютого
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У 1696 році в Англії 
король Вільгельм 
ІІІ ввів податок 

на вікна. Платили його 
власники будинків 
залежно від кількості 
вікон. Збір діяв у 
королівствах Англії і 
Шотландії протягом XVII 
та XVIII століть. Таким 
чином влада хотіла 
наповнити скарбницю.

Із запровадженням податку 
почалася масова відмова від 
вікон у будинках бідних лю-
дей – вони були змушені закла-
дати віконні отвори цеглою. За-
можніші британці, не бажаючи 
псувати зовнішній вигляд своїх 
осель, відсутні вікна просто 
домальовували. Виробництво 
скла тоді й так було дорогим. 
Використання його для вікон 
та інших цілей стало практично 
неможливим.

У багатьох будинках було 
дуже мало вікон, що спричинило 
проблеми зі здоров’ям мешкан-
ців. Податок відмінили у 1851 
році.

Цікаво, що до цього у ХІV 
столітті в Англії було введено 
податок на життя. Кожна люди-
на, яка проживала на території 
країни, мусила платити лише за 
те, що живе там. Податок у 1377 
році запровадив перший герцог 
Ланкастерський Джон Гонт, коли 
англійська казна через тривалу 
війну з Францією почала порож-
ніти. Кожен житель, який мав 14 
років, мусив сплатити по срібній 
монеті. У 1379 році побори по-
вторилися, а наступна спроба зі-
брати податок у 1381 році вже в 
потрійному розмірі призвела до 
великого бунту.

nf.dp.ua

Аби зберегти естетичний вигляд будівлі, 
англійці домальовували вікна на стінах
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ПОНЕДІЛОК 11 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, 05.00 
Т/с «Справа Дойла» 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 «Бумеранг» 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 

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 Wisecow 
11.32 Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.29 Д/ф 
«Сімдесятники» 14.10, 
14.55, 17.10, 18.00 
«Світ навколо» 14.15 
Радіодень 15.00 Д/с 
«Незвідані шляхи» 15.52 
«Українська читанка» 
16.00 Радіодень 16.30 
«Букоголики» 17.14 
«Разом» 17.40 Wisecow 
18.12 Т/с «Еліза» 19.52 
#ВУкраїні 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 
Новини 20.50 «Спільно» 
21.23 Схеми. Корупція 
в деталях 22.25 Д/ф 
«Гайдамацьким шляхом» 

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 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
11.20, 13.45, 15.10, 23.20 Погода
11.30 Д/ц «Аромати Африки»
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
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/ц «Мегаполіси»
20.05 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.45 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Як працюють машини»
22.45 Перша шпальта
03.10 Світло 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, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

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

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю 

рано зілля копала»
22.45 «Гроші 2019»
00.05 «Голос країни 9»
03.25 Х/ф «Реквієм за 

вбивцею»

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

08.00 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.55 МайстерШеф 12+
13.40 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.50 Один за всіх 16+
00.05 Т/с «Закохані жінки»
01.05 Т/с «Коли ми вдома»
02.10 Краще на ТВ

06.10 Х/ф «Білий полон»
08.40 Х/ф «13-й воїн»
10.40 Х/ф «Війна богів: 

Безсмертні»
12.50 Х/ф «Робін Гуд: 

Принц злодіїв»
15.50 Ревізор

06.10, 23.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
«Новини»

07.10, 08.10 Ранок з Інтером
09.20, 18.00, 19.00, 01.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Чорний 
тюльпан»

14.00 Х/ф «Я соромливий, 
але я лікуюся»

15.50 «Чекай на мене. 
Україна»

17.40 Новини
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Захоплення»
21.50 «Речдок. Особливий 

випадок»
23.50 «Склад злочину»
00.40 Т/с «Голос з 

минулого»

04.35 Скарб нації
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська 

оборона
06.35 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф 

«Американські 
дракони»

14.10, 16.20 Х/ф «300 
спартанців»

17.00 Х/ф «300 спартанців: 
Відродження імперії»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.20 Свобода слова
00.00 Х/ф «Гра в імітацію»
02.05 Х/ф «Повстання 

світу»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Місто
11.00 Серіал «Усі 

жінки – відьми»
13.00, 22.00 

Вечірка 2
14.00, 01.00 

Панянка-селянка
16.00 Серіал «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

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 «Дорога додому»
23.30 Х/ф «Примарний 

патруль» 03.00 Х/ф 
«Секрет неприступної 
красуні»
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18.15 Страсті за Ревізором
21.00 Х/ф «Поліцейська 

академія 4: Квартальна 
охорона порядку»

22.45 Х/ф «Снігові пси»
00.45 Т/с «Підступні 

покоївки»
02.15 Служба розшуку дітей
02.20 Зона ночі

СЕРЕДА 13 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 М/с «Черепашка Лулу» 
10.00, 05.00 Т/с «Справа 
Дойла» 11.00 Глобал 3000 
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше! 
13.00 У фокусі Європа 13.30 
На Часі: Спецтема 15.25 Уроки 
тітоньки Сови 15.30 Співай за 
мрію! 15.40 Вголос 16.30, 00.30 
Бандерштат 2018 17.30, 22.15 
Євромакс 19.15 Відкрита влада: 
ОБЛАСТЬ 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 Wisecow 
11.32 Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.29 Д/ф 
«Сімдесятники» 14.15 
Радіодень 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
Радіодень 16.30 КіноWallз 
17.14 «Своя земля» 17.45 
Wisecow 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» 

06.30, 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 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
10.20, 15.20 Т/с «Галерея 

Вельвет»
11.55, 13.45, 15.10, 23.20 Погода
12.00 Д/ц «Аромати Африки»
12.30 Енеїда
13.15, 04.05 :РадіоДень
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
14.30 52 вікенди
16.55 Сильна доля
18.20, 02.35 Тема дня
19.00, 04.30 Своя земля
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.05 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.45, 03.40 Складна розмова
22.10 Д/с «Як працюють машини»
22.45 Схеми. Корупція в деталях
03.10 Наші гроші

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, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

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

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю 

рано зілля копала»
22.45, 00.05, 04.25 «Світ 

навиворіт – 10: Бразилія»
01.15 Х/ф «Наречена-

втікачка»

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

08.55 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

10.45 МайстерШеф 12+
13.50 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 22.50 Слідство 

ведуть екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
23.55 Т/с «Закохані жінки»
01.00 Т/с «Коли ми вдома»

03.00, 02.05 Зона ночі
04.55 Абзац
06.50, 08.45 Kids Time
06.55 М/с «Майлз з 

майбутнього»
08.50 Т/с «Хроніки 

Шаннари»

02.20, 20.00 «Подробиці»
03.05 «Три сестри»
05.30, 23.50 «Склад злочину»
06.05, 23.00 «Слідство 

вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.10, 12.25 Т/с «Згадати 

молодість 2»
12.50 Х/ф «Не випускай з 

уваги»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 Т/с «Захоплення»
21.50 «Речдок. Особливий 

випадок»
00.40 Т/с «Голос з 

минулого»

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»
05.40, 10.10, 17.25 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.40, 13.25 Х/ф 

«Повстання світу»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.25 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.40 Х/ф «Мільйонер із 

нетрів»
01.50 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф «Гномео 
та Джульєтта»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00, 22.00 
Вечірка 2

14.00, 01.00 
Панянка-селянка

16.00 Серіал «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, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
11.20 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 «Дорога додому»
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»
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12.10 Т/с «Загублені»
17.30 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Місто
22.45 Х/ф «Поліцейська 

академія 7»
00.15 Т/с «Підступні 

покоївки»
02.00 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 12 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, 
02.30 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, 05.45 Як це було 
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-
сусіди» 09.42, 15.13 М/с «Гон» 
09.55, 15.25 М/с «Черепашка 
Лулу» 10.00 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 На Часі: 
Спецтема 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 Wisecow 
11.32 Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.29 Д/ф 
«Сімдесятники» 14.15 
Радіодень 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
Радіодень 16.30 МузLoveз 
17.14 «Спільно» 17.45 
Wisecow 18.12 Т/с «Еліза» 
19.52 «Разом» 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.50 
«Своя земля» 21.23 
«Шахтарська зміна» 22.25 
#ВУкраїні 

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.15, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Таємниці Борго 
Ларічі»

11.20, 13.45, 16.45, 22.30, 03.05 
Погода

11.30 Д/ц «Аромати Африки»
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.20, 02.35 Тема дня
19.00, 05.25 Спільно
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.05 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
21.25, 23.40, 02.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.45 Складна розмова
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, 00.25, 05.20 
«ТСН»

09.30, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

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

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю 

рано зілля копала»
22.45 «Одруження наосліп 

5»
00.30, 03.50 Х/ф «Дика»

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

08.00 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.50 МайстерШеф 12+
13.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.50 Детектор брехні 16+
23.45 Т/с «Закохані жінки»
00.50 Т/с «Коли ми вдома»

03.00, 02.10 Зона ночі
04.50 Абзац
06.45, 08.45 Kids Time
06.50 Х/ф «Піт та його 

дракон»
08.50 Т/с «Хроніки 

Шаннари»
12.10 Т/с «Загублені»

02.20, 20.00 «Подробиці»
03.05 «Три сестри»
05.30, 23.50 «Склад злочину»
06.05, 23.00 «Слідство 

вели...»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

«Новини»
07.10, 08.10, 09.20 Ранок з 

Інтером
10.10, 12.25 Т/с «Згадати 

молодість 2»
12.40 Х/ф «Гра в чотири 

руки»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 Т/с «Захоплення»
21.50 «Речдок. Особливий 

випадок»
00.40 Т/с «Голос з 

минулого»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Прорвемось!
11.45, 13.20 Х/ф «Єлена 

Троянська»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

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

16+
23.35 Х/ф «12 років 

рабства»
02.00 Х/ф «Повстання 

світу»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Кіт у 
чоботях»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00, 22.00 
Вечірка 2

14.00, 01.00 
Панянка-селянка

16.00 Серіал «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, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
11.20 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 «Дорога додому»
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

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

академія 5: Операція 
Майамі Біч»

22.50 Х/ф «Крутий 
хлопець»

00.40 Т/с «Підступні 
покоївки»

ЧЕТВЕР 14 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 Уроки тітоньки Сови
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 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
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 Wisecow 
11.32 Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.29 Д/ф «У колі 
любові» 14.15 Радіодень 
15.00 Д/с «Неповторна 
природа» 15.30 Д/с 
«Таємниці підводного 
світу» 16.00 Радіодень 
16.30 NeoСцена 17.14 
«Чудова гра» 17.45 
Wisecow 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» 

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 21.35, 
23.30, 03.15, 05.00 Новини

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

09.35, 15.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

12.30 Д/ц «Аромати Африки»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45, 15.10, 17.10, 23.20, 04.25 

Погода
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
17.25 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська терція»
18.20, 03.50 Тема дня
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.10, 02.00 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. Спринт 7, 5 
км. Жінки

22.00, 03.35 UA:Спорт
22.15 Схеми. Корупція в деталях
22.45 Д/с «Як працюють 

машини»
05.25 Спільно

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.55, 05.20 
«ТСН»

09.30, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

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

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю 

рано зілля копала»
22.30 «Право на владу 

2019»
01.00 Х/ф «Мала Москва»
04.15 «ГРОШІ 2019»

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

09.15 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

11.05 МайстерШеф 12+
14.10 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.50 Вагітна в 16 16+
23.50 Т/с «Закохані жінки»
00.55 Т/с «Коли ми вдома»

05.55 М/с «Майлз з 
майбутнього»

07.10 Х/ф «Шкільний 
мюзикл»

09.10 Х/ф «Шкільний 
мюзикл 2»

11.20 Х/ф «Шкільний 
мюзикл: Випускний»

02.15, 04.20, 20.00 
«Подробиці»

03.00 «Три сестри»
05.30, 23.50 «Склад 

злочину»
06.05, 23.00 «Слідство 

вели... »
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.10, 12.25 Т/с «Згадати 

молодість 2»
12.40 Х/ф «Ас із асів»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 Т/с «Захоплення»
21.50 «Речдок. Особливий 

випадок»
00.40 Т/с «Голос з 

минулого»

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»
05.40 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.25 Х/ф «Операція 

«Валькірія»
13.35 Х/ф «Гра в імітацію»
16.15, 21.25 Т/с «Розтин 

покаже»
17.20 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
22.20 Скетч-шоу «На трьох» 
23.35 Х/ф «Мій хлопець 

– псих»
01.50 Т/с «У полі зору»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф «Снігова 
королева»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00, 22.00 
Вечірка 2

14.00, 01.00 
Панянка-селянка

16.00 Серіал «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, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

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

09.30 Зірковий шлях
11.20 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 «Дорога додому»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

13.45 Х/ф «Крок вперед»
16.00 Х/ф «Крок вперед 2»
17.50 Х/ф «Крок вперед 3»
20.00 Х/ф «Крок вперед: 

Революція»
22.00 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»
00.10 Х/ф «Зіркова хвороба»
01.55 Т/с «Підступні 

покоївки»

П’ЯТНИЦЯ 15 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 Уроки тітоньки Сови
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 Wisecow 
11.32 Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.29 Д/ф 
«Сімдесятники» 14.15 
Радіодень 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 
16.00 «Чудова гра» 
16.30 БібліоFun 17.14 
«Букоголики» 17.45 
Wisecow 18.12 Т/с «Еліза» 
19.52 «Виборчий округ» 
(І.Гузь) 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, 21.45, 
23.30, 03.25 Новини

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

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.20, 13.45, 15.10, 23.20 

Погода
12.30 Д/ц «Аромати Колумбії»
13.15, 14.30, 05.00 :РадіоДень
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
15.20 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20, 04.10 Тема дня
19.00 Перший на селі
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.10, 02.00 Біатлон. Кубок 

світу. VIII етап. Спринт 10 км. 
Чоловіки

22.10, 03.45 UA:Спорт
22.45 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
04.45 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, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

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

життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 23.30, 01.25 «Ліга 

сміху 2018»
22.30 «Игри приколів 2019»
04.20 «Розсміши коміка»

06.05 Хата на тата 12+
07.50 Х/ф «Повернення 

в Едем»
13.20, 20.00 Х/ф «Загадка 

для Ганни»
15.20, 22.50 Х/ф 

«Діамантова рука»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
00.50 Євробачення 2019. 

Національний відбір

06.40, 07.35 Kids Time
06.45 М/с «Майлз з 

майбутнього»
07.40 Х/ф «Крок вперед»
09.45 Х/ф «Крок вперед 2: 

Вулиці»
11.45 Х/ф «Крок вперед 3»
14.00 Х/ф «Крок вперед: 

02.20, 04.20 «Подробиці»
03.05 «Три сестри»
05.05 «Top Shop»
05.30 «Склад злочину»
06.05, 23.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25 Т/с «Згадати 
молодість 2»

12.00 «Новини»
13.00 Х/ф «Це не я, це 

– він!»
14.50, 15.50, 16.45, 00.00 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «Листи з Афгана»
00.55 Х/ф «Ас із асів»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 02.25, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 17.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Інсайдер
11.00, 13.25 Х/ф «Загін 

«Морські котики»
13.50 Х/ф «Американські 

дракони»
16.15 Т/с «Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу 12+
00.25 Х/ф «Мільйонер із 

нетрів»
02.45 Великі авантюристи

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Щоденник 
слабака»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00 Вечірка 2
15.00, 00.30 

Панянка-селянка
16.00 Серіал «Рання 

пташка»
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу 

під Полтавою
20.30 Танька і 

Володька
21.00 М/ф «Шрек»
22.45 Х/ф 

«Знайомтеся – 
Білл»

01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 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, 03.20 
Сьогодні

09.30, 05.50 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
13.10, 15.30 Т/с 

«Невідправлений лист»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
22.00, 00.00, 02.30 Т/с «На 

краю кохання»
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
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Революція»
15.50 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»
18.00 Х/ф «Правдива 

брехня»
21.00 Х/ф «Ред 2»
23.15 Х/ф «Останній 

бойскаут»
01.20 Х/ф «Зіркова 

хвороба»
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СУБОТА 16 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 На Часі: Спецтема
14.00 Євромакс
15.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
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!

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 
«Горе з розуму». 1, 2 ч. 
18.04 «Сильна доля» 
18.40 Новини 18.55 
Національний відбір 
Євробачення 22.30 
NeoСцена 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00, 22.05 Новини
10.20 Х/ф «Пані Завірюха»
11.30 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сильна доля
13.00 Х/ф «Старий добрий День 

подяки»
14.45 Д/ц «Мальовничі села»
15.20 Спільно
15.50, 22.50, 04.10 Погода
16.00, 02.00 Скелетон. Кубок світу
17.15 Своя земля
19.00, 04.20 Біатлон. Кубок світу. 

VIII етап. Гонка переслідування 10 
км. Жінки

19.50 Національний відбір учасника 
від України на Міжнародний 
пісенний конкурс «Євробачення-
2019». Другий тур

22.35 Д/ц «Неповторна природа»
23.00, 05.05 Біатлон. Кубок світу. VIII 

етап. Гонка переслідування 12.5 
км. Чоловіки

00.00 Телепродаж Тюсо

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

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

2019»
12.15 Т/с «У неділю рано 

зілля копала»
16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»
18.30, 04.50 «Розсміши 

коміка 2018»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
23.30 «Світське життя. 

2019»
00.35 «Ліга сміху 2018»
03.10 «Розсміши коміка»

05.55, 17.05 Хата на 
тата 12+

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

09.40 Т/с «Ніщо не 
трапляється двічі»

19.00 Євробачення 2019. 
Національний відбір

21.25 Євробачення 2019. 
Національний відбір. 
Підсумки голосування

22.25 Х/ф «Уроки 
зваби»

08.15 Страсті за Ревізором
11.00 Х/ф «Поліцейська 

академія 4: 
Квартальна охорона 
порядку»

12.50 Х/ф «Поліцейська 
академія 5: Операція 
Майамі Біч»

02.45 «Подробиці тижня»
04.25 «Орел і решка»
05.40 «Готуємо разом»
06.25 «Чекай на мене»
08.15 «Слово 

Предстоятеля»
08.20 Д/п «Острів Фіделя»
09.30 Х/ф «Людина-

амфібія»
11.40 Х/ф «Вершник без 

голови»
13.40 Х/ф «Сіссі»
15.50 Х/ф «Сіссі – 

молода імператриця»
18.00 Х/ф «Анжеліка і 

король»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Концерт І Билик»
22.10 Х/ф «Пригоди 

Вірки Сердючки»
23.55 Х/ф «Двоє під 

дощем»
01.45 «Добрий вечір на 

Інтері»

05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.35, 12.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Т/с «Розтин 

покаже»
16.00 Х/ф «Голодні ігри»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Голодні ігри: 

У вогні»
21.55 Х/ф «Голодні 

ігри: Переспівниця. 
Частина перша»

00.05 Х/ф «Мій хлопець 
– псих»

02.15 Х/ф «Брама. Час 
зізнань»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Король 

Сафарі»
13.15 Х/ф «Румпель-

штільцхен»
14.30 4 весілля
17.45 Х/ф 

«Знайомтеся – Білл»
19.30, 20.30, 21.30 

Одного разу під 
Полтавою

20.00, 21.00, 22.00 
Танька і Володька

22.30 Сімейка У
00.30 Країна У
01.30 Панянка-селянка
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.15, 05.15 Зірковий 
шлях

08.50, 15.20 Т/с «Дорога 
додому»

16.50, 20.00 Т/с «Вір 
мені»

22.00 Т/с «Ключі від 
щастя»

01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Маямі»
03.40 Реальна містика
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14.45 Місто
16.30 М/ф «Корпорація 

монстрів»
18.00 Х/ф «Скеля»
21.00 Х/ф «Ворог 

держави»
23.45 Х/ф «Поліцейська 

академія 7»
01.20 Х/ф «Останній 

бойскаут»

НЕДІЛЯ 17 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 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
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!

07.00 «Казки, 
перевірені часом» 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 «Виборчий округ» 
15.36 «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 КіноWallз 22.00 UA: 
Фольк (новий) 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 11.20, 18.50 Погода
09.40 Х/ф «Старий добрий День 

подяки»
11.25 Перший на селі
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.20 Національний відбір учасника 

від України на Міжнародний 
пісенний конкурс «Євробачення-
2019». Другий тур

16.20 UA:Фольк
17.30 Т/с «Іспанська легенда»
19.05, 03.30 Біатлон. Кубок світу. VIII 

етап. Одиночна змішана естафета
20.00 Д/ц «Мегаполіси»
21.25 з Майклом Щуром
22.00 Д/ц «Світ дикої природи»
22.25 Д/ц «Мальовничі села»
23.00, 04.25 Біатлон. Кубок світу. VIII 

етап. Змішана естафета
00.55 Розсекречена історія
01.45 Букоголіки
02.15 Світло

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 Т/с «У неділю рано 

зілля копала»
15.00 Т/с «Слуга народу»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.25 «Концерт Дана 

Балана. Allegro 
ventigo»

01.20 «Мультибарбара»

04.45, 09.55 Хата на 
тата 12+

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

07.55 Все буде смачно!
19.00, 20.00 Слідство 

ведуть екстрасенси 
16+

21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

03.20 Зона ночі
05.05 Стендап шоу
06.00, 07.45 Kids Time
06.05 М/ф «Корпорація 

монстрів»
07.50 Х/ф «Ворог 

держави»
10.40 Х/ф «Скеля»

03.10, 20.00 «Подробиці»
04.30, 12.00 «Орел і 

Решка. Мегаполіси»
05.20 Х/ф «Людина-

амфібія»
07.00 Х/ф «Міо, мій Міо»
09.00 «Готуємо разом»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
13.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
14.00 Х/ф «007: Квант 

Милосердя»
16.00 Х/ф «Сіссі: Важкі 

роки імператриці»
18.15 Х/ф 

«Неприборкана 
Анжеліка»

20.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

22.25 Т/с «Нехай 
говорять»

01.50 «Речдок»

04.50 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.05, 12.45 Факти
05.35 Громадянська 

оборона
07.20 Т/с «Відділ 44»
11.00, 13.00 Х/ф 

«Голодні ігри»
13.55 Х/ф «Голодні ігри: 

У вогні»
16.45 Х/ф «Термінатор»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Термінатор-3: 

Повстання машин»
22.45 Х/ф «Термінатор-5: 

¥енеза»
01.00 Х/ф «12 років 

рабства»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Жив собі 

кіт»
12.50 Х/ф «Щоденник 

слабака»
14.30 4 весілля
17.45 М/ф «Шрек»
19.30, 20.30, 21.30 

Одного разу під 
Полтавою

20.00, 21.00, 22.00 
Танька і Володька

22.30 Сімейка У
00.30 Країна У
01.30 Панянка-селянка
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Вір мені»
13.00 Т/с «На краю 

кохання»
17.00, 21.00 Т/с «Я тебе 

знайду»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Х/ф «Наречена 

мого нареченого»
01.00, 02.30 Історія 

одного злочину 16+
05.30 Реальна містика
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13.30 Х/ф «Правдива 
брехня»

16.30 Х/ф «Ред 2»
18.40 Х/ф «Руйнівник»
21.00 Х/ф «Суддя 

Дредд»
22.50 Х/ф «Кінець світу»
01.10 Х/ф «Крутий 

хлопець»
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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 
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.

 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.

 КУПЛЮ неробочі, в будь якому стані  хо-
лодильники, пральні машини, ванни, газо-
ві колонки, газові плити, котли, вітчизня-
ні телевізори, магнітофони, радіоли, старі 
комп’ютери, акумулятори, змішувачі. Ви-
возимо самі. 050-637-37-50.

 Встановлення твердопаливних котлів 
усіх типів, ремонт систем опалення, водо-
постачання, каналізації. Якісно та швидко, 
ціни помірні. 095-577-78-31.

 ПЛОДОВІ, ДЕКОРАТИВНІ ДЕРЕВА ТА 
КУЩІ, ТРОЯНДИ. Луцький р-н, с. Липини. 
066-721-36-53,  098-536-58-17. 

 Втрачений додаток до диплома Луць-
кого медичного училища ВС 18525236 від 
01.07.2002 р.  на ім’я Стасюк Ольги Петрів-
ни вважати недійсним.

 Відео-, фотознімання урочистих подій. 
Можливий виїзд за межі міста. Організа-
ція музичного супроводу. 050-985-41-13.

 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. Любомль, 
вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кухня, гараж, 
хлів, льох, земельна ділянка 13 соток). Ціна 
договірна. 093-008-03-92, 099-555-94-92.

 Продам земельну ділянку 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).

 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.
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партизанський
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ПОКУПЦІВ, ЗМЕНШУЮЧИ 
УПАКОВКИ 

П
О
ГО
Д
А

П
О
ГО
Д
А ЧЕТВЕР 7 ЛЮТОГО

+40C–20C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 8 ЛЮТОГО

+40C–50C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 9 ЛЮТОГО

+20C–40C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 10 ЛЮТОГО

+60C–30C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК11 ЛЮТОГО

+70C–10C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 13 ЛЮТОГО

+30C00C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 12 ЛЮТОГО

+70C–20C

ДЕНЬНІЧ

З УКРАЇНИ ЩОХВИЛИНИ 
ВИЇЖДЖАЄ ДВІ 
ЛЮДИНИ 

В Україні стрімко зростає рівень 
міграції, адже щохвилини 

країну покидає дві людини.
Згідно з даними ООН, це може при-

звести до того, що до 2050 року населен-
ня України може скоротитися на 18% – до 
36 млн осіб. Про це пише «Обозреватель» 
з посиланням на Ukrainianpeopleleaks.

Тільки за період з 20 березня 
2018 року до 28 січня 2019-го з країни 
виїхав майже один мільйон українців. 
Ці дані підтвердив міністр закордонних 
справ Павло Клімкін. «Країна ризикує 
остаточно перетворитися на край старих 
і дітей. Один з основних факторів ви-
їзду – трудова міграція», – йдеться у по-
відомленні. Міністр соцполітики Андрій 
Рева зазначив, що в міграції перебувають 
3,2 мільйона людей.

Найпопулярнішою серед трудових 
мігрантів лишається Польща. Наші за-
робітчани зробили економіку сусідньої 
країни найдинамічнішою в Європі. Зага-
лом у Польщі працює майже два мільйо-
ни українців. Крім того, у польських уні-
верситетах навчаються майже 40 тисяч 
студентів з України.

Зауважимо, у 2018 році за межі Укра-
їни виїжджало на 10-15% більше україн-
ців, ніж у 2017-му.

«КАРАОКЕ НА 
МАЙДАНІ» ЗАКРИЛОСЯ 

20 січня вийшов останній 
ефір «Караоке на 

Майдані». Програма встановила 
національний рекорд та стала 
найбільш тривалим шоу в Україні, 
яке безперервно виходило 
20 років.

Також рекорд встановив Ігор Кондра-
тюк – він мав найдовший термін роботи 
ведучим програми, повідомила керів-
ниця Національного реєстру рекордів 
України Лана Вєтрова.

Останні два ефіри відзняли ще у 
грудні. Програму закрили, адже холдинг 
StarLightMedia ухвалив нову стратегію, 
крім того, рейтинги програми в останні 
роки були невеликими, повідомила «Те-
лекритика». Хоча ведучий Кондратюк 
сказав, що готовий і надалі вести про-
граму.

«Караоке на Майдані» стартувало 
17 січня 1999 року. Спочатку програма 
виходила на телеканалі «Інтер», а потім її 
випускали «1+1» та «СТБ».

тільки цифри

телешоу

  tsn.ua

Українські 
виробники почали 
використовувати 

зменшену тару для 
зниження загальної 
кількості продукту, при 
цьому залишаючи без 
змін ціну. Сплюснуті 
пляшки з олією, повітря 
у пакетах з крупою, 
подвійне дно в коробках 
з цукерками... Виходить, 
платимо ми стільки ж, а 
харчів додому приносимо 
менше.

«Прийом, коли зменшується 
вага продукту в упаковці, а ціна 
при цьому лишається такою ж 
або збільшується зовсім трохи, 
належить до числа методів, які 
називаються партизанський мар-
кетинг. Йому мінімум дві тисячі 
років», – пояснює маркетолог Ва-
дим Пустотін.

Таким першопрохідцем в 
Україні стала молочка. Близько 
чотирьох років тому молокоза-
води почали фасувати молоко не 
по 1 л, а всього по 870 мл.

«Вони стали зменшувати упа-
ковку молока, сметани, трошки – 
сиру. І потім ця тенденція пере-
йшла на інші галузі», – зазначає 
генеральний директор Асоціації 
постачальників торговельних 
мереж Олексій Дорошенко.

У національному Болотному 
парку річки Шаллотт у 
Північній Кароліні в США 
алігатори вмерзли у лід через 
сильні морози. Це трапляється 
вже другий рік поспіль, пише 
The Charlotte Observer.

«Усі наші 18 алігаторів вмерзли 
у лід», – зазначив менеджер парку 
Джордж Говард. Він додав, що кро-
кодили відчувають, коли вода пере-
ходить у точку замерзання, і реагу-
ють на це, висунувши вчасно ніздрі 
на поверхню.

Співробітники Болотного парку 
вважають, що тварини перейшли в 
брумацію. Це такий стан у рептилій, 

Зниження числа 
робочих днів піде на 

користь і компаніям, і 
їх співробітникам, тому 
світу слід задуматися 
про масовий перехід 
на чотириденний 
робочий тиждень, пише 
«Інтерфакс-Україна».

Під час Всесвітнього еконо-
мічного форуму в Давосі психо-
лог Уортонської школи бізнесу 
при Пенсільванському універ-
ситеті Адам Грант заявив, що є 
хороші експерименти, які де-
монструють, що при зниженні 
тривалості робочого часу люди 
можуть ефективніше зосередити 
увагу. Їхня виробка залишається 
такою ж, при цьому якість і креа-
тивність найчастіше зростають. І 
вони більш лояльні до організа-

По суті, нас обважують, тіль-
ки замість фальшивих гирьок на 
класичних вагах використовують 
зменшену тару. Замість літра й кі-
лограма почали використовувати 
довільні об’єми. А ті, хто орієнту-
ється на ціну, інколи думають, що 
купують дешевше, не помічаючи 
різниці. Такий собі різновид чес-
ного обману.

«Є загальний портрет спожи-
вача, який бідніє. І всі хочуть еко-
номити. Тому виробники лише 
підлаштовуються під гасло «Хочу 
витрачати менше», – розповідає 
Дорошенко.

Але від такої турботи покупці 

часто почуваються ошуканими. 
Звісно, зменшення пакета – ціл-
ком законний маркетинговий 
хід. Виробник обов’язково вказує 
на упаковці вагу товару. Але не 
зобов’язаний кричати, що порція 
змінилася. Переважно йдеться 
про 100-150 г, на які схудла упа-
ковка. Та в перерахунку на об’єми 
продажів вигода в підприємства 
гігантська.

Як завадити таким торговим 
хитрощам? У Німеччині, виявля-
ється, схожі проблеми. Але тут на-
вчилися їм протистояти. У Центрі 
споживачів в Гамбурзі вже понад 
десяток років складають рейтинг 

«нечесних» упаковок. Обирають 
«упаковку місяця». А потім спо-
живачі онлайн-голосуванням 
визначають «нечесну упаковку 
року». «Ми отримуємо багато 
скарг, тільки торік із самого ли-
шень Гамбурга їх було понад 
2000», – розповідає консультант 
Центру Армін Валет. 

Позиватися до суду в Центрі 
хотіли не раз, але розуміють: у за-
коні є дірки. Згідно з правилами 
ЄС, за продукт і упаковку відпо-
відає виробник, а за ціну – про-
давець. От вони й перекладають 
відповідальність одне на одного. 

Та є одна суттєва відмінність: 
в Україні махінації з вагою сто-
суються в тому числі й головних 
товарів споживчого кошика, у 
Німеччині товари з цієї групи – 
серйозне табу.

«Молоко, борошно, яйця, 
масло – це основні продукти з 
емоційною складовою, які зали-
шаються у фокусі уваги. Супер-
маркети, дискаунтери женуться 
за тим, у кого ці продукти най-
дешевші. Якщо взяти найдешев-
ші масло і молоко, то їхня ціна в 
різних супермаркетах буде одна-
кова. Ніхто з виробників не нава-
житься дурити на таких продук-
тах», – пояснює Армін.

tsn.ua

За ту саму ціну отримуємо меншу кількість товару

ПРАЦЮВАТИ – ЧОТИРИ ДНІ НА ТИЖДЕНЬ? 

цій, які готові виявити гнучкість 
щодо їхнього життя поза робо-
тою, додав він.

З ним згоден економіст та іс-
торик Рутгер Брегман. Він нага-
дав: провідні науковці десятиліт-
тями вірили, що з часом людство 
зможе працювати все менше і 
менше. Ситуація змінилася лише 

у 1970-ті.
Підприємці-капіталісти ще 

у 1920-1930 роках виявили по-
зитивний вплив скороченого 
робочого тижня на продуктив-
ність. Наприклад, Генрі Форд 
з’ясував, що після переходу від 
60-годинного до 40-годинного 
робочого тижня його працівники 

стали продуктивнішими, оскіль-
ки менше втомлювалися.

Науковці стверджують, що 
люди стануть щасливішими, якщо 
менше працюватимуть. Крім того, 
експерти згадали про дані Орга-
нізації економічного співробітни-
цтва і розвитку: що більше часу 
витрачати на роботу – то нижча 
продуктивність праці та ВВП на 
кожну годину роботи.

Південна Корея і Мекси-
ка – рекордсмени за кількістю 
відпрацьованих годин за рік. 
Вони серед 36 найбільш розви-
нених країн світу. Однак про-
дуктивність праці в обох країнах 
близька до мінімального рівня.

Одна з компаній Нової Зе-
ландії торік перейшла на чотири-
денний робочий тиждень заради 
експерименту, а потім оголосила, 
що такий графік стане постійним.

Південна Корея і Мексика – рекордсмени 
за кількістю відпрацьованих годин за рік

nasha.lv

У США РАЗОМ З ВОДОЙМОЮ 
ЗАМЕРЗАЮТЬ АЛІГАТОРИ

коли у них знижується температура 
тіла і сповільнюється швидкість об-
міну речовин.

Торік працівники парку спо-
стерігали вмерзлих у лід алігаторів 
уперше. Тоді рептилії теж поринули 
в крижану сплячку під час сильних 
холодів. А через кілька днів тварини 
благополучно відтанули і продов-
жили звичний спосіб життя.

nat-geo.ru
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