
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ 
З «УКРПОШТОЮ»?

Понад третина українських 
пенсіонерів отримують пенсію через 
пошту. А преса в сільській місцевості 
лишається головним джерелом 
інформації. Однак листоношам у селах 
скоротили кількість робочих днів, 
що є причиною невчасної доставки 
квитанцій за комунальні послуги, 
кореспонденції, періодики.

НА ГУБЕРНАТОРА 
ЗАВЕЛИ КРИМІНАЛ
«Вор должен сидеть в 
тюрьме», – цитує персонажа 
культового фільму голова Волинської 
облдержадміністрації Олександр 
Савченко. Натомість сам ризикує 
понести відповідальність за те, що 
своїм одноосібним рішенням позбавив 
жителів Волині бюджету. Поліція 
розпочала кримінальне провадження 
стосовно голови ОДА та директора 
департаменту фінансів через 
зловживання владою або службовим 
становищем.
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Цьогоріч минає 30 років із дня виведення 
радянських військ з Афганістану. 
Збройний конфлікт, що тривав майже 

десятиліття, забрав життя понад 14 тисяч 
радянських військовослужбовців. За наказом 
військового керівництва СРСР виконувати 
інтернаціональний обов’язок у далекій чужій 
країні доводилося переважно простим 
сільським хлопчакам. 

18-річних юнаків забирали з мирного життя 
в пекло війни, у якому багато з них загинули. 
Однак були і щасливчики, яким поталанило 
вижити. Один із них – волинянин Григорій 
Павлович, голова Волинської обласної 
організації Української Спілки ветеранів 
Афганістану. 

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ 
СТАНЕ ДОСТУПНІШОЮ

З 1 січня в Україні почав діяти новий 
закон про трансплантацію органів. Він 
має на меті полегшити життя українцям, 
які потребують такого медичного 
втручання, та регулюватиме відповідні 
процедури.

донорство
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ПРОБЛЕМИ КАМІНЬ-
КАШИРЩИНИ: ВІДТІК 
КАДРІВ, БЕЗРОБІТТЯ 
ТА МАЛІ ПЕНСІЇ 

ХТО ВІДПОВІСТЬ 
ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ 
ЛІКАРСЬКОЇ 
ТАЄМНИЦІ?
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Підприємець Сергій Лапковський 
з Луцька подав судовий позов 

на понад мільйон гривень проти 
популярного українського гурту 
«Антитіла», звинувативши у тому, 
що вони нібито використали у своїх 
композиціях його винахід. І хоча Сергій 
Лапковський був переконаний, що 
«Антитіла» програють суд, Феміда 
виявилася не на його боці.

прецедент

ЛУЧАНИН ПРАГНУВ 
ВІДСУДИТИ МІЛЬЙОН 
У ВІДОМОГО ГУРТУ
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краса врятує світ

28-річна лучанка Олена 
Галдіна – стиліст. 

Вона підбирає жінкам не 
лише одяг, а й аксесуари, 
радить, яку зачіску та 
макіяж краще зробити, щоб 
мати стильний та водночас 
не дуже яскравий вигляд. 
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СТИЛІСТКА ОЛЕНА ГАЛДІНА: 
«ОДЯГАЙТЕСЯ В ЩАСТЯ»

ЯК ПІСЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ ЗМІНИЛАСЯ 
ШКОЛА У СЕНКЕВИЧІВЦІ

ВІЙНА В АФГАНІСТАНІ: 
ВІДЛУННЯ ЧЕРЕЗ 30 РОКІВ 
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ГРЕБЛЯ ЗАБРАЛА ЖИТТЯ 
ЛЮДЕЙ
Кількість загиблих під час прориву 
греб лі в південно-східному штаті Мінас-
Жерайс у Бразилії збільшилася до 165 
осіб. Ще 160 людей зникли безвісти. 
Прорив дамби на залізорудній копальні 
стався 25 січня.
У ТУРЕЧЧИНІ ВПАЛА 
БАГАТОПОВЕРХІВКА
6 лютого у Стамбулі обвалився житло-
вий восьмиповерховий будинок, вна-
слідок чого загинула 21 особа.
У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ ВИРУЮТЬ 
ПОЖЕЖІ
Рятувальники евакуювали близько 
трьох тисяч людей з околиць міста Нель-
сон через лісові пожежі, що почалися на 
початку лютого. У Новій Зеландії їх нази-
вають найсильнішими з 1955 року.
САНКЦІЇ США ПРОТИ РОСІЇ – 
НЕЕФЕКТИВНІ
Антиросійські санкції США неефек-
тивні – про це йдеться в меморандумі 
фінансового комітету Палати представ-
ників Конгресу США. Санкції нібито не 
допомогли стримати Росію від вторг-
нення в зони інтересів США і її посягань 
на світові цінності. Також відзначається 
відсутність єдиної позиції в адміністра-
ції США щодо російської проблеми. 
У ПОРТУГАЛІЇ АРЕШТУВАЛИ 
УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ
На початку лютого португальські право-
охоронці перехопили судно під прапо-
ром Панами, на якому виявили партію 
кокаїну загальною вагою 2,5 тонни і вар-
тістю €500 млн. На три місяці арештова-
но вісьмох громадян України.
РОСІЯ НЕ ДОТРИМУЄТЬСЯ 
МІНСЬКИХ УГОД
Росія продовжує розпалювати створені 
нею гуманітарну, економічну та еколо-
гічну кризи на Донбасі й протягом чо-
тирьох років постійно не дотримується 
Мінських угод. Про це заявило посоль-
ство США в Україні. У відомстві наголо-
сили, що Росія мусить припинити розпа-
лювати створені нею кризи, звільнити 
українських в’язнів, відвести озброєння 
та війська й цілком припинити вогонь. 
В ІТАЛІЇ ВІДКРИЛОСЯ 
«ПРЕДСТАВНИЦТВО ДНР»
Проросійські сили у Вероні оголосили 
про відкриття 9 лютого «представни-
цтва ДНР». Про це повідомило Посоль-
ство України в Італії, назвавши такі дії 
провокацією. Дипвідомство засуджує 
спроби просування та підтримки в Італії 
терористичних угрупувань на території 
українського Донбасу.
ЛИТВА ВВАЖАЄ БІЛОРУСЬ 
НЕБЕЗПЕЧНОЮ
Департамент державної безпеки Литви 
опублікував звіт, у якому Білорусь поряд 
з Росією і Китаєм названо загрозою на-
ціональній безпеці. Білорусь потрапила 
в список як найважливіший союзник 
Кремля.
У ГРУЗІЮ – З ІD-КАРТКОЮ
Громадяни України та Грузії на додаток 
до безвізового режиму зможуть з 1 бе-
резня безперешкодно відвідувати оби-
дві країни за внутрішніми біометрични-
ми паспортами (ID-картками).
В УКРАЇНІ ХВОРИХ НА КІР 
БІЛЬШЕ, НІЖ У ЄВРОПІ
Кількість хворих на кір у Європі в 2018 
році сягнула понад 82 тисячі людей. 
Це найбільший показник десятиліття, 
йдеться у звіті ВООЗ. В Україні – понад 
53 тисячі хворих, а у решті країн регіону 
загалом – трохи більш ніж 34 тисячі. У 
Європі в 2018 році від кору загинуло 72 
людини, з них 16 – в Україні.
МІЛЬЙОНИ ДІТЕЙ 
ПОТЕРПАЮТЬ ВІД ВОЄН
41 мільйон дітей страждає від воєнних 
конфліктів та природних катастроф у 
всьому світі, повідомляє ЮНІСЕФ.
ДО ШКОЛИ – З ТРЬОХ РОКІВ
У Франції шкільний вік офіційно змен-
шили до трьох років. В останні роки 
батьки самі віддавали дітей в школу 
саме у цьому віці.

світова хроніка ЧИ ПОКАРАЮТЬ УБИВЦЮ?ЧИ ПОКАРАЮТЬ УБИВЦЮ?феміда

ВКОРОТИВ СОБІ 
ВІКУ ЧЕРЕЗ КОХАНУ

біда

РЕПЕТИТОРИ МУСЯТЬ 
ЗАДЕКЛАРУВАТИ ДОХОДИ

ПОРУШИВ ЗАКОН – ВІДБУВСЯ 
ЗАУВАЖЕННЯМ

податки

закон як дишло

Особу чоловіка, який вчинив смертельний 
постріл на луцькій автомийці, встановлено

vl.npu.gov.ua

За вбивство 
однієї людини 
і вогнепальні 

поранення ще двох осіб 
перед судом постали 
четверо чоловіків. 

Інкриміноване їм хуліганство 
перекваліфіковують на прихову-
вання від злочину. А ще підозрю-
ваних по одному випускають на 
волю, повідомляє ТРК «Аверс».

Резонансна стрілянина на 
луцькій автомийці трапилася 
5 листопада посеред білого дня. 
Одна людина загинула, двох по-
страждалих було госпіталізовано.

Днями в Апеляційному суді 
Волинської області підсудний 
Олександр Барташук оскаржував 
ухвалу Луцького міськрайонного 
суду, щоправда суд не задоволь-
нив його клопотання. Він – чет-
вертий із підозрюваних, якого 
взяли під варту. Раніше запобіж-
ний захід обрали Михайлу Ільку-

ну, Тиму ру Байрамову і Дмитру 
Нагайчуку. Щоправда, двох остан-
ніх з-під варти уже звільнили.

Кілька справ уже переква-
ліфікували і замість хуліганства 
стрільцям приписують лише при-
ховування злочину. Бо ж після стрі-
лянини вони не пішли здаватися, а 
втекли на чотирьох автівках.

Під час судового засідання 

телеканал «Аверс» дізнався, що 
вже встановлено, хто здійснив 
смертельний постріл. Проте про-
курор та слідчий клопоталися, 
щоб окремі дані під час слухання 
не назвали в присутності жур-
налістів. Тому прізвище не опри-
люднили.

«У центрі Луцька посеред бі-
лого дня в закладі громадського 

харчування організована зло-
чинна група цілеспрямовано за-
йшла у кафе і розстріляла людей. 
Один з відвідувачів загинув. Такі 
злочини в Україні трапляються не 
щодня. Фактично, це прецедент. 
Проте поліція не побачила в цьо-
му ані організованої групи зло-
чинців, ані тяжкого злочину», – 
констатує телеканал «Аверс».

Поки причетних до резонанс-
ної стрілянини відпускають на 
волю, а ім’я вбивці замовчують, 
іншого чоловіка можуть посадити 
на п’ять років за... крадіжку дриля. 
Саме таку справу розглядали в 
суді після слухання справи одно-
го зі стрілків. Виявляється, буді-
вельник у такий незаконний спо-
сіб вирішив забрати зароблене, 
оскільки роботодавець не розра-
хувався з ним за виконану роботу. 
З-під варти крадія інструменту не 
відпустили. Знайти заставу буді-
вельнику, ясна річ, не до снаги.

В Україні до 1 травня триватиме 
деклараційна кампанія. Серед тих, хто 
має обов’язково завітати до органів 
ДФС, – громадяни, які минулоріч 
надавали послуги з репетиторства, не 
будучи зареєстровані як фізичні особи-
підприємці.

У Луцькому управлінні ГУ ДФС в облас-
ті нагадують про можливість отримання у 
центрах обслуговування платників за місцем 
проживання безплатної консультаційної до-
помоги із порядку заповнення декларації про 
майновий стан і доходи.

До категорії репетиторських послуг на-
лежать підготовка дітей до школи, до вступу 
в навчальні заклади або до незалежного тес-
тування, написання рефератів, контрольних, 

курсових чи дипломних робіт тощо. 
«Якщо упродовж 2018 року у вас були 

доходи від зазначених вище або подібних 
послуг, суму винагороди треба включити до 
річного оподатковуваного доходу та заде-
кларувати його через подання до фіскальної 
служби за місцем вашого проживання декла-
рації про майновий стан і доходи», – повідо-
мили в Луцькраді.

Згідно із законодавством, дохід від надан-
ня репетиторських послуг оподатковується 
податком на доходи фізичних осіб за ставкою 
18%. З такого доходу справляється також вій-
ськовий збір – 1,5%.Декларацію слід подати до 1 травня

Голову Луцької райдержадміністрації 
Тараса Яковлева суд визнав винним у 
адміністративному правопорушенні. Він 
невчасно подав декларацію, але отримав 
за це лише усне зауваження, передає 
ТРК «Аверс».

Тарас Яковлев, відомий хитромудрими 
схемами продажу та здаванням в оренду 
комунального майна, опинився на лаві під-
судних Луцького міськрайонного суду. Цьо-
го разу йому інкримінували адміністративне 
правопорушення – невчасно подану декла-
рацію. Яковлев мав би подати її до 1 квітня 
2017 року, а подав аж у вересні.

Під час судового розгляду стало відомо 
багато цікавого. Виявилося, що чоловік, який 
свого часу був першим заступником міського 
голови Луцька, потім радником голови Во-
линської облдержадміністрації Олександра 
Савченка, а нині є головою Луцької районної 
державної адміністрації, не знає, скільки де-
кларацій він подавав.

«Я не готовий зараз сказати, бо я їх не 
рахував. Я є посадовою особою з 2007 року. 

За весь цей період декларував свої доходи і 
здавав декларації, однак незадовго до мого 
звільнення у 2017 році законодавство щодо 
декларування доходів дуже змінилося», – по-
яснив чиновник. 

Прокурор Надія Артиш наполягала: Тарас 
Яковлев здійснив адміністративне правопо-
рушення і мусить бути покараний. Адже коли 
йдеш на відповідальну посаду, мусиш вчасно 
подавати декларацію. 

«Підстав для будь-якого його звільнення 
від зазначеної відповідальності, як на мене, 
не встановлено. Він є суб’єктом декларуван-
ня і дотримання вимог антикорупційного за-
конодавства. Його порушення як чиновника 
в минулому і як чиновника на теперішній 
час не можна визнати незначним чи мало-
значним, чи, можливо, таким, яке не несе 
наслідків. Тому що дотримуватися найперше 
антикорупційного законодавства зобов’язані 
особи, які представляють державу, а наразі 
Тарас Володимирович є представником дер-

жави», – пояснила прокурор. 
Вивчивши всі докази, суд визнав Тараса 

Яковлева винним у адміністративному право-
порушенні. Проте тоді, коли звичайних воли-
нян, пенсіонерів, депутатів сільських рад за 
несвоєчасне подання декларацій викликали і 
в поліцію, і в прокуратуру, судили та штрафу-
вали, він відбувся лише усним зауваженням.

Яковлев скоїв адміністративне 
правопорушення

ТРК «Аверс»

prim
am

edia.ru

У нововолинській багатоповерхівці 
знайшли повішеним 33-річного 
чоловіка.

Трагедія трапилася 4 лютого, пише 
«БУГ». У кишені самогубця була перед-
смертна записка.

У поліції розглядають саме версію са-
могубства через непорозуміння із дівчи-
ною, з якою він мешкав. Чоловіка знайшли 
повішеним перед дверима її квартири.

Як розповів т. в. о. начальника Ново-
волинського відділення поліції Сергій 
Галащук, чоловік прив’язав шнурок до пе-
рил в під’їзді. Напередодні були сварки зі 
співмешканкою. У передсмертній записці 
загиблий попросив нікого не звинувачу-
вати у його смерті.

ГРАБУВАЛИ 
БАНКОМАТ І 
ПОПАЛИСЯ ПОЛІЦІЇ

на гарячому

Група зловмисників 10 лютого 
пограбувала банкомат у селищі Олика на 
Ківерцівщині. Правоохоронці на гарячому 
затримали трьох грабіжників.

«Поліцейські затримали на місці скоєння 
злочину групу осіб, які за допомогою інстру-
ментів пошкодили банкомат та викрали дві 
касети із грошима. Гроші та знаряддя злочину 
вилучили: болгарку для різання металу, ви-
крутки, рулони самоклейної плівки та серце-
вину замка, – розповів начальник ГУ Нацпо-
ліції в області Петро Шпига. – Зловмисників 
затримали. Їм оголошено про підозру. Вирі-
шується питання про обрання запобіжного 
заходу – тримання під вартою».

Сума спричинених фінансовій установі 
збитків становить 600 тис. грн.

Зловмисники – 40-річний лучанин, 33-
річний уродженець Закарпаття та 34-річний 

уродженець Рівненщини. Усіх їх раніше при-
тягували до кримінальної відповідальності за 
скоєння різних злочинів. Під час досудового 
слідства буде перевірено цих осіб на причет-
ність до скоєння інших злочинів. Санкція стат-
ті передбачає покарання від 7 до 12 років із 
конфіскацією майна. Триває слідство.

vl.npu.gov.ua

Горе-грабіжники завдали 
збитків на 600 тис. грн
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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  ЙНам легше керувати людьми, ніж перешкодити їм керувати нами. Франсуа де Ларошфуко

РАДА ЗМІНИЛА КОНСТИТУЦІЮ 
ЗАРАДИ ЄС І НАТО
Верховна Рада ухвалила в другому читан-
ні законопроект про закріплення у Кон-
ституції стратегічного курсу України на 
членство в Європейському союзі й НАТО.
ФОРУМ ПРЕЗИДЕНТА – 
ЗАДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СХЕМИ 
ПІДКУПУ
9 лютого у київському «Палаці спорту» 
відбувся форум «Відкритий діалог» Пре-
зидента Петра Порошенка, на якому він 
презентував свою передвиборчу про-
граму. Захід для легалізації створеної 
штабом Порошенка мережі купівлі го-
лосів обійшовся в 1,5 млн грн.
МЕДВЕДЧУКА 
ЗВИНУВАЧУЮТЬ У 
СЕПАРАТИЗМІ Й ДЕРЖЗРАДІ
Генпрокуратура відкрила кримінальне 
провадження про державну зраду та 
посягання на територіальну цілісність 
України головою політради партії «Опо-
зиційна платформа – за життя» Віктором 
Медведчуком. Причина – заява політи-
ка про необхідність утворення «авто-
номного регіону Донбас» зі створенням 
власного парламенту та уряду, а також 
про закріплення такого статусу в Кон-
ституції.
ГОЛОВА ХЕРСОНСЬКОЇ 
ОБЛРАДИ – ПІД СЛІДСТВОМ
Голові Херсонської облради Владиславу 
Мангеру оголошено підозру в організа-
ції вбивства радника мера Херсона та 
активістки Катерини Гандзюк.
ЛЮДИ ПРИЙШЛИ НА МІТИНГ-
РОЗІГРАШ
Днями в Одесі сотні людей зібрали на мі-
тинг за уявного кандидата в президенти 
Сергія Філатова. Їм обіцяли заплатити 
по тисячі гривень, але організатори в 
підсумку не прийшли, повідомивши, що 
кандидат нібито провалився в люк і по-
мер.
УКРАЇНСЬКИЙ ПОСОЛ – 
ЗРАДНИК?
У листопаді 2017 року в анексованому 
Криму посол України у Канаді Андрій 
Шевченко, якого призначив Петро По-
рошенко, продав 20 тис м2 землі жителю 
російського Башкортостану, отримавши 
4,7 млн рублів ($78 тис.) Своїми діями, 
наголошує юрист Андрій Портнов, дип-
ломат визнав російську юрисдикцію на 
окупованій українській території, тобто 
вчинив державну зраду. 
КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ 
ПОДАРУВАВ КОСЮКУ 23 ГРН
Найбільшу державну підтримку аграріїв 
у 2018 році отримали компанії радника 
Президента України Юрія Косюка – влас-
ника «Миронівського хлібопродукту». 
Йдеться про близько 970 млн грн.
ОБІКРАЛИ ВІЙСЬКОВУ 
ЧАСТИНУ
На Львівщині слідчі ДБР розслідують 
факт викрадення військового майна на 
суму понад 4,5 млн грн, яке Україні ви-
ділив уряд США в рамках програми між-
народної технічної допомоги.
АГРАРНИКІВ ПІДОЗРЮЮТЬ 
У РОЗТРАТАХ
НАБУ підозрює службовців ПАТ «Аграр-
ний фонд» у розтраті понад 240 млн грн 
при закупівлі, зберіганні й пакуванні 
доб рив у 2017-2018 роках.
ВАЛЮТА – ОНЛАЙН
Українцям дозволили купувати валюту 
онлайн через інтернет-банкінги й мо-
більні додатки у режимі 24/7. Йдеться 
про суму до 150 тис. грн.
З ГУРТОЖИТКІВ ПОКИ 
НЕ ВИСЕЛЯТИМУТЬ
Закон про продовження мораторію 
на виселення мешканців гуртожит-
ків набув чинності 8 лютого. Згідно з 
ним, гуртожитки не буде передано у 
власність територіальних громад, їх-
ніх мешканців виселяти заборонено. 
Йдеться про гуртожитки, збудовані до 
1 грудня 1991 року. Вступ у дію цього 
закону також забороняє відчуження та-
кого житла, крім як передачу його в ко-
мунальну власність міських, селищних 
чи сільських рад.

українська хроніка

скандал

пильнуйте

кадри

ЧОТИРИЛАПІ – НА ЕКСПОРТЧОТИРИЛАПІ – НА ЕКСПОРТ

АФРИКАНСЬКА ЧУМА – ВІД ДИКОГО КАБАНААФРИКАНСЬКА ЧУМА – ВІД ДИКОГО КАБАНА

ПАТРУЛЬНИХ БРАКУЄПАТРУЛЬНИХ БРАКУЄ

БІЗНЕСМЕНУ СПАЛИЛИ ЛЕКСУСБІЗНЕСМЕНУ СПАЛИЛИ ЛЕКСУСрозплата

Віктор Кавас має давній 
конфлікт з Олегом Кіндером

vl.npu.gov.ua

У Ковелі 2 лютого 
місцевому 
підприємцю Віктору 

Кавасу спалили елітний 
позашляховик Lexus LX.

Як повідомили в поліції, 
сума завданих збитків становить 
800 тис. грн. Відкрито кримі-
нальне провадження. Йдеться 
про умисне знищення або по-
шкодження майна. Винному за-
грожує від трьох до десяти років 
позбавлення волі.

Як пише «Під прицілом», кіль-
ка років тому Віктор Кавас заві-
тав на першу прес-конференцію 
нового міського голови Ковеля 
Олега Кіндера і привселюдно 
звинуватив його в хабарництві. 
Бізнесмен заявив, що новообра-
ний мер у 2009 році вимагав у 
нього $5 тис. за допомогу в отри-
манні ділянки для мисливського 
господарства, коли той очолював 
екологічну комісію Волиньради. 
Кіндер нібито отримав гроші, але 
питання не залагодив. Виявило-
ся, у Каваса був диктофонний 
запис розмови, яка відбулася піз-
ніше й під час якої підприємець 
обговорював з мером повернен-
ня грошей, адже Кіндер обіцянки 
не дотримав.

Пізніше, у 2011 році, бізнес-

мен звернувся у поліцію із за-
явою про вимагання хабара. Од-
нак правоохоронці відмовилися 
відкривати кримінал. У суді також 
все повернули проти підприєм-
ця і зобов’язали його виплатити 
18 тис. грн за за моральну шкоду 
Олегу Кіндеру.

Такий стан речей не задо-
вольнив бізнесмена і він подав 
апеляційну скаргу. Проте си-
туація різко змінилася. Кіндер 
звернувся до суду з проханням 
залишити без розгляду позов та 
скасувати рішення Ковельського 
міськрайонного суду про відшко-
дування моральної шкоди. Тобто 

Олег Кіндер раптово змінив став-
лення і вирішив зам’яти конфлікт 
у такий спосіб. Схоже, мер побо-
явся можливої експертизи дикто-
фонного запису про повернення 
$5 тис., який правоохоронці з не-
відомих причин навіть не взяли 
за доказ правоти бізнесмена. 

«Олег Кіндер і досі залиша-
ється міським головою Ковеля, а 
Віктор Кавас продовжує працю-
вати у місті. Невідомі підпалю-
ють дорогу машину підприємця 
і це викликає підозри, – пише 
«Під прицілом». – Минули роки, 
але попередні образи, можливо, 
досі не дають спокою меру. Або 

його інтереси знову не збіглися 
з інтересами місцевого бізнес-
мена. А може, Віктор Кавас досі 
володіє тим самим записом-
компроматом, а Олег Кіндер на-
стільки хоче його отримати чи 
позбутися, що готовий зробити 
радикальні кроки. Адже «плівка» 
може поставити хрест на його по-
літичній кар’єрі. Зважаючи на не-
вдоволення ковельчан, наступ-
ний термін міського голови йому 
не світить. Це означає, що треба 
шукати нові злачні місця, можли-
во, у Верховній Раді, вибори до 
якої відбудуться вже восени. До 
речі, Олег Кіндер і раніше праг-
нув отримати мандат народного 
депутата. От тільки попередні 
чиновницькі грішки, поставши з 
минулого, загрожують серйозни-
ми санкціями в майбутньому».

До слова, цього разу голова 
Волинської ОДА не відреагував 
на підпал автівки ковельського 
бізнесмена, як це було наприкін-
ці січня з підпалом автотехніки 
дружини голови Підгайцівської 
ОТГ Юрія Семенюка. Тоді він без-
підставно звинуватив у підпалі 
політичних опонентів і заявив, 
що готовий викликати підмогу з 
Києва задля розслідування зло-
чину.

Перший випадок африканської чуми 
свиней у 2019 році зафіксували на 
Ківерцівщині.

Тушу дикого кабана виявив під час обходу 
єгер ГО ТМР «Горинь» у лісосмузі на території 
мисливських угідь організації поблизу села 
Скреготівка Ківерцівського району, пише «Кі-
верцівський інформаційний портал».

Аби встановити причини загибелі дикого 
кабана, спеціалісти ГУ Держпродспоживслуж-
би в області провели епізоотичне обстежен-
ня та відбір проби патологічного матеріалу 
(трубчасту кістку). Матеріал відправили до 
Львівської регіональної державної лаборато-
рії ветеринарної медицини для дослідження 
на наявність вірусу АЧС. Підозру на захворю-
вання підтверджено, результати дослідження 
підтвердили ДНК вірусу африканської чуми 
свиней.

Наразі спеціалісти районного управління 
Держпродспоживслужби проводять подвірні 
обходи сіл Скреготівка та Берестяне. Також 
було розроблено план заходів, оповіщено 
усі служби, лісові та мисливські господарства 
району.

За інформацією начальника районного 

управління Держпродспоживслужби Петра 
Плодніка, у приватному секторі спеціалісти 
почали подвірні обходи, з’ясовують ситуацію 
з наявним подвірним поголів’ям і його ста-
ном. Також проводять роз’яснювальні бесіди 
про небезпеку й методи запобігання виник-
ненню захворювання.

Як відомо, африканська чума свиней – це 
висококонтагіозна вірусна хвороба диких та 
домашніх свиней всіх порід і вікових груп, яка 
перебігає блискавично, гостро, підгостро, без-
симптомно й характеризується гарячкою, ціа-
нозом шкіри, геморагічним діатезом внутріш-
ніх органів, дистрофічними й некротичними 
змінами в різних органах. Рівень летальності 
може сягати 100%. Джерело інфекції – хворі 
свині, а також вірусоносії, особливо дикі та 
домашні свині. Захворювання може поширю-
ватися з м’ясом, м’ясними виробами, шкура-
ми від хворих тварин. У природних умовах на 
африканську чуму свиней можуть захворіти і 
домашні, і дикі свині будь-якого віку. Здорові 
тварини заражаються при спільному утри-
манні їх з інфікованими вірусоносіями. Збуд-
ник передається через корм, пасовища, тран-
спортні засоби, забруднені випорожненнями 

хворих тварин. Використання для корму не-
знезаражених харчових відходів також спри-
яє поширенню хвороби. Механічними пере-
носниками вірусу можуть бути птахи, люди, 
домашні та дикі тварини, гризуни, нашкірні 
паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, 
воші), транспорт, обладнання, які контакту-
вали з хворими свинями та трупами тварин. 
Природним резервуаром хвороби є кліщі 
роду орнітодорус, комарі й мухи.

Джерело інфекції – хворі свині

kivertsi.com
.ua

В Управлінні патрульної поліції Волинської 
області не вистачає патрульних. Усіх 
охочих стати поліцейськими запрошують 
на відбір.

Як розповів начальник УПП в області 
Олександр Вовченко, штат УПП складає 414 
працівників, нині вакантними є 146 посад. 

«В Україні наразі понад 15 тисяч патруль-
них. Хочеться, щоб до нас приходили молоді 
люди, які розуміли б, що кожен виклик – не-
безпека. Бігати та стрибати ми навчимо. По-
трібно, щоб людина охороняла порядок на те-
риторії своєї області», – зазначив Олександр 
Вовченко й наголосив, що зараз патрульним 
підняли зарплату, а також нагадав про лізин-
гове житло для правоохоронців.

Вакантні 146 посад

Близько сотні вуличних собак, серед 
яких і домашні, зникли у Славуті на 
Хмельниччині. Тварин зоозахисники 
знайшли в Луцьку, повідомляє «ТСН.ua».

79-річна пані Людмила подолала пів-
тори сотні кілометрів зі Славути до Луць-
ка, аби повернути свого улюбленця Біма. 
Тварина, яку розшукали волонтери через 
півтора місяця, бігала містом. Бім був на-
ляканим та побитим. Жінка не розуміє, для 
чого потрібно було забирати домашніх та 
стерилізованих собак до Луцька.

Його та ще близько сотні собак буцімто 
на стерилізацію забрала луцька організація 
«Порятунок чотирилапих», яку очолює екс-
директорка комунального підприємства 
«Ласка» Дана Новарчук.

«Ми приїхали першого разу й відловили 
там близько 300 тварин. Другого разу, коли 
ми їхали, то вже прилаштували тих попе-
редніх», – розповіла Богдана Новарчук. З її 
слів, Бім нібито втік від нових господарів.

Окрім Славути, в нотатках Новарчук 
зазначені десятки міст України. У дого-
ворі зазначено, що виловлених в Славуті 
тварин у рідне місто не повертають. Ціна 

питання – 600 гривень за собаку.
Натомість зоозахисники, які приїхали до 

Луцька зі Славути по своїх собак, впізнали їх 
серед тварин, які бігають містом. Тож вони 
звернулися в поліцію, аби правоохоронці 
з’ясували, для чого забирають тварин. 

Зауважимо, діяльність громадської 
організації «Порятунок чотирилапих», яку 
очолює Богдана Новарчук, зажила серед 
зоозахисників не надто доброї слави. А не-
щодавно Новарчук, яку в Луцьку неоднора-
зово вимагали звільнити з посади очільниці 
КП, стала причетною до нового скандалу. 
Зокрема, безпритульних собак, яких звози-
ли аж за 400 кілометрів, з Ірпеня Київської 
області, помічали на вулицях Луцька.

Діяльність організації Богдани 
Новарчук зажила недоброї слави

narodna-pravda.ua

24tv.ua
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У ПРЕЗИДЕНТИ – 
44 КАНДИДАТИ

ЦВК завершила реєстрацію кандида-
тів у президенти. Нового гаранта українці 
обиратимуть 31 березня з-поміж 44 пре-
тендентів. 

Через рекордну кількість кандида-
тів ЦВК майже на 10 млн грн збільшила 
кошторис видатків. На підготовку і про-
ведення президентських виборів витра-
тять майже 276 млн грн.

Тим часом шестеро кандидатів – Юлія 
Тимошенко, Володимир Зеленський, Ана-
толій Гриценко, Андрій Садовий, Олек-
сандр Шевченко, Віктор Бондар – під-
писали меморандум «За чесні вибори», 
зобов’язавшись не вдаватися до фальси-
фікацій.

ЯНУКОВИЧА «КИНУЛИ, 
ЯК ЛОХА»

Екс-президент Віктор Янукович, за-
суджений до 13 років тюрми за держав-
ну зраду, заявив, що підписанти угоди 
2014 року про врегулювання кризи в 
Україні не відповідають на його листи і 
досі несуть відповідальність за її невико-
нання. «Меня кинули, как лоха», – заявив 
Янукович на прес-конференції в Москві.

Він також розповів, що вільно пере-
сувається й може без проблем виїжджати 
в будь-яку країну світу. До слова, Віктор 
Янукович за указом Володимира Путіна 
має російську державну охорону.

В. О. МІНІСТРА УСУНУЛИ
Окружний адміністративний суд Ки-

єва, який давно мали розформувати в 
межах судової реформи, за позовом на-
родного депутата від Радикальної партії 
Ігоря Мосійчука тимчасово заборонив 
Уляні Супрун виконувати обов’язки 
в. о. міністра охорони здоров’я. А це, 
своєю чергою, блокує доставку життєво 
важливих ліків до пацієнтів.

Уродженку США Уляну Супрун при-
значили в. о. міністра у липні 2016 року. 

ПОРОШЕНКО 
ШАНТАЖУВАВ 
САДОВОГО?

Міський голова Львова, кандидат у 
президенти Андрій Садовий опублікував 
угоду, яку йому нібито пропонували на 
підпис від імені Президента України Пет-
ра Порошенка в обмін на розв’язання пи-
тання про утилізацію сміття у Львові. 

«Суть дуже проста: я передаю фракцію 
«Самопоміч» у парламенті під контроль 
БПП і гарантую особисту лояльність. У той 
же час Президент обіцяв дати команду 
припинити блокаду», – заявив Садовий.

ЗА ПЛАТУ АГІТАТОРАМ – 
ТЮРМА

За законом, оплату праці членів ви-
борчих комісій фінансують з бюджету. 
А те, що кандидати оплачують роботу 
агітаторів і членів виборчих комісій, є 
порушенням закону, за яке передбачена 
кримінальна відповідальність. Як заявив 
радник глави МВС Іван Варченко, такі дії 
будуть кваліфікувати як підкуп виборців.

Незаконними є і дії деяких штабів, 
які укладають трудові договори з агіта-
торами й платять їм гроші за агітацію. 
Найбрудніше нині працює команда БПП, 
створивши по всій Україні цілу мережу 
агітаторів, які за гроші під виглядом во-
лонтерів збирають у громадян персо-
нальні дані.

ОБІЦЯВ ГРОШІ НА АРМІЮ, 
А ЛИШИВ СОБІ

Колишній журналіст-розслідувач, а 
нині кандидат у президенти від «Сили 
людей» Дмитро Гнап опинився у центрі 
скандалу, пов’язаного з грошовою пре-
мією, яку його журналістський проект 
«Слідство.Інфо» отримав у 2015 році.

Йдеться про невиконану обіцянку 
передати кошти на потреби армії. Як ви-
явилося, із €15 тис. на фронт було скеро-
вано близько €2 тис., ще €3,9 тис. було 
витрачено на потреби проекту «Слідство.
Інфо», а решта €9 тис. донині перебували 
на банківському рахунку Гнапа, хоча його 
колеги були певні, що ці кошти ще у 2015-
му було спрямовано на ЗСУ.

по суті

влада як діагноз

на часі

 Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Понад третина 
українських 
пенсіонерів 

отримують пенсію 
через пошту. А преса 
в сільській місцевості 
лишається головним 
джерелом інформації. 
Однак листоношам 
у селах скоротили 
кількість робочих 
днів, що є причиною 
невчасної доставки 
квитанцій за комунальні 
послуги, кореспонденції, 
періодики. Більше того, 
національний оператор 
зв’язку «Укрпошта» може 
стати приватним. Про це 
у депутатському запиті, 
адресованому Прем’єр-
міністру Володимиру 
Гройсману, повідомила 
народний депутат 
від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

Щодо ситуації з «Укрпоштою» 
до народного депутата ще раніше 
звернулися редактори районних 
газет Волинської області, видав-
ці друкованих регіональних ЗМІ. 
Наприкінці листопада за круг-
лим столом керівники редакцій 
за участі Ірини Констанкевич, 
керівника Волинської дирекції 
ПАТ «Укрпошта» Івана Шевчука 
обговорювали проблемні питан-
ня, пов’язані з роботою та збере-
женням поштової мережі.

«Восени 2018 року генераль-
ний директор «Укрпошти» Ігор 
Смілянський заявив про те, що 
поштарі не зможуть забезпечити 
доставку пенсій, назвавши основ-
ною причиною нерентабельність 
цієї послуги. Інформація про те, 
що доведеться закрити відділен-
ня поштового зв’язку в сільській 
місцевості, була однією з топ-
тем упродовж кількох місяців. 
Така ситуація позначилася і на 
передплатній кампанії. Люди бо-
ялися передплачувати видання, 
оскільки були переконані, що до-
ставляти їх просто буде нікому, – 
наголосила у своєму запиті пар-
ламентар. – Незважаючи на те, 
що з державного бюджету таки 
передбачили 500 млн грн для 
«Укрпошти» на покриття тарифу 
за доставку пенсій, ситуація й 
надалі призводить до зростання 
соціальної напруги».

НА ГУБЕРНАТОРА ЗАВЕЛИ КРИМІНАЛ

Національний оператор зв’язку 
може стати приватним

hm
.oblast.online
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«Вор должен сидеть 
в тюрьме», – цитує 

персонажа культового 
фільму голова Волинської 
облдержадміністрації 
Олександр Савченко. 
Натомість сам ризикує 
понести відповідальність 
за те, що своїм 
одноосібним рішенням 
позбавив жителів Волині 
бюджету. Через це область 
недоотримає мініму 15 млн 
грн. Поліція розпочала 
кримінальне провадження 
стосовно голови ОДА та 
директора департаменту 
фінансів через 
зловживання владою або 
службовим становищем.

Нагадаємо, через те, що голо-
ва Волинської ОДА заблокував 
рішення Волиньради про ухва-
лення бюджету, на Савченка по-
дали заяви про злочин в поліцію, 

прокуратуру, НАБУ та САП. Адже 
посадовець не мав законного 
права одноосібно відміняти рі-
шення органу місцевого само-
врядування.

20 грудня Волинська обласна 
рада ухвалила бюджет на 2019 рік. 
Відповідно до законодавства, 
обов’язок забезпечення виконан-
ня бюджетів у межах відповідної 
адміністративно-територіальної 
одиниці лежить на місцевій дер-
жавній адміністрації, тобто Во-
линській ОДА. Всупереч цьому 
та замість того, аби належним 
чином забезпечити виконання 
рішення сесії та затверджених 
сесією бюджетних показників, 
голова облдержадміністрації ви-
дав доручення, яким фактично 
призупинив виконання рішення 
сесії про обласний бюджет. Також 
Савченко зобов’язав директора 
департаменту фінансів ОДА Ігоря 
Никитюка та головних розпоряд-
ників коштів обласного бюджету 
фінансувати витрати за тимча-

совим розписом обласного бю-
джету, під час виконання якого 
обмежити проведення капіталь-
них видатків та кредитування, 
витрат, включених до обласного 
бюджету.

«Будемо чекати правової 
оцінки дій посадовців ОДА. На 
нашу думку, Волинська обласна 
рада діє в інтересах громади об-
ласті та в правовому полі. Тим 
часом виконавча влада пору-
шує норми Бюджетного кодексу 
та інші закони. Сподіваємося на 
справедливі висновки право-
охоронних органів», – проко-
ментував ситуацію заступник 
голови обласної ради Роман 
Карпюк. 

«Продовжуємо відстоюва-
ти бюджет області, адже поки 
голов ний фінансовий документ 
Волині заблокований, жителі 
краю не можуть отримати навіть 
соціальну підтримку. Заблокова-
на також медична програма «Во-
линькард», не надходять кошти 

на ремонт дорогого обладнан-
ня у медичних закладах облас-
ті, без підтримки залишаються 
школи і ФАПи. Маю надію, що 
правоохоронні органи зможуть 
неупереджено дати оцінку діям 
чиновників Волинської обласної 
державної адміністрації та безпо-
середньо діям голови Олексан-
дра Савченка», – додав голова 
фракції «УКРОП» в обласній раді 
Вячеслав Рубльов.

Отож, фраза Савченка про 
злодіїв, які мають сидіти в тюр-
мі, може обернутися проти 
нього самого. Адже санкція 
статті, яку інкримінують екс-
правоохоронцю, а нині голові 
ОДА, передбачає виправні ро-
боти або арешт чи обмеження 
волі з позбавленням права обі-
ймати певні посади чи провади-
ти певну діяльність на строк до 
трьох років. А у випадку діянь, 
які спричинили тяжкі наслідки, 
передбачає позбавлення волі на 
термін від 5 до 8 років.

«Зважаючи на те, що в Україні 
запровадили цифрове телеба-
чення, а аналогове повністю при-
пинить мовлення з 1 травня 2019 
року, газети в селах – це, по суті, 
єдине джерело інформації, особ-
ливо новин місцевого та регіо-
нального характеру. Отримуючи 
мізерні пенсії, чимала кількість 
людей поважного віку не в змозі 
придбати тюнери (вартість яких – 
від 350 грн), а тому фактично по-
збавлені можливості мати доступ 
до інформації, – пояснює Ірина 
Констанкевич. – Від моїх вибор-
ців і далі надходять повідом-
лення про те, що листоношам у 
селах скоротили кількість робо-
чих днів, що, своєю чергою, стає 
причиною невчасної доставки 
квитанцій за комунальні послуги, 
кореспонденції, періодики. Лис-
тоноші скаржаться, що замість 
виконання прямих обов’язків їх 
змушують продавати людям про-
дукти харчування, серед яких і ті, 
які мають зберігатися за певного 
температурного режиму (примі-
ром, ковбасні вироби). Продати 
товару вони мають згідно з пла-
нами, які визначило вище керів-
ництво».

Цю тенденцію до посиле-
ного розвитку комерціалізації 
може пояснити контракт Ігоря 
Смілянського, який уклало Мін-
інфраструктури. Згідно із відпо-
віддю на інформаційний запит 
інформаційно-аналітичного пор-
талу «УкрРудПром» щодо цього 
питання, «Смілянському І. Ю. на-
раховують заробітну плату за ра-
хунок частки доходу, одержаного 

Товариством у результаті госпо-
дарської діяльності. Заробітна 
плата Смілянського І. Ю. скла-
дається з посадового окладу у 
розмірі 744600 грн, надбавки за 
роботу в умовах режимних об-
межень у розмірі 15% посадо-
вого окладу і премії у відсотках 
до посадового окладу за умови 
виконання умов контракту та 
диференційованих показників 
преміювання». Для порівняння: 
зарплата начальника ВПЗ у дея-
ких районах Волині – 2500 грн.

«36,7% українських пенсіо-
нерів отримують пенсію через 
пошту. За даними офіційного 
сайта «Укрпошти», її мережа на-
лічує понад 12,8 тис. відділень, 
з яких 9 тис. – у селах. Для по-
рівняння: банкоматів держав-
ного «Ощадбанку» лише 3127. 
Слід зважити на те, що більшість 
пенсіонерів не мали б можли-
вості дістатися до банкоматів 
навіть за умови їх наявності у 
населених пунктах через стан 
здоров’я. А чимало людей по-
важного віку навіть уявлення не 
мають, як користуватися банків-
ськими картками», – наголошує 
Ірина Констанкевич.

Упродовж двох років «Укр-
пошта» планує перейти на нову 
модель роботи. Пілотний проект 
«Листоноші на авто» вже впрова-
джують у Чернігівській області. 
«За таких умов поштарів у селах 
бачитимуть кілька годин, в кра-
щому випадку раз на тиждень, 
особливо в густонаселених ра-
йонах», – зауважила представни-
ця УКРОПу. 

«Згідно із текстом наказу 
Міністерства інфраструктури 
України від 14.12.2018 р., опри-
людненого ЗМІ, змінюється тип 
публічного акціонерного товари-
ства «Укрпошта» з публічного на 
приватне та перейменовується в 
акціонерне товариство «Укрпош-
та»», – зазначено у запиті. 

Ірина Констанкевич просить 
Володимира Гройсмана надати 
інформацію щодо: зміни форми 
власності «Укрпошти»; заробітної 
плати генерального директора 
ПАТ «Укрпошта» в розрізі статей 
її формування за друге півріччя 
2018 року – січень 2019 року; 
кількості скорочених відділень 
«Укрпошти» в розрізі кожної об-
ласті за період з 1 січня 2018 
до 31 січня 2019 року; кількості 
скорочених ставок поштової ме-
режі у розрізі кожної області за 
період з 1 січня 2018 до 31 січня 
2019 року; поетапності впро-
вадження моделі «Листоноші 
на авто»; придбання продуктів 
харчування, які реалізовуються 
через поштову мережу (їх вироб-
ників, постачальників, критерії 
відбору, суми доходу, отримано-
го в результаті такої діяльності 
за 2018 рік – січень 2019 року); 
зростання тарифів на доставку 
преси у 2018 році порівняно з 
2017 роком, прогнозовані показ-
ники підвищення тарифів за цією 
статтею у 2019 році.

Народний депутат від УКРОПу 
Олександр Шевченко також наді-
слав на ім’я Прем’єр-міністра від-
повідне депутатське звернення з 
проханням вжити заходів на під-
тримку друкованої преси в Укра-
їні, зокрема через недопущення 
скорочення поштових відділень 
у сільській місцевості. Депутат-
ське звернення Олександр Шев-
ченко також скерував генераль-
ному директорові «Укрпошти» 
Ігорю Смілянському з проханням 
надати інформацію щодо обсягів 
доставки друкованих засобів ма-
сової інформації за передплатою 
станом на 01.01.2019 р., а також 
щодо обсягів доставки друкова-
них засобів масової інформації за 
передплатою за 2014-2019 роки.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ 
З «УКРПОШТОЮ»?
ЛИСТОНОШАМ УРІЗАЮТЬ ЗАРПЛАТИ І ЗМУШУЮТЬ ТОРГУВАТИ
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ЄВРОБЛЯХИ 
РОЗМИТНЮЮТЬ
За митне оформлення автомобілів з 
іноземною реєстрацією громадяни 
вже сплатили понад 5 млрд грн.

З 25 листопада до 6 лютого оформ-
лено 80,1 тис. транспортних засобів, 
повідомили в ДФС. Це автівки, які було 
ввезено на митну територію України з 
1 січня 2015 року.

Найактивніше громадяни оформлю-
ють транспортні засоби у Києві (майже 
13,2 тис.), Волинській (10,2 тис.), Черні-
вецькій (7,2 тис.), Львівській (6,8 тис.) та 
Закарпатській (6,8 тис.) областях.

22 лютого спливає термін пільгового 
періоду застосування ставки акцизного 
податку (коефіцієнт 0,5) для митного 
оформлення автомобілів з іноземною 
реєстрацією. Після цього власники та-
ких автівок будуть сплачувати акцизний 
податок за повною ставкою.

ЗМІНИЛИ ПРАВИЛА 
НАДАННЯ 
СУБСИДІЙ
В Україні зменшили з двох до 
одного місяця максимальний 
термін простроченої заборгованості 
з оплати житлово-комунальних 
послуг для призначення субсидій. 

Про це йдеться в постанові Кабміну 
від 6 лютого, передає «Кореспондент». 
Згідно з нею, житлову субсидію не при-
значають (у тому числі на наступний 
період), якщо структурним підрозділом 
з питань соціального захисту населен-
ня отримано інформацію про наявність 
простроченої понад місяць (раніше два 
місяці) заборгованості з оплати житлово-
комунальних послуг, витрат на управ-
ління багатоквартирним будинком. 

При цьому відмову в наданні субси-
дії застосовують у разі, якщо загальна 
сума заборгованості перевищує 20 не-
оподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (340 грн) на день звернення по 
призначення житлової субсидії. 

Водночас вказано, що відповідну 
норму не застосовують під час призна-
чення субсидії громадянам на наступ-
ний період у разі, коли Міністерством 
соціальної політики не забезпечено 
фінансування житлових субсидій таким 
громадянам у грошовій формі (в тому 
числі готівковій).

Крім того, постанова передбачає, 
що з 1 травня призначення житлової 
субсидії домогосподарствам, які таку 
субсидію отримували протягом опалю-
вального сезону 2018/19 року на підста-
ві їхніх звернень до 31 грудня 2018 року, 
здійснюється тільки після подання нової 
заяви (у якій обов’язково треба вказати 
номер мобільного телефону заявника) 
та декларації.

НАУКОВЦЯМ – 
ПРЕМІЇ 
З наступного року молоді вчені 
отримуватимуть премії та стипендії 
Верховної Ради. 

Буде засновано 30 премій, розмір 
кожної з них становитиме 60 прожит-
кових мінімумів – 111 тис. грн. Премію 
щороку присуджуватимуть науковцям 
віком до 35 років, якщо вчений має 
вищу освіту не нижче від другого (магіс-
терського) рівня, або до 40 років, якщо 
вчений має науковий ступінь доктора 
наук за отримані вагомі наукові здобут-
ки. Молодим ученим (докторам наук) 
запроваджують щомісячні іменні сти-
пендії у розмірі 5 прожиткових мініму-
мів – 10 тис. грн.

«Ці стипендії і премії є відзнакою 
та матеріальною винагородою моло-
дим науковцям за визначні здобутки 
й відкриття, що є важливим аспектом 
підтримки та розвитку української на-
уки», – зазначила народний депутат  
Ірина Констанкевич.

повним ходом

комуналка

підтримка

досягнення

комуналка
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ЯК ПІСЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ ЗМІНИЛАСЯ 
ШКОЛА У СЕНКЕВИЧІВЦІ

У ПЛАТІЖКАХ – ЗНОВУ 
КОСМІЧНІ СУМИ

  Анна ВОЛОЩУК

У Сенкевичівці немає 
байдужих людей. 
Тут, кажуть місцеві, 

кожен – горою за своє 
селище. У 2014 році 
громада піднялася, аби 
відстояти існування 
Сенкевичівської школи-
інтернату. Педагоги 
цього закладу разом 
з односельчанами 
воювали за те, щоб 
освітня установа 
працювала. У 2014 
році інтернат хотіли 
закрити, проте і жителі 
Сенкевичівки, і вчителі 
доводили владі та всім 
причетним до процесу 
обговорення, що 
їхньому закладу бути. І 
таки відстояли. Школа 
існувала, але не жила.

Новий виток історії Сенкеви-
чівської школи-інтернату розпо-
чався у 2018 році. Восени депу-
тати Волинської обласної ради 
проголосували за її приєднання 
до Володимир-Волинської спе-
ціалізованої школи-інтернату. 
Ініціатором цього рішення став 
депутат від УКРОПу Вячеслав 
Рубльов. У результаті об’єднання 
Володимир-Волинський ліцей 
перейменували у Володимир-
Волинський ліцей «Центр освіти 
та соціально-педагогічної під-
тримки» Волинської обласної 
ради. 

Корпуси Сенкевичівського 
інтернату розкидані по терито-
рії. Навчальний – окремо, гурто-
житок та їдальня хоч і в одному 
корпусі, проте розділені стіною. 
Заклад розрахований на більш 
як 400 дітей, проте зараз тут здо-
бувають освіту лише 100 вихо-
ванців.

На порозі нас зустрічає за-
відувачка Сенкевичівської філії 
Володимир-Волинського ліцею 
Алла Казмірук. Розповідає: з мо-
менту об’єднання минуло більш 
як 100 днів, тож за цей час уже 
є напрацювання, якими можна 
пишатися. За кошти обласного 
бюджету в заклад придбали пар-
ти, дошки та мультимедійні комп-
лекси. 

«У першачків справжня «Нова 
українська школа». Минулого 
тижня ми вивчали, як пророста-
ють рослини. В цьому класі також 

є дітки із інклюзивним навчан-
ням. Завдяки новим технологіям 
уроки стали набагато змістовні-
шими й веселішими, – розповідає 
вчителька першого класу. – Нас 
забезпечили технікою, тому за-
раз набагато краще вчитися».

У відповідь на питання, чи 
цікаво вчитися з мультиками та 
різними відео на мультимедійній 
дошці, дітлахи хором кричать: 
«Так!».

Позитивні зміни в установі 
торкнулися не тільки облашту-
вання навчального процесу, але 
й дозвілля вихованців. Тут уже 
працюють гуртки з боксу, футбо-
лу, баскетболу, тхеквондо, плану-
ють залучити викладача ритміки. 

«Наша школа зараз на слуху. 
Місцеві діти цікавляться навчан-
ням тут. Ми обладнали зал для 
занять в одному з приміщень, 
де тепло, і діти там тренують-
ся, – розповідає вчителька фіз-
культури Тетяна Дячук. – У кожній 
секції – не менш як 14 дітей. При-
ходять і місцеві».

Також для вихованців освіт-
нього закладу Вячеслав Рубльов 
привіз м’ячі, бо, переконаний, 
вони стануть у пригоді юним 
спортсменам. 

Уперше в закладі ввели ін-
клюзивне навчання. Кажуть: го-
тові приймати діток із навколиш-
ніх сіл, адже через відсутність 
спеціа ліста їм складніше навча-
тися.

«Серед учнів нашої школи є 
багато таких, які потребують до-

помоги логопеда. У початковій 
ланці 1/3 таких діток. Є також ті, 
кому запропонували інклюзивне 
навчання – їх у школі троє. Сфор-
мовано кілька логопедичних 
груп. Інклюзія – новий напрямок 
в цьому закладі, тому без допо-
моги педагогів з Володимира-
Волинського було ніяк, тут у нас 
дуже тісна співпраця», – розпові-
дає вчитель-дефектолог Лариса 
Радішевська.

Крім того, там, де раніше була 
учительська, тепер облаштува-
ли два повноцінні кабінети для 
роботи психолога. Одна частина 
кабінету повністю завішана ди-
тячими малюнками. Практичний 
психолог закладу Олег Казмірук 
каже: через ці малюнки можна 
зрозуміти, які в сім’ях діток проб-
леми. Є ті, які бояться соціальних 
служб, є ті, хто боїться батьків. Є 
ті, хто дуже хоче сім’ю.

«Здавалося б, сто днів – не-
великий термін, але ми багато 
чого встигли. Зараз є можливість 
працювати з дітьми індивідуаль-
но та проводити групові заняття. 
Багато працюємо і з батьками, і 
зі школярами, бо націлені на те, 
аби діти змогли повністю соціа-
лізуватися, щоб відчували ком-
форт. Завдяки допомозі обласної 
ради та спонсорів купили м’який 
куточок, де дуже зручно почува-
ються наші підопічні. Також дуже 
хочемо придбати обладнання 
для сенсорної кімнати. Я впев-
нений: якщо Вячеслав Рубльов 
допоміг в одному, то допоможе 

і з цим», – усміхається Олег Каз-
мірук. 

Депутат каже: в обласній раді 
не хотіли, аби заклад закрили, 
тож дуже довго думали над тим, 
як зробити, щоб інтернат усе-
таки працював. 

«Ми спільно з депутата-
ми, директором Володимир-
Волинського ліцею Валентином 
Вірковським та директоркою 
Сенкевичівської філії Аллою 
Казмірук працюємо над тим, аби 
діти, які навчаються в цьому за-
кладі, отримували максимум від 
навчання та змогли повністю 
соціалізуватися. Тут встановили 
комп’ютери, інтерактивні дошки, 
якими активно користуються і 
вчителі, і діти, діють спортивні 
секції. Також замінили вікна. За-
клад розвивається, вчителі й ви-
хованці задоволені, тому можна 
впевнено сказати: ті речі, які 
впроваджує Волинська обласна 
рада, правильні і дають резуль-
тат», – переконаний Вячеслав 
Рубльов.

І наостанок: у бюджеті 
на 2019 рік для Володимир-
Волинського ліцею було перед-
бачено 550 тис. грн для фінансу-
вання  навчально-тренувального 
процесу та дитячо-юнацьких і 
дівочих футбольних команд. Що-
правда, після того, як Волинська 
облдержадміністрація взялася 
оскаржувати бюджет області, 
кош ти заблокували. І тепер неві-
домо чи лишаться для вихованців 
ліцею гроші на заняття спортом.

Першокласники мають змогу навчатися 
за новенькими партами та із залученням 
комп’ютерних технологій

Для місцевих баскетболістів та футболістів 
Вячеслав Рубльов передав м’ячі

Анна Волощ
ук

  Юлія МАЛЄЄВА

Січневі платіжки за 
комунальні послуги 

лучан відверто шокують. 
Грудневі суми – лише 
квіточки.

55,75 грн за м2 – саме така 
вартість тепла у січневих кви-
танціях. Для порівняння: за гру-
день діяв тариф 41,14 грн за м2. 
У ДКП «Луцьктепло» пояснюють: 
такі тарифи діють у зв’язку зі здо-
рожчанням енергоносіїв, частка 
яких в структурі тарифу складає 
близько 80%.

Тобто комуналка лучанам 
обійдеться у чималу суму. Якщо 
за грудень мешканцям квартири 
площею 45 м2 треба було спла-
тити 1850 грн, то вже в січні – 
2500 грн. А якщо квартира 65 м2, 
то лише за опалення набіжить 
3600 грн. А це ще не кінець опа-
лювального сезону. Якщо ж до 
цієї суми додати вартість газу, 
гарячої води, електроенергії, які 
теж недешеві, то мінімальні зар-

плати, не кажучи про пенсії, за-
лишаться далеко позаду.

У «Луцьктеплі», до слова, 
пропонують укладати договір 
реструктуризації, якщо такі суми 
аж надто непідйомні для бюдже-
тів: платежі за послуги з центра-
лізованого опалення будуть роз-
бивати на рівномірні частини на 
всі 12 місяців замість 6 місяців 
опалювального сезону. Бо суми і 
справді шокують.

Щоправда, в будинках, де 
завчасно подбали про заходи 

з енергозбереження, ситуація 
менш критична. 

«У нашому будинку встанов-
лено індивідуальний тепловий 
пункт, утеплено зовнішні стіни. 
І вигоду тепер може оцінити 
кожен, – розповідає лучанка 
Надія. – Я дуже вдячна нашій 
голові ОСББ, яка цього домогла-
ся попри всі протести. Хто ж міг 
подумати два роки тому, коли 
встановлювали це обладнання, 
що плата за тепло буде такою не-
помірною. А тепер усі, хто кричав 

і протестував проти встановлен-
ня ІТП, тихенько сплачують ко-
муналку, слухаючи нарікання ін-
ших – у кого ані ОСББ, ані ІТП, ані 
утеплення. В результаті у нас не 
тільки нижча плата за тепло, але 
й у приміщенні не холодно, як це 
було в попередні роки». 

Та навіть за такої ситуації сума 
за комунальні послуги чимала. І 
зростання тарифів в Україні, на 
жаль, не припиняється. Більше 
того, скоро мешканців багато-
поверхівок змусять платити за 
так званий небаланс, тобто зайві 
воду і тепло, які пішли в будинок, 
але не зафіксовані квартирними 
лічильниками. Це можуть бути, 
наприклад, втрати води через 
діряві труби в під’їзді, або тепло, 
яке йде на обігрів вулиці, адже в 
кінці минулого місяця вступила 
у дію «Методика розподілу між 
споживачами обсягів спожитих 
в будівлі комунальних послуг». 
За підрахунками фахівців, до пла-
тіжки можуть додавати до 30% за 
воду і до 50% за тепло.

Зростання тарифів не припиняється

svidok.online
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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 Ти ніколи не розв’яжеш проблему, якщо думатимеш так само, як ті, хто її створив. 

Альберт Ейнштейн

  Олена МОРОЗ

прецедент

свавілля ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ 
ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ?

ЛУЧАНИН ПРАГНУВ ВІДСУДИТИ 
МІЛЬЙОН У ВІДОМОГО ГУРТУ  zaxid.net

Підприємець Сергій 
Лапковський з Луцька подав 

судовий позов на понад мільйон 
гривень проти популярного 
українського гурту «Антитіла», 
звинувативши в тому, що 
вони нібито використали у 
своїх композиціях корисну 
модель №74516 «Спосіб 
налаштування параметрів 
музичної композиції», яку він 
запатентував.

Автори пісень гурту Тарас Топо-
ля, Сергій Вусик та Максим Сиволап 
отримали повістки до суду. Йдеться 
про заборону їм використовувати 
певні тональності та темп у піснях.

«Абсурдність ситуації полягає в 
тому, що група шахраїв спромоглася 
отримати патент на те, що існувало 
в музичному світі вже багато століть. 
Це буде перша подібна судова спра-
ва у світі, що побудована на виданому 
державними органами патенті не на 
винахід, а фактично на теорію, яка не 
підкріплена доказами. Створити пре-
цедент – кінцева мета Лапковського 
С. О. і його спільників для подальшого 
збагачення на музикантах України», – 
пишуть «Антитіла» у Facebook.

Своєю чергою, «Антитіла» іні-
ціювали порушення кримінальної 
справи проти Сергія Лапковського. 
Звинувачують його у шахрайстві.

«Нам пропонували заплатити 
певну суму – і позовну претензію 
було б відкликано. Але ми принци-
пово не пішли на це. Це щось схоже 
на те, що тобі забороняють викорис-
товувати певні слова у написанні 
текстів, або ж певні рухи в хорео-
графічних постановках, – пояснює 
лідер гурту Тарас Тополя. – Якщо 
ми не відстоїмо правди, згодом 
об’єктом нападок може стати кожен 

Трирічну лучанку Олександру з 
великими потугами допустили 
до дитячого садочка. Правда, 

лишень тимчасово. Щодесять 
днів дитячий фтизіатр Володимир 
Комар видавав батькам дівчинки 
довідки про те, що начебто він 
щоразу обстежує дитину, однак 
ніяк не може зробити остаточний 
висновок про стан ї ї здоров’я. 

ДІАГНОЗ... НА ОКО
За словами бабусі дівчинки Валентини 

Терпелюк, у такий спосіб медик мстився за 
те, що вона зробила йому зауваження про 
встановлений на око діагноз та безпідставні 
медичні вимоги. Їх лікар буцімто висував без 
будь-якої мотивації та детального вивчення 
аналізів дитини.

– Коли мій зять Ігор із внучкою прийшли 
до нього на прийом, то лікар навіть не огля-
дав Сашеньку, – згадує Валентина Володими-
рівна і додає: – Олександра у нас досить кому-
нікабельна дитина, однак медик так і не зміг 
налагодити з нею контакт.

За словами бабусі, лікар і не намагався 
цього зробити. Спершу спробував змусити 
Олександру всістися на стілець, проте у нього 
нічого не вийшло. У результаті дитина роз-
кричалася так, що аж потріскали судини в її 
оченятах.

– «Вона у вас неправильно вихована!» – 
прокричав нам Володимир Мусійович і захо-
дився виписувати направлення, – згадує тато 
дівчинки. – Скерував лікар нас на аналізи та 
рентген. Без будь-якого огляду – на доволі 
шкідливі обстеження. 

Тому наступного дня до нього і завітала 
Валентина Володимирівна.

– Я хотіла запитати, чому без результатів 
аналізів маленьку дівчинку мають зайвий раз 
піддавати вкрай шкідливому опроміненню, – 
розповідає бабуся. – Натомість фтизіатр по-
вівся доволі агресивно і прокричав мені, що 
саме він буде вирішувати, що і коли треба до-
сліджувати.

Як згадує жінка, він навіть кидався битися. 

За її словами, у ту мить між ними стала медич-
на сестра, яка як могла вгамовувала розлюче-
ного лікаря.

Напевне, таке трапилося не вперше, про-
те медсестра Стефанія Іллівна нині все запе-
речує. Розповідає, що все було зовсім не так, 
як описує жінка. Мовляв, насправді до лікаря 
почала кидатися саме бабуся Олександри. Та 
ще й нібито з порогу, щойно відчинивши две-
рі до кабінету.  

– Я змушена була захищати Володимира 
Мусійовича, – каже медпрацівниця. 

Захищати чоловіка від жінки? Це щонай-
менше дивно. Тим паче, що про запальну 
вдачу згаданого лікаря в інтернеті є чимало 
відгуків...

Та про все за порядком. 
Олександра почала відвідувати один із 

дошкільних закладів обласного центру ли-
шень кілька місяців тому. У дитячому садочку 
батьків дівчинки попередили про те, що тре-
ба пройти медичний огляд. Незважаючи на 
те, що малеча трохи шмаркала, люди відразу 
ж пішли до лікарів. У дівчинки виявилася по-
зитивна проба Манту. Через такий результат 

її скерували до фтизіатра, який, до речі, є єди-
ним спеціалістом на весь Луцьк. 

Потрапивши на прийом, розповідають 
батьки, вони дуже здивувалися, що лікар Во-
лодимир Комар навіть не оглянув їхню дити-
ну. Зробив певні «зауваження» та заходився 
переписувати у картку відомості, що їх зафік-
сував терапевт. Маленька Олександра через 
ті «зауваження» перелякалася і заховалася від 
Володимира Мусійовича. За словами батьків 
дівчинки, її ледве вдалося втихомирити після 
прийому. 

ДОВІДКИ ЗА ГРОШІ?..
Наступного дня після конфлікту з бабусею 

лікар начебто пообіцяв, що змусить щоразу хо-
дити до нього по довідки. Та й ті папірці, як роз-
повідає Валентина, видаватиме він не просто 
так. Мовляв, доведеться їх ще й оплачувати.

– Ця дитина з групи ризику, – каже лікар, 
коли запитую про інцидент, і ледве стримує 
емоції. 

За мить він вже обіцяє звільнитися з ро-
боти, оскільки його дістало те, що таку увагу 

йому приділяють журналісти...
До речі, бабуся Валентина подала скар-

гу начальнику міського управління охорони 
здоров’я. Звісно, що її факти спростували, 
посилаючись на свідчення згаданої медичної 
сестри. І, звісно, написали, що у всьому винна 
сама пані Валентина. 

А хто винен у тому, що дитину та її батьків 
не допускали на новорічне свято?

Саме через це напередодні новорічних 
свят батьки Олександри звернулися до об-
ласного фтизіатра Людмили Іванівни Семе-
нюк, яка й надала потрібну довідку. Бо, як 
зазначила спеціаліст, маленька Олександра є 
абсолютно здоровою дитиною.

Тож, якби не висновок Людмили Семенюк, 
то на цьому скандал і не вщух би? За словами 
працівників дошкільного закладу, які заборо-
няли батькам дівчинки приводити її на ново-
річний ранок, саме лікар Володимир Комар 
телефонував у садочок і розповідав їм усілякі 
страшилки. А ті від жаху лишень хапалися за 
голови. 

Зокрема, буцімто розповідав він і про хво-
робу матері дівчинки. І про те, що нібито мо-
лода жінка перебувала й перебуває на спеціа-
лізованому обліку. Залякував, посилаючись 
на різноманітні медичні подробиці начебто 
дуже небезпечного діагнозу.

Звісно, у законодавстві України є поняття 
лікарської таємниці. І навіть кримінальна від-
повідальність за розголошення таких відо-
мостей. Правда, розкрити цей злочин не так 
вже і просто. Тим паче, що тепер Володимир 
Мусійович все заперечує. Зокрема, спросто-
вує факт, що телефонував у дитячий садочок 
і розповідав усілякі жахіття. 

– Але як же там дізналися про минулі діаг-
нози матері дівчинки? – дивуюся.

– Не знаю, – нервово відмахнувся лікар.
Варто зауважити, що в тієї жінки понад 

десять років тому і справді була хвороба, яку 
лікували фтизіатри. Тобто лікували колеги-
спеціалісти саме Володимира Мусійовича?..
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артист України. Бо всі музиканти ви-
користовують певні тональності, які 
звучать у певному темпі».

«Це як уявити, що художникам від-
тепер не можна малювати горизон-
тальні червоні лінії, а лише блакитні, 
бо хтось дивним чином отримав на 
червоні лінії патент. І тепер треба за-
платити й тільки тоді малювати, – до-
дає Сергій Вусик. – Абсурдність суто 
українського патенту зашкалює».

Сергій Лапковський не пояснив, 
чому під удар потрапили саме «Ан-
титіла», адже теоретично позиватися 
він міг до кожного, хто пише музику. 
«Я сам не шукав їх, попросив людей 
знайти мені відповідачів. І от вони 
й знайшли три композиції у «Анти-
тіл», – пояснює лучанин.

Виявляється, Сергій Лапковський 
подав позов ще у грудні 2017 року. Та 

відтоді вже двоє суддів відмовилися 
його розглядати. Підтверджує: кон-
тактував із гуртом, аби врегулювати 
все шляхом перемовин. Проте музи-
канти відмовилися. До слова, чоло-
вік наголошує, що готовий продати 
ліцензію на свій винахід будь-кому.

«Я – професійний композитор, 
створюю музику, – каже Сергій Лап-
ковський. – Мій винахід дуже дорого 
коштує. Бо якщо композитор вико-
ристовує тональність відповідно до 
темпу, то використовує і мій вина-
хід. Що таке тональність? Це часто-
та, кожен тон має свою частоту. Є 12 
тональностей в рівномірно темпе-
рованому строю. Що таке темп? Це 
частота чергування долей. Раніше 
не заморочувалися тим, щоб ставити 
темп в тональність. Це я придумав. 
У мене всі композиції так зроблені 

вперше у світі».
На думку старшого викладача ка-

федри композиції Львівської націо-
нальної музакадемії ім. М. Лисенка 
Назара Скрипника, йдеться про так 
званого патентного троля.

«Автор уміло використовує на-
укові факти. По-перше, числові спів-
відношення октави 1:2 та квінти 1:1,5 
(або ж 2:3) запропонував ще у VI ст. 
до н.е. давньогрецький філософ і 
математик Піфагор. По-друге, висота 
звуку і справді змінюється зі зміною 
темпу. Це відбувається через розтя-
гування або стиснення звукової хвилі 
при сповільненні та пришвидшенні 
відповідно, – пояснює фахівець. – А 
от щодо власне «патенту». Автор 
стверджує, що співвідношення, у 
яких сильні метричні долі у визначе-
ному темпі збігаються із частотою ко-
ливань звуків, що є тоніками відпо-
відних тональностей, є «ідеальними». 
Налаштована таким чином компози-
ція нібито «сприймається природ-
ніше на інтуїтивному рівні». На мою 
думку, це просте маніпулювання фак-
тами, адже визначити такий вплив 
досить складно. Зате шанси на те, 
що музичний твір, написаний у по-
пулярній тональності, матиме ще й 
темп, близький до запропонованого 
«системою» Лапковського, – досить 
великі. Це, ймовірно, і стало приво-
дом для маніпуляції».

І хоча Сергій Лапковський був 
переконаний, що «Антитіла» про-
грають суд, Феміда виявилася не на 
його боці. 23 січня відбулося судо-
ве засідання, на яке ні він, ні його 
представник не з’явилися. 11 лю-
того відбулося повторне засідання. 
Зреш тою через відсутність позивача 
Сергія Лапковського, а також через 

В Україні є поняття «патентні тролі», які отримують 
офіційні патенти на загальновідомі «корисні 
моделі», намагаючись пізніше вимагати роялті у 
тих, хто їх використовує. Наприклад, патенти на 
хот-дог, кулькову ручку, зубочистку, одноразові 
бахіли, сковороду і навіть автомобільні номери.

відсутність пояснень щодо його не-
явки на засідання, суд вирішив за-
лишити позовну заяву без розгляду. 
Однак і позов гурту «Антитіла» не 
прийняв, а колектив у зустрічному 
позові вимагав грошової компенса-
ції у розмірі 1 гривні та скасування 
«непатентноздатного патенту». 

Адвокат музикантів Ярослав Куц 
зазначив, що знайти композиції, які 
створив Лапковський, не вдалося. 
До того ж, у нього немає музичної 
освіти, окрім приватних уроків із гри 
на гітарі. До слова, висновок, що три 
композиції гурту відповідають па-
раметрам, які запатентував Лапков-
ський, і тим самим порушують його 
патент, зробив Віктор Тиможинський, 
який є головою предметно-циклової 
комісії теорії музики Волинського 
державного училища культури і 
мистецтв імені І. Ф. Стравінського. 
За це Тиможинський отримав від 
Лапковського 21 тис. грн. Проте, як 
наголошують музиканти, аналіз цей 
дуже непрофесійний.

«Механізм дослідження Тимо-
жинським параметрів пісень гурту 
«Антитіла» навіть після поверхневого 
аналізу не витримує критики. Суттєві 
розбіжності в темпі, неправильно 
визначені акорди гармонії компози-
цій, неліцензійні, здобуті піратським 
шляхом програми використані для 
аналізу параметрів пісні, а також, 
власне, самі аудіоматеріали (пісні) 
гурту «Антитіла», які для досліджен-
ня були скопійовані (заграблені) 
піратським шляхом, з порушенням 
законодавства України і кілька разів 
сконвертовані у різні формати», – на-
голошують музиканти.

І хоча скандальний позов відхи-
лено, «Антитіла» подали до суду но-
вий позов щодо захисту авторських 
прав та стягнення усіх судових ви-
трат щодо попереднього позову. Іні-
ційовано також процес зі скасування 
абсурдного патенту волинянина.

Діагноз – неточний, а проблеми – серйозні

Судовий позов лучанина до «Антитіл» 
спричинив резонанс у шоу-бізнесі
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Успіх залежить від того, як високо ти можеш підстрибнути, відштовхнувшись від самого дна.
Джордж Сміт Паттон

громада

фінансування найкраще – дітям

ПРОБЛЕМИ КАМІНЬ-КАШИРЩИНИ: 
ВІДТІК КАДРІВ, БЕЗРОБІТТЯ 
ТА МАЛІ ПЕНСІЇ  

  Тетяна ПРИХОДЬКО 

Народний депутат 
від УКРОПу Ірина 
Констанкевич 

провела в Камені-
Каширському зустрічі з 
працівниками соціальної 
сфери району. 

Зокрема, обговорили питання 
безробіття та працевлаштування, 
пенсійного забезпечення жителів 
району, надання пільг та державних 
допомог. Директор районної філії 
Волинського обласного центру зай-
нятості Лілія Дзямко розповіла, що 
тепер служба зайнятості працює не 
так, як раніше, адже ринок праці 
ставить інакші вимоги. Працівники 
служби зайнятості зобов’язані кло-
потатися не лише про безробітних, 
а й працювати великою мірою на 
роботодавців.

«Серед останніх ми проводимо 
анкетування, на основі яких пода-
ємо пропозиції в область, де фор-
мують замовлення для закладів 
професійно-технічної освіти щодо 
підготовки затребуваних фахів-
ців», – розповіла Лілія Мефодіївна.

З народним депутатом об-
говорили можливе укрупнення 
професійно-технічних закладів. І ді-
йшли висновку, що це не сприятиме 
розвитку робітничих професій.

Торкнулися й болючої теми для 
України – відтоку кадрів.

До речі, на понад 63 тисячі на-
селення в Камінь-Каширському ра-
йоні лише трохи більш як 6 тисяч 
працевлаштованих осіб, а на обліку 
в районній філії центру зайнятості 
перебуває тільки 156 безробітних. 

У Камінь-Каширському об’єдна-
ному управлінні пенсійного фонду 
також озвучили середній розмір 
пенсій в районі. Сьогодні він коли-
вається у межах від 1497 (за вислу-
гою років) до 3-4 тис. грн. (ветерани 
війни). Значно більшими є пенсії 
у тих, хто отримує їх за законами 
«Про прокуратуру» та «Про статус 
суддів». Але мають їх лише кілька 
осіб в районі. Абсолютна більшість 
пенсіонерів отримує пенсію у ме-
жах двох тисяч, що сьогодні є недо-
статньо. 

Ірина Мирославівна поцікави-
лася думкою працівників пенсійно-

компенсації. Бо як може людина за 
369 гривень оздоровитися само-
тужки?!».

Порушили жителі району на 
зустрічі з депутатом також питання 
компенсацій за чорнобильськими 
рецептами. Люди клопочуться, що 
часто не можуть отримати таких ви-
плат. Як пояснив начальник управ-
ління соціального захисту, все тому, 
що коштів, які виділяє держава на 
ці цілі, бракує. І, наприклад, цього-
річ їх можуть використати повністю 
вже в першому кварталі.

А от жителів села Добре турбу-
вало питання відкриття дошкільно-
го навчального закладу в їхньому 
населеному пункті. Річ у тім, що 
приміщення вже готове до експлу-
атації, однак, як зазначають батьки, 
офіційно в ньому не можуть роз-
почати роботу, бо підрядник не 
підписує відповідних документів. 
Як з’ясувалося в ході розмови, не 
робить він цього через те, що за-
мовники перед ним заборгували 
65 тис. грн. 

«Як депутат районної ради я під-
німала питання про спрямування 
коштів з перевиконання бюджету 
на дитсадок у Доброму, аби він міг 
якомога швидше розпочати роботу. 
Натомість керівництво райдержад-
міністрації в ході обговорення за-
певнило, що проблем із відкриттям 
садка не буде. Додам, що під час цієї 
сесії на утримання апарату РДА з 
райбюджету було виділено 430 ти-
сяч», – зазначила помічник народ-
ного депутат Світлана Сидорук.

Щоб вирішити, як бути у цій си-
туації, Ірина Констанкевич запро-
понувала провести спільну зустріч 
батьків, замовників, представників 
влади та підрядника. Зазначимо, 
що реконструкцію приміщення під 
дитячий садочок розпочали кілька 
років тому і зокрема Ірина Констан-
кевич доклала до цього чимало 
зусиль. Із фонду соцеконому на це 
вона залучила 825 тис. грн держ-
коштів. 

Загалом же за результатами 
зустрічі Ірини Констанкевич із жи-
телями району та працівниками со-
ціальних служб буде напрацьовано 
цілу низку пропозицій по лінії соц-
захисту, Пенсійного фонду та служ-
би зайнятості. Щодо піднятих проб-
лемних питань народний депутат 
також скерує відповідні звернення. 

го фонду, які законодавчі ініціативи  
можуть сприяти зростанню пен-
сійних виплат. Бо ще раніше вона 
зареєструвала законопроект про 
збільшення коефіцієнта при роз-
рахунку пенсій до 1,35%, оскільки 
в результаті пенсійної реформи він 
зменшився до 1%, відповідно, пен-
сіонери не відчули збільшення пен-
сій. Відтак працівники управління 
зауважили, що справді збільшення 
коефіцієнта може сприяти зростан-
ню пенсійних виплат. У разі ухва-
лення документа підвищені пенсії 
одержали б передусім жителі сіль-
ської місцевості, які все життя пра-
цювали за мізерні зарплати.

Нагадаємо, що у 2018 році за 
співавторства Ірини Констанкевич 
також було зареєстровано законо-
проект щодо належного пенсійного 
забезпечення для осіб, які мають 40 
і більше років страхового стажу. 

Ірина Констанкевич поспілку-
валася й на тему виникнення фі-
нансової діри у Пенсійному фонді. 
Керівник управління Валерій Долж-
ко пояснив, що якби виплачували 
пенсії суто зароблені, то коштів у 
фонді вистачало б. А так чималі 
суми йдуть на виплату спеціальних 
пенсій. Саме через це великою мі-
рою і виникає ця фінансова недо-
статність.

Про велику кількість пільговиків 

у Камінь-Каширському районі гово-
рили в управлінні соціального за-
хисту населення. Начальник управ-
ління Максим Демидюк повідомив, 
що загалом у районі налічується 
понад 63 тисячі пільговиків. Такий 
показник на Камінь-Каширщині по-
яснюється тим, що район є чорно-
бильським, а ще тут чимало багато-
дітних сімей. 

Народний депутат порушила 
питання безплатного харчування у 
школах. Адже в минулі роки вона 
спільно з жителями чорнобиль-
ських районів активно відстоювала 
питання своєчасної організації га-
рячого харчування, а також збіль-
шення розміру компенсації за умов 
його неотримання. Максим Деми-
дюк зазначив, що для організації 
харчування у 2019 році тендер було 
оголошено 19 грудня 2018-го. Тож, 
якщо він відбудеться без будь-яких 
скарг та претензій, то великої пере-
рви в наданні послуг харчування у 
школах району не має бути.

Торкнулися у спілкуванні й теми 
соціальної підтримки учасників 
ООС (АТО).

«Нині ця категорія потребує 
особливої уваги. Ті, хто пройшов 
вій ну, як ніхто заслуговують на нашу 
підтримку. Але дуже часто до мене 
звертаються з наріканнями, що не 
отримують від держави навіть того, 

що вже гарантовано», – зазначила 
Ірина Констанкевич. 

В управлінні запевнили, що 
розуміють це та не залишають без 
належної уваги учасників війни на 
Донбасі.

Втім заступник голови ради 
правління ГО ветеранів АТО «По-
братим» Валентин Мельник пору-
шив питання про лікування та оздо-
ровлення учасників війни на сході. 
Він, зокрема, зазначив, що для бага-
тьох атовців лікування в районній 
лікарні є непосильним. Потрапити в 
обласний госпіталь їм також не зав-
жди вдається, оскільки на Волині 
близько 11 тисяч тих, хто пройшов 
війну. 

«Але і скористатися санаторно-
курортним лікуванням ми не в змо-
зі. Маємо право отримати путівки 
через Міноборони, але їх надають 
у першу чергу тим, хто після пора-
ненення щойно вийшов з госпіталю 
і потребує реабілітації. Відповідно, 
ми, якщо не скористалися путівкою, 
яка реально коштує орієнтовно 
сім тисяч, можемо отримати ком-
пенсацію в розмірі 369 грн», – пояс-
нив Валентин Іванович.

З приводу цього Ірина Констан-
кевич зазначила: «Ми підготуємо 
запит до уряду щодо проблем, які 
ви озвучили. І водночас будемо 
піднімати питання щодо розміру 

  Олена СЕМЕНОВА

Днями освітні 
заклади Ківерців 

отримали від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» сучасну техніку, 
яка потрібна для 
навчального процесу. 

В школу №4 привезли су-
часний принтер та фарби до 
нього. «Кілька років тому в 
нас постала потреба створен-
ня ще одного комп’ютерного 
класу, – розповідає завуч Ва-
силь Шпирук. – Тоді з цим до-
помогла народний депутат 
Ірина Констанкевич. Завдяки 
її сприянню було придбано 
18 комп’ютерів. Нині ж треба 
було придбати сучасний прин-
тер. Тому ми взяли участь у 
конкурсі проектів від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Й отримали чудові подарун-
ки – сучасний принтер, фарби 
та маркерну дошку».

Подарункам радіють пе-
дагоги, а ще більше – школярі. 
«Усе це нам дуже потрібно, – ті-
шиться учениця 9-В класу Ан-
геліна Радецька. – Тепер ми 
зможемо готувати різноманітні 

Бюджетний комітет 
Верховної Ради за поданням 
народного депутата 
Ігоря Гузя проголосував 
за рішення Кабміну про 
виділення чергового траншу 
на соціально-економічний 
розвиток Прибужжя. Сума 
сягає майже 11 млн грн.

На розвиток Нововолин-
ська надійде 3 млн 290 тис. грн, 
Володимира-Волинського – 2 млн 
450 тис. грн. Значні кошти буде 
вкладено у розвиток районів:  
Володимир-Волинського – 1 млн 
700 тис. грн, Іваничівського – 1 млн 
748 тис. грн, Любомльського – по-
над 1 млн 700 тис. грн. 

Серед великих об’єктів – будів-
ництво двох спортивних майдан-
чиків зі штучним покриттям у Но-
воволинську та одного в Іваничах, 
оновлення дахів та фасадів у освіт-
ніх закладах. 

У пріоритеті – рекреаційні про-
екти. 1 млн грн надійде на очищен-
ня річки Риловиця у Володимирі-
Волинському. У селі Вишнів на 
Любомльщині збудують зону із 
моторик-парком.

І це лише перший транш цьо-
горіч. Планів та ідей, як розвивати 
Прибужжя, у парламентаря чимало. 
Кожен об’єкт, де освоюють держав-
ні кошти, Ігор Гузь інспектує осо-
бисто.

ПРИБУЖЖЯ ОТРИМАЄ 
11 МІЛЬЙОНІВ

ШКОЛАМ – СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ

матеріали. Щиро дякуємо Фонду за 
допомогу».

«Новітня техніка потрібна су-
часній школі, – стверджує пред-
ставниця Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» Ольга Матвійчук. – Треба 
докладати максимум зусиль, аби 
учні мали якісну техніку й отриму-
вали кращі знання».

Чудові подарунки отримала і 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 міста Ківерці – 
телевізор та книги. «Дуже приємно, 
що в наш складний час є благород-
ні люди, які залюбки допомагають 
освітнім закладам, – каже вчитель 
інформатики Олександр Кушнір. 
– Вдячні за цю допомогу, адже діти – 

наше майбутнє, ми маємо забезпе-
чити їм усе для отримання якісної 
освіти».

Школярі неабияк тішаться но-
вими книгами. «Я дуже люблю чита-
ти, – каже учениця 6-А класу Яна Гав-
рилюк. – І щиро радію, коли у нашу 
бібліотеку привозять нові книги». 

«Діти залюбки читають, – радіє 
директор школи Раїса Кубова. – І 
це тішить, адже молоді люди мають 
бути комунікабельними, мати бага-
тий словниковий запас».  

Загалом від початку діяльнос-
ті Фонду в Ківерцівському районі 
було успішно впроваджено понад 
200 різноманітних проектів. 

У селі Добре болюча тема – дитсадок 

Ігор Гузь особисто 
інспектує всі об’єкти, на які 
залучено державні кошти

Юні читачі зібралися в бібіліотеці

Ірина Констанкевич з директором 
районної філії Волинського обласного 
центру зайнятості Лілією Дзямко

Тетяна П
риходько

О
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guz.in.ua



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 Хто постійно піклується і про почуття, і про думки, той носить дрова, в які вогненна блискавка вдарить

саме в той момент, коли їх буде достатня кількість. Йоганн Гете

ЖИТТЯ8 www.volynnews.com№ 6 (156)  14 лютого 2019 року

як це було ВІЙНА В АФГАНІСТАНІ: 
ВІДЛУННЯ ЧЕРЕЗ 30 РОКІВ 

  Оксана КУЦИК

Цьогоріч минає 
30 років із дня 
виведення 

радянських військ з 
Афганістану. Збройний 
конфлікт, що тривав 
майже десятиліття, 
забрав життя понад 
14 тисяч радянських 
військовослужбовців. 
За наказом військового 
керівництва 
СРСР виконувати 
інтернаціональний 
обов’язок у далекій 
чужій країні доводилося 
переважно простим 
сільським хлопчакам. 
18-річних юнаків 
забирали з мирного життя 
в пекло війни, у якому 
багато з них загинули. 
Однак були і щасливчики, 
яким поталанило вижити. 
Один із них – волинянин 
Григорій Павлович, 
голова Волинської 
обласної організації 
Української Спілки 
ветеранів Афганістану. 

«ЗА ТЕ, ЩО ВИЖИВ, 
ДЯКУЮ МАМІ Й 
БОГОВІ»

– Мені одному з рідного села 
Лемешів на Горохівщині випало во-
ювати в Афганістані, – каже ветеран-
афганець. – Напевне, мама щиро 
молилася за мене, бо я повернув-
ся живим, хоча й інвалідом другої 
групи. За півроку до демобілізації 
отримав важку контузію після гра-
натометного обстрілу у Файзабаді.

Григорія призвали на службу в 
квітні 1984 року. У військкоматі на-
тякнули, мовляв, повезуть хлопців 
далеко. Але 18-річний новобранець 
не зізнавався батькам, куди потра-
пив. Писав, що служить на кордоні з 
Монголією. І лише через неповний 
рік, коли мамі надіслали подяку за 
гарне виховання сина, таємне стало 
явним. 

– Листівку мама отримала на-
передодні 8 березня. Каже, коли 
взяла в руки конверт і прочитала 
зворотну адресу, в голові крутили-
ся різні думки. Але відкрила – не по-
хоронка. Почала просити Бога, щоб 
мене врятував. Не раз мама казала, 
що в селі гуляють весілля, а вона за-
чиниться в хаті й плаче. Їй було не 
до того, – розповідає Григорій Пав-
лович. – Лише коли я переступив 
рідний поріг, мамине серце відта-
нуло. Мене виряджали чорнявим, а 
зустріли посивілим.   

Тоді син привіз мамі в подару-
нок яскраву хустку і обмовився, що 
ніколи не поїде в ту далеку країну. 
Однак обіцянку довелося поруши-
ти заради іншої мами. Антоніна Бі-
локурова з Любешівського району 
30 років чекала з Афганістану свого 
сина Ігоря, який зник безвісти. Щоб 
з’ясувати, чи справді волинянин по-
трапив у полон і вижив, Григорій 
Павлович минулого літа літав у Аф-
ганістан. Перед важливою поїздкою 
відростив бороду. Саме цей факт 
насторожив 85-річну матір Григо-
рія. «Я побився об заклад, от і мушу 
не голитися», – заспокоював най-
ріднішу людину. Про візит зізнався 
лише після повернення. Цього разу 
подарував мамі східні солодощі. Од-
нак вони їй були чомусь гіркими...  

– Я поважаю старших, особ-
ливо матерів, які втратили дітей 
у збройних протистояннях. Саме 
тому вважав справою честі довести 
цю справу до кінця. Адже мама, хоч 
і поставила пам’ятник 25-річному 

здоров’я, став волонтером. 
– Я збився з рахунку, скільки 

разів наші хлопці возили на пере-
дову гуманітарну допомогу, – каже 
Григорій Павлович. – Адже 51-шу 
ОМБр відправили в АТО без броне-
жилетів, на старій розкомплектова-
ній техніці. Це – результат розбаза-
рювання армії з 1991 року. Чому так 
сталося? Бо СБУ й Міноборони у нас 
керували росіяни. У мене створило-
ся враження, що якби Україною ще 
п’ять років покерував Янукович, від 
армії не залишилося б нічого. Він 
продав би державу з потрухами і 
зробив би її колонією Росії. 

Відразу після втрат під Волнова-
хою афганці передали воякам 51-ї 
ОМБр 70 бронежилетів, привезе-
них з Афганістану. Постійно возять 
теплий одяг, продукти, військову 
амуніцію. Бійці переконалися, що 
афганці – найнадійніші волонтери. 

Прикро, що від держави воїни-
інтернаціоналісти не отримують 
належної підтримки. Торік афганці 
зважилися на крайнощі – поїхали 
відстоювати свої інтереси під Вер-
ховну Раду. Однак замість розмови 
з представниками уряду вийшла су-
тичка. Поліція спровокувала бійку і 
проти протестувальників застосу-
вали газ. Ветерани сподівалися, що 
до них вийде хоч один депутат, який 
був комбатом чи воював в АТО. Не 
побоялася розмови віч-на-віч лише 
Ірина Геращенко. Однак її обіцянки 
виявилися порожніми словами. Си-
туація не змінилася.

– Влада боїться людей, які мо-
жуть висловити свою думку. Від 
громадян прикривається поліці-
єю. Ми казали хлопцям у формі: на 
кого ви піднімаєте руку? На своїх 
батьків? Серед вас 90% – учасники 
бойових дій. Завтра ситуація повер-
неться і ви будете стояти по цей бік 
барикад, – пригадує Григорій Пав-
лович. – Шкода, що владці не розу-
міють простої істини: якщо держава 
не годує свою армію, доведеться 
годувати чужу. 

Ветеран-афганець каже: весь 
світ розуміє, що Путін хоче повер-
нути Україну під свій вплив. І заради 
досягнення цієї мети готовий на все. 
Тоді захищати Україну доведеться 
нам, бо ніхто не заступиться. 

«МОЄ ПРОДОВЖЕННЯ – 
У ДІТЯХ І ВНУКАХ»

Обласна організація Україн-
ської Спілки ветеранів Афганістану 
планує на високому рівні відзначи-
ти 30-ту річницю виведення військ 
з Афганістану. Адже на Волині – 
одна з найсильніших організацій в 
Україні. Хоча з кожним роком усе 
більше афганців відходить у за-
світи. Торік померли 54 ветерани. 
Наймолодшому учаснику бойових 
дій виповнилося 50. У всіх афганців 
назавжди підірване і фізичне, і мо-
ральне здоров’я. Ця війна забрала 
70 волинян, троє зникли безвісти. 

– Із бойовими побратимами 
з Росії принципово не спілкуюся 
з 2013 року, – каже Григорій Пав-
лович. – Як можна контактувати з 
людьми, які нас убивають? Хоча і 
кричать, що вони наші брати. Як 
тоді вони можуть брати в полон 
українців і знущатися з них? 

Від негативних думок Григорій 
Павлович відволікається на ри-
боловлі й полюванні. А ще дуже 
любить збирати гриби. На тихе 
полювання часто вирушають усі-
єю дружною родиною. Найближчі 
люди завжди розуміють і підтриму-
ють. Тішиться, що підростає внук. 
Адже не всім побратимам Бог дав 
таке щастя. 

Ігорю, вірила, що він живий, – каже 
Григорій Павлович.

СЛІДИ ВОЛИНСЬКОГО 
БРАНЦЯ ЗАГУБИЛИСЯ

В Афганістан ветеран літав у 
липні. У цьому допоміг генерал 
Дашти Ісмаель, військовий радник 
комітету оборони сенату Ісламської 
республіки Афганістан. Поїздку 
профінансував голова Волинської 
облради Ігор Палиця. 

Григорій Павлович пригадує: 
щойно приземлився в Кабулі, при-
гадав 4 серпня 1984 року, коли юна-
ком ступив на чужу землю.

– У Кабулі було 40 градусів тепла, 
а в місті Мазарі-Шариф – плюс 52 в 
тіні. Перед очима пробігли кадри 
з фільму «9 рота». Спека така, ніби 
туман стоїть. Переговори довелося 
вести з людиною, яка фактично ке-
рує бандою. Він аж рота роззявив, 
коли перекладач повідомив, що я 
воював тут два роки. Хоча опану-
вав себе і потім сказав, що поважає 
радянських шураві. Бо вони були 
порядними воїнами, шкодували жі-
нок, старих і дітей. Будували школи, 
давали населенню гас, – каже Гри-
горій Павлович.

Волинянин констатує, що в 
Афганістані фактично нічого не 
змінилося. Хіба на вулицях можна 
побачити більше дорогих машин. 
У кишлаках люди бідують: допікає 
спека, треба важко працювати, 
бракує води. Але найстрашніше, 
що триває війна. Через день відбу-
ваються теракти, підривають АЗС, 

убивають цілі родини. Консульства 
України в Кабулі нема, а російське – 
є. І його ніхто не чіпає.

– Ми сподівалися, що привезе-
мо матері сина. Однак він виявися 
не тим, за кого себе видавав. Хоча 
мені здається, що слід Білокурова 
там є. Навіть у Києві дехто каже: 
Луцька область. А в кишлаку за ти-
сячі кілометрів ми почули слово 
«Волинь». У цій ситуації більше за-
питань, ніж відповідей. Якби ДНК-
експертиза підтвердила, що це Бі-
локуров, Ігор Палиця був готовий 
викупити бранця й залагодити си-
туацію з документами. 

ЖОДНІ ВИПЛАТИ НЕ 
ЗАМІНЯТЬ МАТЕРЯМ 
СИНІВ 

«Невже батьки не могли тебе 
відкупити від служби в Афганіста-
ні?» – це питання Григорій Павло-
вич чув не раз. Каже, могли, але він 
був упертий і вирішив служити. 

– У 80-ті роки минулого століття 
на карті світу була велика сильна 
держава – СРСР. Громадяни поважа-
ли її закони й устрій. Якщо в сім’ї ріс 
юнак, його обов’язком було служи-
ти в армії. Не піти до війська вважа-
лося ганьбою, – пригадує ветеран. 
– Інша річ, що найбільше призовни-
ків в Афганістан потрапляло з Укра-
їни. Хоча в СРСР було 15 республік, 
за 10 років призвали 160 тисяч на-
ших земляків, – констатує Григорій 
Павлович. – Це були переважно діти 
робітників і селян. Жодного сина чи-
новника ми там не бачили. 

Тому він досі болісно реагує на 
слова посадовців: «Я вас туди не 
посилав!». Ніби тоді вчорашні шко-
лярі, більшість із яких не були далі 
обласного центру, шикувалися в 
чергу, аби потрапити у чужу держа-
ву на війну. 

– Там звикали до трупів, інвалі-
дів без рук і без ніг. У мирному житті 
таке бачили хіба в кіно. Хлопці реа-
гували по-різному, хтось витриму-
вав, дехто – ні. Це була жорстока 
школа, яка загартовувала, ламала 
психіку, – каже ветеран.   

Повернувшись додому, не всі 
афганці могли реалізувати себе в 
мирному житті. Вони важко при-
звичаювалися. Хтось спився, хтось 
пішов у рекет. Хто відчував підтрим-
ку, продовжував навчання. Тоді не 
було реа білітаційних центрів, каже 
Григорій Павлович. Вилити душу 
можна було хіба вдома на кухні з 
друзями. Хлопці розуміли, що по-
справжньому їх чекали і сприй-
мали тільки вдома. Тому через 30 
років ветеранам особливо болісно 
усвідомлювати, що сьогодні повто-
рюється ситуація на хлопцях з АТО. 
Добровольці гинуть на сході. А мамі 
жодні виплати не замінять сина. 

– Має бути увага держави. Бать-
ки віддали дітей для захисту кордо-
нів України. А тих, хто повернувся, 
хочуть затягнути як не у політичні 
інтриги, то в силові варіанти. Нерід-
ко можна почути, що атовці побили 
атовця. Це – біда. Фінансовий бік 
переважає моральний, – констатує 
співрозмовник. 

АФГАНЦІ – 
НАЙНАДІЙНІШІ 
ВОЛОНТЕРИ

Той, хто пережив війну і втрату 
побратимів, не може залишатися 
байдужим до подій, що нині від-
буваються на сході. Саме афганці 
у числі перших піднялися на за-
хист держави в 2014 році. Хтось 
пішов воювати, а кому не дозволяє 

Радянські війська 
перебували в Афганістані 
з 25 грудня 1979 до 
15 лютого 1989 року. 
Участь у цій війні взяли 
160375 українських 
військовослужбовців, понад 
3000 з яких загинули, 
72 зникли безвісти, 
близько 4000 отримали 
інвалідність.

Під час візиту в Афганістан українці перебували під пильною охороною

На жаль, нібито полонений волинянин 
виявився самозванцем (крайній справа)

з особистого архіву
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краса врятує світ

  Лілія ХВИЦЬ

28-річна лучанка 
Олена 
Галдіна – стиліст. 

Вона підбирає жінкам не 
лише одяг, а й аксесуари, 
радить, яку зачіску та 
макіяж краще зробити, щоб 
мати стильний та водночас 
не дуже яскравий вигляд. 

УКРАЇНКИ СЕБЕ НЕ 
ЛЮБЛЯТЬ 

Олена має фінансову освіту. 
Вона каже, що за спеціальністю 
не працювала жодного дня. Була 
моделлю у Польщі. А після того, як 
модельна кар’єра закінчилася, ви-
рішила вивчитися на стиліста. 

«Моя робота – робити луча-
нок, та й не тільки, вишуканими та 
стильними. Щоб бути стилістом, 
треба ще й добре знати психологію. 
Мене завжди цікавило, чому жінки 
вибирають саме такі кольори, для 
кого вони одягаються: для себе чи 
для чоловіків, – розповідає вона. 
– Звертаю увагу на те, що впадає в 
око не відразу. За допомогою одягу 
можна зчитати усю інформацію про 
людину. Це дуже цікаво». 

За рік роботи стилістом Олена 
побачила, що більшість українок 
себе не люблять і мають дуже бага-
то комплексів. 

«Стараюся за допомогою одягу, 
стилю зробити їх впевненішими. 
Бо українки дуже красиві, але не 
завжди це усвідомлюють, – каже 
вона. – Вони закомплексовані. На-
віть дуже яскраво одягнена жінка 
має багато комплексів. За цим одя-
гом вона хоче їх приховати». 

Олена радить жінкам носити те, 
що личить і в чому комфортно. Адже 
не всім потрібні тренди. Особливо, 
якщо йдеться про старших жінок. 

«Такі жінки просто хочуть мати 
молодший вигляд. Вони носять ті 
речі, які їм личать, – каже стиліст. 
– Завжди кажу своїм клієнтам: одя-
гайтеся в щастя. Якщо жінка щасли-
ва, то у неї очі сяють і все, що вона 
вдягне, – красиво. Бо вона любить 
себе і своє життя. Звісно, треба 
звертати увагу на речі, які давно не 
в моді. Наприклад, зараз ніхто вже 
не носить короткі жакети. Нині в 
тренді леопардовий принт, але ж не 
всі це носитимуть. Таке одягне тіль-
ки дуже смілива жінка». 

У МОДІ – КЛАСИКА 
Олена розповідає, що класика 

ніколи не вийде з моди. Вона ра-
дить жінкам купувати класичні речі, 
якщо вони хочуть довго їх носити. 
А от на весну-літо модно буде поєд-
нувати спортивний стиль з класич-
ним. Однак, на думку стилістки, це 
одягатимуть лише ультрамодниці. 
Також у моді оверсайз – речі, які 
візуально здаються на кілька роз-
мірів більшими. 

СТИЛІСТКА ОЛЕНА ГАЛДІНА: 
«ОДЯГАЙТЕСЯ В ЩАСТЯ» 

чи ні. Часто доводиться казати, що 
80% з того вбрання їм не підходить. 
Хтось ображається, а хтось пого-
джується, – каже вона. – Повні жін-
ки думають, що у магазинах для них 
немає стильного одягу. Це неправ-
да. Я не поділяю жінок на худих та 
повних. Кажу: ви лише не так одяг 
підібрали. Всі жінки красиві, а укра-
їнки – особливо». 

Стиліст каже, що багато людей 
дуже прив’язуються до одягу: сук-
ня навіює спогади про побачення,  
а штани не хочеться викидати, бо 
вони улюблені, хоч вже й потерті. 

«Пам’ятайте, що одяг не 
обов’язково треба викидати, – ра-
дить Олена Галдіна. – Можна від-
дати на благодійність, або ж здати у 
комісійний магазин. Викидати тре-
ба лише зношені речі». 

На думку Олени, на вибір жінки 
дуже впливає те, що казала їй мама 
в дитинстві і які речі радила носити. 

«Стиль жінки залежить від того, 
як одягається її мама і які кольори 
вона любить, – каже вона. – У мене 
була клієнтка, яка ніколи не носила 
червоний одяг, хоч він їй дуже па-
сував. Виявилося, що якось мама 
сказала, що він їй не личить. Іншій 
клієнтці мама порадила не носити 
спідниці певного крою, бо, мовляв, 
вона має товсті ноги і їй це не пасу-
ватиме. Після таких слів дуже важко 
переконати їх у протилежному». 

Стилістка стверджує: зовнішній 
вигляд – це перше, що помічаємо в 
людині. 

«55% незнайомих людей спо-
чатку звертають увагу на ваш одяг, і 
тільки 7% – на слова», – каже вона. 

Олена констатує, що в багатьох 
українок немає міри. Вважають: що 
більше золота, то заможніша жінка. 

«Напевно, все тягнеться ще з 
радянських часів, коли був дефіцит 
товарів та одягу, – каже модний кри-
тик. – Тому жінки тепер обвішують 
себе золотими прикрасами. Україн-
ки не знають, з чим носити аксесу-
ари. Одна скидається на новорічну 
ялинку, а інша прикрас узагалі не 
носить – боїться образ зіпсувати». 

Яскраві помади – не на кожен 
день, радить стиліст. Матові – для 
молоді, жінкам, яким за 40 років, 
вони додають віку. Їм більше пасу-
ють помади з блиском. 

«Раджу завжди фарбувати губи, – 
каже вона. – Навіть якщо одягнете 
простеньку майку і джинси, то з на-
фарбованими губами матимете геть 
інший вигляд. Я – за мінімалізм! 
Хай буде стримано, але вишукано. 
Пам’ятайте: жінці з сумними очима 
не допоможе жоден одяг. Тому лю-
біть себе, одягайтеся в щастя». 

Навесні популярними будуть 
червоний, сірий і синій кольори. 
Тваринні принти затримаються ще 
на кілька років. Жакети – на піку по-
пулярності, і що довший він, то кра-
ще. Але треба пам’ятати, що це не 
всім підходить. Якщо у жінки широ-
кі стегна, то у такому вбранні вона 
здаватиметься ще товстішою. 

Стиліст нагадує, що некоректно 
обрана колірна гама здатна зіпсувати 
макіяж, зачіску й одяг. Багатьом жін-
кам дано на інтуїтивному рівні визна-
чити, які кольори одягу їм підходять, 
як мати виграшний і гідний вигляд.

«Коли працювала моделлю, то 
ще не мала освіти стиліста, але у 
мене було відчуття моди. Вже тоді 
багато подруг зверталися до мене. 
Не знаю, як це пояснити. Розумієте, 
це на інтуїтивному рівні, – пояс-
нює вона. – Уже зараз маю знання і 
можу сказати, чому саме цей фасон 
личить тій чи тій жінці. А тоді я не 
могла це пояснити».   

Фахівець каже, що люди бояться 
звертатися до стиліста. Це популяр-
но у великих містах, де піти до стиліс-

та – це те саме, що скористатися по-
слугами манікюрниці чи перукаря. 

«Не даю порад для всіх. Для 
кожної жінки – індивідуально. 
Може, вона працівник офісу, а мета 
її життя – вийти заміж? Тут потрібно 
поєднати діловий стиль з роман-
тичним», – провадить Олена. 

Вона зазначає, що професія сти-
ліста в Луцьку не така затребувана, 
як, наприклад, у Києві чи іншому ве-
ликому місті. 

«Чомусь люди думають, якщо 
звернуться до мене, то я буду їх 
критикувати або викину їм весь 
одяг, чи пропонуватиму лише доро-
гі магазини, – розповідає стилістка. 
– Працюю конфіденційно. Ніколи не 
розказую, хто звертається до мене 
по пораду. Є такі жінки, які вважа-
ють, що все знають, і якщо куплять 
за вісім тисяч гривень джинси, то 
вони їм обов’язково пасуватимуть. 
Не в ціні річ, а в смакові. Можна ку-
пити штани за 500 гривень – і вони 
сидітимуть у тисячу разів краще. 
Носити треба те, що личить. Адже з 
цінником ходити не будеш». 

Стилістка каже, що її можна по-
бачити і в дуже вишуканому одязі, і 
в кедах та джинсах. А найбільше їй 
імпонує класичний стиль. 

«Чомусь люди думають, якщо ти 
стиліст, то маєш завжди мати яскра-
вий вигляд, щоб усі звертали на тебе 
увагу. Але елегантність і екстрава-
гантність – різні речі. На роботу не 
треба вдягатися так, як на дискотеку. 
Стараюся поєднувати трендові речі 
з класичним одягом. Не ношу міні-
спідниці. У мене все стримане, без 
великих розрізів. Таку моду несу в 
народ. Коли вивчилася на стиліста, 
то повністю змінила свій гардероб 
та стиль. Деякі речі у ньому були 
вульгарними. Тепер я противниця 
дуже відвертого одягу». 

ЗУСТРІЧАЮТЬ 
ПО ОДЕЖИНІ 

За словами жінки, щоб мати гар-
ний вигляд, не обов’язково витра-
чати багато грошей. Можна стильно 
вбратися і на секонд-хенді.  

«Є клієнти, які скуповують одяг 
і не задумуються, треба їм ці речі 

з особистого архіву

Стиліст радить носити стриманий одяг
На думку Олени, дуже яскраво 
вбрана жінка має багато комплексів

  Марта ЮЛАНТОВА

Цю жінку я часто бачу з 
повними торбами в обох 
руках. Вона постійно 
тягне їх як не з базару, то 
з супермаркету. Живе у 
приміському селі, а працює 
в обласному центрі. Якось 
розговорилися з нею у 
маршрутці. Дана, так звати 
мою співрозмовницю, 
повідала про свою 
непросту долю.

– Я так мріяла вийти на пенсію і 
переїхати в батьківську хату, спокій-
но господарювати, бавити внуків. 
Але ніяк не виходить. Ми з чолові-
ком та сином жили тривалий час в 

однокімнатній квартирі. Тіснувато, 
але ж свій куток. Чоловік мій хоч 
родом із села, та до роботи лінивий. 
Тож поки була молодшою, мусила 
допомагати батькам. Вони трима-
ли корову, коня, свиней, птицю. У 
вихідні та свята я завжди мчала до 
них: як не садити чи полоти, то ко-
сити чи копати. Працювала і за себе, 
і за своїх хлопців. 

За словами жінки, у її єдиного 
сина – вроджена вада серця, важко 
працювати йому заборонили лікарі. 
Але хлопець і не дуже рветься, на-
рікає мати. Влаштувала його по зна-
йомству водієм, попрацював кілька 
тижнів. Навіть до першої зарплати 
не витримав. Потім домовилася, 
щоб у супермаркеті товар розкла-

дав на полицях. Теж не його. 
– Закінчив профтехучилище, 

далі вчитися навідріз відмовив-
ся, – зітхає співрозмовниця. – А 
тепер всюди потрібні працівники 
з вищою освітою. То сидить удома, 
добре, що кілька років тому групу 
оформила. Щомісяця капає кілька 
сотень пенсії. 

Ще коли батьки були молодші, 
каже Дана, давали раду тому гос-
подарству. А як постаріли, збувати 
його не поспішали. Донька розри-
валася на дві хати кілька років, по-
тім вирішила переїхати в село. Коли 
ж батьки повмирали, чоловік пере-
брався до неї. Раніше не хотів, бо не 
мирився з тещею і тестем.  

Чоловік, відверто каже Дана, 

се ля ві ГОДУВАЛЬНИЦЯ РОДИНИ – ЖІНКА зловживає спиртним. Як починає 
пити, нічого не робить, ще й з хати 
виносить. Але вже як працює, ко-
мар носа не підточить. Зробив у хаті 
ремонт, каміна вимурував. Єдиний 
мінус – ні копійки не заробляє, а до 
пенсії ще п’ять років. Мусить йому 
жінка і цигарки, і каву купувати. А 
на свято – ще й чвертку горілки. 

Хотіла сина переманити в село, 
щоб здавати квартиру в місті. Але 
той вперся рогом –  не поїду! Добре, 
хоч сам і прибере, і їсти наварить. 
Мати щотижня йому то птицю за-
рубає, то яку консервацію підвезе. 
Але за комунальні послуги змушена 
платити Дана – і в селі, і в місті. 

– Іноді серджуся, що мушу на 
двох роботах працювати, щоб своїх 
чоловіків утримувати, – зітхає. – А 
потім охолону і думаю: «Дякувати 
Богові, що живі-здорові».  

m
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Усе життя гарувала і за себе, 
і за чоловіка з сином
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Найкращий лікар – природа, хоча б тому, що виліковує три чверті всіх хвороб і ніколи 
не говорить погано про колег. Віктор Шербюльє
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  Алла САДЕЦЬКА

на поміч дітям

донорство ТРАНСПЛАНТАЦІЯ 
СТАНЕ ДОСТУПНІШОЮ

Новий закон полегшить життя українцям

ЗВИЧКИ, ЯКІ 
ВКОРОЧУЮТЬ 
ЖИТТЯ
ВООЗ переглянула вікові рамки 
поняття «молодий вік». Тепер до 
молоді відносять людей до 44 років.

Не варто нагадувати, що і в 60, і в 70 
можна бути активними, привабливи-
ми, сповненими життєвою енергією. Та 
й тривалість життя людини може бути 
дов шою, якщо позбутися шкідливих 
звичок. Які ж щоденні проблеми «кра-
дуть» у нас роки життя, згідно з дослі-
дженнями ВООЗ? 

10 років забирає відсутність діагнос-
тики та лікування різних хвороб. Найпо-
ширеніший приклад – пізня діагностика 
раку або серцево-судинних захворю-
вань. Ще 10 років ми втрачаємо через 
погану екологію. 5 років забирають по-
гана вода та нездорове харчування. Ще 
5 років губляться через малорухливий 
спосіб життя і дефіцит сну. Мінімум 5 ро-
ків забирає куріння. Ще 5 років втрача-
ють ті, хто зловживає алкоголем. Мінус 
5 років – через стреси.

Тобто тривалість нашого життя й 
молодості значною мірою залежить від 
нашої відповідальної турботи про свій 
організм та від формування правильних 
звичок. Молодість – це не дар, а резуль-
тат роботи й турботи! Що раніше ми це 
усвідомимо, то більше матимемо ресур-
су для її збереження.

пам’ятка

33kanal.com

З 1 січня в Україні 
почав діяти 
новий закон 

про трансплантацію 
органів. Він має 
на меті полегшити 
життя українцям, які 
потребують такого 
медичного втручання, та 
регулюватиме відповідні 
процедури.

Про головні аспекти й ню-
анси закону в ефірі «24 каналу» 
розповіла юрист практики кор-
поративного права та компла-
єнсу, помічник адвоката Олеся 
Тодорюк.

Закон «Про застосування 
трансплантації анатомічних ма-
теріалів людини» має на меті 
створити систему трансплантації, 
яка допомогла б зазначеній галу-
зі повноцінно працювати та не 
змушувала б українців їхати для 
цього за кордон.

Закон передбачає створення 
Єдиної інформсистеми транс-
плантації, що включатиме окре-
мі реєстри донорів, реципієнтів, 
анатомічних матеріалів (усього – 
дев’ять різних реєстрів), здійсню-
ватиме розподіл та визначатиме 
пари донор-реципієнт.

Застосувати трансплантацію 
заклад зможе тільки за немож-
ливості збереження життя чи 
відновлення здоров’я іншими 
методами, що встановлює конси-
ліум лікарів. Перелік закладів, що 
мають ліцензію на медичну прак-
тику з застосуванням трансплан-
тації, затверджує МОЗ.

Жодних змін до ліцензійних 
умов здійснення медичної прак-
тики у зв’язку з набуттям чин-
ності законом не внесено. Для 
реалізації законодавчих проце-
дур вводять поняття трансплант-
координаторів, якими бу-
дуть працівники відповідних 
медичних закладів. Трансплант-
координатори забезпечать одер-
жання органів для їх подальшої 
трансплантації (або виготовлен-
ня біоімплантатів).

ЧИ ПОТРІБНА ЗГОДА 
РЕЦИПІЄНТА?

За загальним правилом, для 
трансплантації буде потрібна 
згода реципієнта. У разі невід-
кладного стану прямої та невід-
воротної загрози життю транс-
плантація можлива без згоди. 

При цьому в разі можливих 
тяжких наслідків лікар має по-
яснити це реципієнту та отрима-
ти письмову заяву про відмову. 
Закон не розмежовує понять 
невідкладного стану та тяжких 
наслідків, що становить ризик 
виникнення непорозумінь на 
цьому підґрунті.

ХТО МОЖЕ БУТИ 
ДОНОРОМ?

Живим донором може бути 
повнолітня дієздатна особа, що 
надала письмову згоду. Вилучен-
ня матеріалів допускається в разі 
родинного споріднення чи пере-
хресного донорства. Виняток – 
вилучення матеріалів, здатних до 
регенерації.

Стосовно померлих осіб, то 
кожна повнолітня дієздатна лю-
дина в будь-який час може пода-
ти письмову згоду або незгоду на 
донорство після її незворотної 
смерті, відкликати таку згоду/
незгоду чи подати нову. Кожна 
письмова заява скасовує подану 
раніше. Зазначені відомості вно-
сять до Єдиної інформсистеми 
та, за бажанням, до паспорта й 
посвідчення водія.

Крім того, кожен тепер може 
призначити повноважного пред-
ставника, який після його смерті 
надасть відповідну згоду. Вод-
ночас, якщо особа не висловила 

згоду чи незгоду за життя та не ви-
значила повноважного представ-
ника, трансплант-координатор 
запитує про це в другого з по-
дружжя чи у близьких родичів 
(або в особи, яка зобов’язалася 
поховати померлого).

Тобто новим законом пе-
редбачено презумпцію незгоди 
померлого на донорство його 
анатомічних матеріалів. Для по-
рівняння, в багатьох країнах Єв-
росоюзу (Бельгія, Австрія, Іспанія, 
Чехія, Великобританія, Угорщина, 
Швеція, Фінляндія), а також у Бі-
лорусі законодавство передбачає 
презумпцію згоди особи на по-
смертне донорство. За законом 
«Про трансплантацію органів і 
тканин людини», у Білорусі особа, 
яка не бажає, щоб її органи були 
використані для трансплантації, 
може протягом життя висловити 
свою незгоду, яку вносять у від-
повідний реєстр.

ТЕПЕР 
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ В 
УКРАЇНІ ПОВНОЦІННО 
ЗАПРАЦЮЄ?

Ухвалення нового закону не 
означає автоматичного старту 
масових трансплантацій з почат-
ку року. Документ не розв’яже 
проблем, пов’язаних з відсут-
ністю потрібного обладнання, 
кваліфікованих кадрів, вчас-

ного транспортування органів 
та реципієнтів. За інформацією 
МОЗ, лікарні з таким рівнем 
техніки та кваліфікації є лише 
в шести містах України – Києві, 
Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та 
Запоріжжі.

Крім цього, часу та зусиль по-
требують розробка і запуск реє-
стрів, що утворюватимуть Єдину 
інформсистему трансплантації, 
та які на сьогодні не працюють.

Незважаючи на це, закон є 
кроком вперед та сприятиме 
ефективному функціонуванню 
системи трансплантації за умови 
злагодженої роботи органів вла-
ди та достатнього фінансування. 
Деякі підзаконні нормативні акти 
на виконання закону вже ухва-
лено, зокрема 27 грудня 2018-го 
Кабмін затвердив порядок на-
дання згоди на посмертне до-
норство.

Через збереження презумпції 
незгоди на посмертне донорство 
побутує скептичне ставлення до 
збільшення кількості охочих від-
дати свої органи. Однак закон на-
дав можливість висловити згоду 
на це за життя, що вже є суттєвою 
зміною порівняно з попереднім. 
А вплинути на бажання людей 
зможе роз’яснювальна кампанія, 
яку зараз активно провадить 
МОЗ.

  Анна ВОЛОЩУК

Гуманітарна допомога зі 
Сполучених Штатів Америки 

від організації Medical Teams 
International прибула в Україну. 
Тепер дітлахи з Волині, 
Рівненщини, Івано-Франківщини 
та Дніпропетровщини зможуть 
безплатно отримати якісні 
медичні послуги.

У коробках – гуманітарна до-
помога для чотирьох дитячих лі-
карень. Від звичайних шприців до 
дорогих ліків та хірургічного об-
ладнання. Координатор проекту,  
виконавчий директор благодійно-
го фонду «Серце в долонях» Олек-
сандр Кізім розповідає, що спо-
чатку були проблеми з доставкою 
допомоги, однак завдяки спри-
янню народних депутатів обласні 
дитячі лікарні будуть забезпечені 
медикаментами та обладнанням.

Генеральний директор Волин-
ського обласного дитячого тери-
торіального медичного об’єднання 

Сергій Ляшенко зазначив, що ця 
допомога з-за океану для їхньої 
установи не перша.

«Ця гуманітарна допомога на-
дійшла нам від громади міста Порт-
ленд, від американсько-української 
культурної асоціації. Це вже втретє. 
І це спеціалізована допомога для 
тяжких хворих, витратні матеріа-
ли», – розповів він.

Варто зауважити, що всі витра-
ти з транспортування на себе взя-
ли американські благодійники.

Значних зусиль для того, аби 
волинські дітлахи змогли отримати 
якісну медичну допомогу, доклали 
й народні депутати Ірина Констан-
кевич та Юрій Савчук. 

«У цих коробках – дуже по-
трібні речі, а якщо говорити мо-
вою цифр, то це багатомільйонна 
допомога, підтримка і подарунок 
для нашої держави. Це жест про-
стягнутої руки і доброго серця, 
тому спасибі їм за це. Разом з тим, я 
хотіла б подякувати тим людям, які 

ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ОТРИМАЛА ДОПОМОГУ ЗІ США

супроводжували весь цей про-
цес. Тому що, незважаючи на те, 
що нам вкрай потрібна була ця 
допомога, на рівні держави та 
органів контролю поставало чи-
мало перепон», – зазначила Іри-
на Мирославівна.

Наразі виділити кошти на ліки 
з обласної скарбниці неможливо, 
адже, як відомо, бюджет області 
заблоковано, тому те, що закор-
донні партнери готові допомог-

ти, дуже на часі для волинських 
медичних закладів.

«Оскільки в області забло-
ковано бюджет, ті категорії па-
цієнтів, які не можуть оплатити 
лікування, лишаються напризво-
ляще. Хай як це прикро, ми вою-
ємо з людьми, які мали б дбати 
про Волинь та її жителів», – під-
креслив очільник волинського 
УКРОПу, депутат обласної ради 
Вячеслав Рубльов.

Допомога різноманітна: від 
звичайних шприців до дорогих 
ліків та хірургічного обладнання

Гуманітарку від Medical Teams 
International отримає чотири лікарні

Анна Волощ
ук
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З СУМ – У ГЛАЗГО

ДОКИ ПАВЕЛКА ОБИРАЛИ У 
ВИКОНКОМ УЄФА, В РАДІ... ЗА 
НЬОГО ГОЛОСУВАЛА ЙОГО КАРТКА

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

БОКС. Волинська боксерка Тетяна 
Коб здобула золото на чемпіонаті Украї-
ни, який відбувся у Харкові. Це вже два-
надцята подібна перемога ковельчанки. 
За результатами цих змагань буде сфор-
мовано склад збірної України, яка пред-
ставлятиме нашу країну на цьогорічних 
чемпіонатах Європи, світу та братиме 
участь у ліцензійних стартах на Олімпій-
ські ігри 2020 року.

Бронзову нагороду здобула ще одна 
ковельчанка – Олександра Федіс, а мо-
лода та перспективна Анна Жуковська 
посіла п’яте місце. Усі троє є вихованка-
ми заслуженого тренера України Вікто-
ра Рогатіна.

ДЗЮДО. З чемпіонату України з дзю-
до до 18 років, який відбувся у Черкасах, 
волиняни привезли оберемок медалей і 
шосте загальнокомандне місце серед 24 
збірних-учасниць. Дарина Ляшук вигра-
ла у ваговій категорії 48 кг. Олег Войтов 
здобув бронзу у ваговій категорії 60 кг, а 
збірна дівчат виборола третє командне 
місце. 

ВАЖКА АТЛЕТИКА. Чемпіонат Укра-
їни серед юнаків та дівчат до 17 років 
(Харків) став успішним для Насті Сте-
панюк, яка виграла у ваговій категорії 
76 кг. Валерія Козак (55 кг) посіла п’яте 
місце та вперше виконала норматив 
майстра спорту України.

МАУНТИНБАЙК. Лучанка Яна Бе-
ломоїна розпочала сезон виступами 
на перегонах Salamina Epic Bike Tours. 
Змагання у Греції відбувалися в кілька 
етапів щодня, під час першого етапу Яна 
здобула третє місце. Беломоїна віднови-
лася після травми й розглядає перегони 
на Саламіні як важливий етап підведен-
ня до найкращих кондицій. 

КІКБОКСИНГ. Одинадцять волинян 
стали призерами Чемпіонату України з 
кікбоксингу серед школярів і студентів, 
який відбувся у Чернігові. Серед 700 
учасників дійства волиняни вибороли 
п’ять золотих, чотири срібні та дві брон-
зові нагороди. У розділі кік-лайт чемпі-
оном став наш Вадим Шевчук, а в лоу-
кік – Яна Глушко.

ВОЛЕЙБОЛ. Дівчата з «Волині-
Університету» вирвалися вперед у гонці 
за потрапляння до першої четвірки жіно-
чої Суперліги. Після виїзду до Тернопо-
ля лучанки випереджають хмельниць-
кий «Новатор» на одне очко. «Волинь» 
спочатку поступилася «Галичанці» 1:3, а 
наступного дня впевнено її розгромила 
3:0.  До закінчення регулярного чемпіо-
нату залишається зіграти три тури.

БАСКЕТБОЛ. «Старий Луцьк» обмі-
нявся перемогою і поразкою у домаш-
ніх іграх Вищої ліги проти «Черкаських 
мавп-2». Спочатку лицарі поступилися 
64:87, а наступного дня взяли реванш 
79:64. Лучани ділять четверте-п’яте міс-
ця з ужгородською «Говерлою» і для 
того, щоб потрапити у плей-оф, їм по-
трібно буде вигравати очні двобої з пе-
реслідувачем у березні.

сильні та витривалі

Євген Гуцол – король 800-метрівки

facebook.com
/volatletics

ВОЛИНЯНИ УСПІШНІ НА ЧЕМПІОНАТІ 
УКРАЇНИ У ПРИМІЩЕННІ

ГОЛКІПЕРА ЗАКИДАЛИ 
ЩУРАМИ

  Юрій КОНКЕВИЧ

З головного 
національного 
старту зими – 

чемпіонату України у 
приміщенні в Сумах – 
кілька волинян привезли 
і медалі, і гарний настрій, 
і хороші результати.

Як завжди, не підвели лідери: 
чемпіоном на 800 метрах став 
Євген Гуцол із персональним ре-
кордом. Данило Даниленко ви-
боров срібло на 400 м. У чолові-
чій естафеті 4 по 400 м волиняни 
(Даниленко, Гуцол, Ніколайчук і 
Березюк) дуже гідно виступили, 
посівши четверте місце серед 16 
команд. 

«У мене вже був норматив на 
Глазго, але не хотілося їхати туди, 
не підтвердивши його. Це плюс з 
точки зору самоствердження та 
впевненості. Перше місце і нор-
матив на ЧЄ, поки все йде добре 
перед Глазго», – прокоментував 
свій виступ Євген Гуцол. 

Відзначити слід і п’яте міс-
це Іванни Кух у забігу на 3000 м. 
Іванка щойно тріумфально за-
кінчила юніорський чемпіонат, 
завоювавши золото на 3000 м і 
бронзу на 1500 м. На дорослому 
чемпіонаті вихованка Любешів-
ської ДЮСШ заледве не розмі-
няла на 3000 м 10 хв – 10.03.80. 
Це її особистий рекорд і чудовий 
старт сезону!

«Не розраховувала на персо-

розраховувала просто на хоро-
ший результат, а вийшло п’яте 
місце серед дорослих і друге се-
ред молоді», – розповіла Іванна 
й відзначила, що для неї трикі-
лометрова дистанція тепер буде 
улюбленою. «Мені головне – що 
довше, то краще, на 3000 м я 
можу розрахувати сили, подума-
ти, коли вийти, коли збільшити 
темп», – сміється волинська чем-
піонка. 

У Сумах на дорослому чемпі-
онаті п’ятим на 60 м був і наш Ерік 
Костриця. За кілька днів до стар-
ту чемпіонату він пошкодив колі-
но. І хтозна, можливо, це завади-
ло йому увірватися на п’єдестал 
та виконати норматив у Глазго. 
Після особистого рекорду (6,82 с) 
і золота на Командному чемпіо-
наті у січні Ерік фінішував у фіналі 
із 6,81 с. 

«Загалом усе чудово, приєм-
но, що мене сприйняли відомі 
спринтери. Залікую травму і го-
туватимуся до літнього сезону», – 
розповів Костриця. 

Волиняни – дев’яті у загально-
командному рейтингу. Наші лег-
коатлети привезли до Сум одну 
з найменших делегацій (виступи-
ли тільки дев’ятеро спортсменів), 
але більшість з них принес ли ко-
манді залікові очки. 

На чемпіонат Європи у при-
міщенні до Глазго (1-3 березня) 
від Волині поїдуть Євген Гуцол та 
Данило Даниленко.

  Юрій КОНКЕВИЧ

Президента Федерації 
футболу України, 

голову бюджетного 
комітету Верховної Ради 
Андрія Павелка 7 лютого 
обрано до виконавчого 
комітету УЄФА. Це 
сталося під час 43-го 
Конгресу УЄФА, який 
відбувся у Римі. Павелка 
обрали до оновленого 
складу виконкому УЄФА 
на чотири роки. 

Андрій Васильович керує 
ФФУ із травня 2015 року. Того ж 
дня УЄФА переобрав чинного ке-
рівника організації Александра 
Чеферіна на новий термін (до 
2023 року). Саме українська фе-
дерація на чолі з Павелком восе-
ни 2018 року висунула Чеферіна 
на цю посаду.

Підтримати Павелка на вибо-
рах у виконком до Риму прибули 

усі троє українців, які отриму-
вали «Золотий м’яч» – нагороду 
найкращому футболісту Європи: 
Олег Блохін (1975), Ігор Бєла-
нов (1986) та Андрій Шевченко 
(2004). Напередодні виборів 
вони, а також керівник Націо-
нального олімпійського комі-
тету Сергій Бубка і мер Києва, 

екс-чемпіон світу з боксу Віталій 
Кличко підписали звернення, в 
якому рекомендували очільника 
ФФУ у співкерівники УЄФА.

Усе б нічого, але навіть в 
день виборів до виконкому 
УЄФА Павелко зумів осороми-
тися. Торік він перебував у полі 
зору кількох журналістських 

Делегація фермерів на знак 
протесту проти закупівельних 
цін на молоко в Італії заблоку-
вала гравців «Кальярі» на трену-
вальній базі команди. Протесту-
вальники просили футболістів 
не грати матч 23-го туру Серії А 
проти «Мілана» на знак солідар-
ності з ними.

«Ми хочемо, щоб команда 

приєдналася до нашої битви. До-
лучіться до акції, і тоді газети на-
пишуть, що матч відклали через 
протести молочників», – заявили 
фермери футболістам. 

Після кількох годин очікуван-
ня команда таки вирушила в ае-
ропорт, вилетіла до Мілана, але 
програла там россонері з рахун-
ком 0:3. 

instagram
.com

/tanya.kob
facebook.com

/salam
inaepicrace

Заслужений майстер 
спорту України Тетяна Коб

Беломоїна із першою 
нагородою 2019 року

«Реал» обіграв з рахун-
ком 3:1 «Атлетіко» в мадрид-
ському дербі. Під час матчу 
фанати «Атлетіко» закидали 
голкіпера вершкових Тібо 
Куртуа іграшковими щурами. 
Воротар виступав за матрац-
ників з 2011 до 2014 року. 
Таку реакцію вболівальників 
спричинив перехід Куртуа 
з «Челсі» до «Реала», який є 
принциповим суперником 
«Атлетіко». Раніше незадо-
волені фанати закидали 
сміттям пам’ятну табличку з 
прізвищем Куртуа поблизу 
домашнього стадіону «Атле-
тіко». Тоді ж на ній з’явився 
напис «Щур».

Куртуа нагадали про його 
«зраду» іграшковими щурами

tw
itter.com

/English_AS

ЗІНЧЕНКУ ДОПОМОГЛА МОЛИТВА

ФЕРМЕРИ БЛОКУВАЛИ «КАЛЬЯРІ»

Українець Олександр Зінчен-
ко зіграв за «Манчестер Сіті» у 
спеціальних щитках. Амуніція Зіни 
виявилася синьо-жовтою, а на ній 
були слова з молитви «Отче наш».

Виступ Зінченка проти «Чел-
сі» був вельми вдалим. Українець 

вперше вийшов в основі АПЛ у 
2019 році, його команда не про-
пустила, а сам Сашко допоміг під-
опічним Гвардіоли двома резуль-
тативними передачами. «МанСіті» 
розгромив «Челсі» 6:0 і вийшов 
на перше місце в турнірці. 

нальний рекорд на дорослому 
чемпіонаті. Перед чемпіонатами 
ми були в Анталії. Там не було 

умов, які спеціально готували б 
до змагань у приміщенні. Там ми 
працювали на трасі, на піску. Я 

розслідувань, ним також цікави-
лися детективи НАБУ. Наприк-
лад, у декларації за 2017 рік він 
не зазначив жодного об’єкта не-
рухомості й не згадав членів ро-
дини, але вказав 12 коштовних 
годинників, €650 тис., $325 тис. 
і 950 тис. грн готівки. Крім того, 
журналісти дізналися, що пре-
зидент ФФУ орендує позолоче-
ну квартиру за $17 тис. та дарує 
родичам розкішні авто.

Цього разу, доки Павелко 
мужньо виборював посаду в 
УЄФА, перебуваючи у Римі, його 
картка народного депутата в чи-
їхось теплих та дбайливих руках 
голосувала за нього у Києві. У 
день виборів в УЄФА у Раді роз-
глядали дуже поважні питання. 
І Андрій Павелко проголосував 
сім разів! З Рима...

1new
s.com

.ua

Павелко мріяв про посаду в УЄФА
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ліки з грядки

СМАЧНІ ТА КОРИСНІ РОДИЧІ ГАРБУЗОВІКОКТЕЙЛЬ 
ДЛЯ СХУДНЕННЯ 
Тим, хто вважає себе не дуже 
струнким, дієтологи радять снідати 
смачним коктейлем. Поживна 
суміш не лише допоможе позбутися 
обвислого живота, а й забезпечить 
бадьорий настрій протягом дня. 

Напій надзвичайно корисний, адже 
містить багато вітамінів і мінералів, по-
трібних для гарного зростання волосся і 
прекрасного кольору обличчя.  Крім того, 
допоможе налагодити обмін речовин, 
зміцнить імунітет і очистить кишківник.

Снідаючи таким коктейлем, ви за-
будете про закреп, ожиріння і «лінивий 
кишківник». Протягом місяця цілком ре-
ально позбутися до 2,5 кг зайвої ваги. 

Для приготування коктейлю знадо-
биться: 5-7 шт. чорносливу, 2 ст. ложки 
вівсяних пластівців, 1 скл. кефіру або 
нежирного йогурту, 1 ст. ложка змеле-
ного насіння льону, 1 ч. ложка какао-
порошку.    

Сніданок готують звечора. Чорно-
слив заливають 100 мл перевареної 
води на 10-15 хв.  Проціджують (воду 
корисно випити) і нарізають смужками. 
Какао, льон і вівсянку вимішують в окре-
мій мисці. Заливають кефіром, додають 
чорнослив і гарно вимішують. 
Суміш ставлять на 
ніч у холодильник. 
Зранку не дове-
деться кло-
потатися про 
п о ж и в н и й 
сніданок. 

корисно і смачно

xvatit.com
.ua

ЯЄЧНА МІКСТУРА 
ПРОТИ КАШЛЮ

ВІТАМІННА ПАСТА

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ГОСПОДИНЬ 

народна медицина

натурпродукт

шпаргалка

Ліки можна виростити на городі

Незабаром стартує 
дачний сезон. 
Розплановуючи 

присадибну ділянку, 
знайдіть місце для 
грядок з цілющими 
рослинами і завчасу 
подбайте про насіння цих 
культур.

Редька виводить каміння й 
пісок із нирок та сечового міху-
ра. Лікує бронхіт, катар, туберку-
льоз, крововиливи, є сечогінним 
і жовчогінним засобом. Збіль-
шує кількість молока у жінок-
годувальниць. 

Ревінь лікує шлунок, кишків-
ник, закрепи, здуття. З нього го-
тують киселі, компоти, варення, 
начинки для пирогів.   

Петрушка відновлює рівень 
гемоглобіну в крові, зупиняє 
кровоточивість ясен. Лікує нир-
ки, коліти, запалення, простатит, 
покращує зір. Також допомагає у 
разі укусів комах і для відновлен-
ня сил.

Редиска допомагає при діа-

тезах у дітей (приймати на ніч), 
алергії, недокрів’ї, знесиленні, 
кашлі та охриплості. Полівітамін-
ний овоч.

Морква лікує геморой, опіки, 

обмороження, молочницю, вираз-
ки, рани. Допомагає позбутися ка-
менів у нирках і сечовому міхурі.

Капуста допомагає при жов-
тяниці, кашлі, закрепах, подагрі, 

безсонні, виразці шлунка і кишків-
ника, ожирінні, цукровому діабеті. 

Помідори корисні для серця 
і судин, у разі хвороб нирок та 
статевих залоз, авітамінозу. 

Огірки допомагають при 
ожирінні, лікують печінку, шлу-
нок, кишківник, виводять шлаки. 

Квасоля корисна для діабе-
тиків, гіпертоніків, це прекрас-
ний природний антибіотик.

Гарбуз лікує опіки, екземи, 
закрепи. Насіння виганяє глисти.

Столовий буряк лікує за-
крепи, цингу, підвищений тиск, 
недокрів’я, містить багато каро-
тину і вітаміну С.

Тютюн допоможе позбутися 
сверблячки, шкірних висипів, 
захворювань шкіри і волосяної 
частини голови. 

Чорнобривці – прекрасні 
протизапальні, сечогінні й пото-
гінні ліки. 

Часник лікує гіпертонію, ате-
росклероз, бронхіт, запалення 
печінки, жовчного міхура, зміц-
нює волосся. 

Як додати ще один ключ 
до зв’язки ключів? Викорис-
товуйте антистеплер. Він вбе-
реже ваші нерви й манікюр.

Як видалити вапняний 
наліт з душу? Обв’яжіть по-
ліетиленовий пакет зі сто-
ловим оцтом навколо роз-
пилювача й залиште на ніч. 
Вранці душ сяятиме, як но-
венький. 

Як продовжити термін 
придатності молока? Щоб 
продукт не прокис, додайте у 
нього дрібку солі відразу після 
того, як відкриєте пачку. Мо-
локо довше залишатиметься 
свіжим. 

Як підтримувати по-
рядок в оселі? Прибирати 
щодня не до снаги навіть 
найзатятішим господиням. 
Тому важливо затямити, 

що порядок – не стерильна 
чис тота, а акуратне розта-
шування речей у просторі. 
Не створюйте безлад, адже 
загромаджена квартира має 
гірший вигляд, ніж просто 
запилюжена. Відразу кладіть 
речі на свої місця, тоді кімна-
та матиме ошатний вигляд, 
навіть якщо ви не мили під-
логу два тижні.

Як зекономити місце у 
шафі? Раз у сезон слід про-
водити ревізію одягу. Речі, які 
ви не одягаєте, віддайте нуж-
денним. Перегляньте вміст 
вішачків. Якщо у них є нижня 
планка, на один вішак можна 
повісити два предмети одягу. 
Є ще варіант: зачепіть один ві-
шак за планку іншого – так на 
штанзі вміститься удвічі біль-
ше одягу. 

Ліки, приготовані за цим рецептом, 
здатні вилікувати навіть 

сильний кашель, який не піддається 
сучасній медицині. Яєчну мікстуру 
використовували ще наші бабусі, яким 
вдавалося ставити на ноги навіть 
безнадійно хворих.

Для приготування мікстури слід заки-
п’ятити склянку молока, додати по столовій 
ложці вершкового масла і меду. Розмішати 
й додати збитий яєчний жовток. Наостанок 
сипнути чверть чайної ложки соди. Випити 
повільними ковтками.

Це дуже ефективний засіб не лише про-
ти кашлю, а й проти бронхіту, ларингіту і 
трахеїту. 

ВАЗОНИ ЗАМІСТЬ ОЧИСНИКІВ ПОВІТРЯ
домоведення

Кімнатні улюбленці допоможуть 
позбутися впливу шкідливих речовин

Сучасні меблі та елементи декору 
не завжди покращують якість 

повітря в наших оселях. На жаль, 
обновки здатні виділяти шкідливі для 
здоров’я речовини. Електроприлади, 
ламінат, лінолеум і навіть звичайні 
паперові серветки можуть містити 
сліди формальдегідів. У боротьбі за 
якість повітря допоможуть зелені 
кімнатні улюбленці. Багато рослин 
вміють очищати повітря, збираючи пил, 
задимлення та інші частинки й важкі 
з’єднання, небезпечні для здоров’я.

Ось шість найкращих рослин, які мають 
бути в оселі.

Алое здатен підвищити рівень кисню у 
помешканні. Також вазон поглинає вугле-
кислий газ, окис вуглецю і формальдегід. 
Алое може позмагатися із дев’ятьма біоло-
гічними очисниками повітря.

Фікус. Невибаглива рослина, тому що їй 

не потрібно багато світла. Водночас ефек-
тивно очищає повітря. Але будьте обережні, 
якщо у вас є маленькі діти або домашні тва-
рини, тому що листя може бути отруйним.

Плющ. Цей унікальний кущ видаляє 60% 
токсинів із повітря протягом шести годин.

Хлорофітум має здатність здійснюва-
ти фотосинтез за мінімального освітлення. 
Він прекрасно поглинає токсини з повітря. 
Одна рослина ефективно очищує повітря 
на 200 м2 простору.

Сансаверія. Ця рослина практично не 
піддається руйнуванню. Вона дуже стійка і 
потребує мало світла для фотосинтезу. Крім 
того, видаляє токсини й чудово підходить 
для спальні, оскільки виробляє кисень у 
нічний час.

Спатифіллум добре видаляє хімічні 
токсини з повітря. Ця рослина фільтрує 
формальдегід, а також трихлоретилен.

ukrcw
m

.com

Лимонно-імбирна паста містить безліч 
мінералів і вітамінів, які зміцнять ваше 
здоров’я і захистять організм від різних 
вірусів. 

Для приготування знадобиться 4 лимони і 
400 г кореня імбиру, мед.

Цитрини й імбир змолоти на м’ясорубку 
(лимони не оббирати). Вимішати і викласти 
в скляну тару й залити медом. Настоювати 7 
діб. Споживати по кілька чайних ложок про-
тягом дня. 

арно вимішують. 
ять на 
льник. 

дове-

о
й
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Немає такої вершини, яку не міг би підкорити навантажений золотом віслюк. Фернандо Рохас

ОВЕН (21.03 – 20.04). Вам зараз 
категорично протипоказаний фана-
тизм у будь-яких життєвих аспектах. 
Можлива зустріч з давніми друзями. 

Ви сипатимете дотепами, легко та ясно 
висловлюватимете власні думки, тому всі від вас 
будуть у захваті.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Бажа-
но взятися за розв’язання поточних 
проблем. Не дозволяйте необґрунто-
ваним сумнівам псувати вам настрій. 
Знайте міру, нестримне прагнення до 
мети, хай якою вона є, нічого доброго не принесе. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Вам 
цілком до снаги створити навколо 
себе гармонійну обстановку та дару-
вати людям тепло і радість. Утаємнич-

те близьких в свої плани, тим самим ви 
зробите ще один крок до їх реалізації. 

РАК (22.06 – 22.07). Усі ваші про-
екти виявляться успішними. Непога-
ний час для того, щоб упевнено підня-
тися кар’єрними сходами. Впевненість 
у своїх силах дозволить вам досягти ба-
жаного. Будьте зібрані й не змінюйте планів.

ЛЕВ (23.07 – 23.08). На початку 
тижня краще не починати нічого ново-
го, завершуйте невідкладні справи та 
виправляйте помилки. Постарайтеся 

не заблудитися у своїх фантазіях, вчасно 
зіставляйте їх з реальністю, тоді вашим планам 
нічого не загрожує. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Не споку-
шайтеся на легкий заробіток, цим можна 
лише створити хаос на основній роботі. 
У вас з’явиться шанс блиснути таланта-
ми, не проґавте слушну мить. Зараз кра-
ще діяти давніми випробуваними методами.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ваша 
душа буде вимагати романтики, тоді 
як нині варто виявити якомога біль-
шу практичність у всіх сферах. Доля 

може дати вам шанс розв’язати багато 
проблем. У будь-яких справах шукайте для себе 
вигоду, альтруїзм не на часі.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Ви 
зараз можете досягти будь-якої мети, 
головне – зрозуміти, що саме вам по-
трібно. Доведеться ухвалювати важ-
ливі рішення та пожинати їх плоди. 
Ваше заповітне бажання здійсниться, тільки не 
заважайте долі. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Вам 
порівняно легко буде залагодити всі 
питання, відкладені в далеку шухляду, 
настав час показати, чого вас навчило 

життя. Однак будьте обережні, не підда-
вайтеся спокусі критикувати геть усе. Особливо 
шкідливо буде нападати на колег.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Основа 
вашої успішності – це правильне вико-
ристання дружніх і родинних зв’язків 
та добре налагоджені канали надхо-
дження інформації. Бадьорість духу і яс-
ність думок стануть вашими явними перевагами.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). На-
стає доволі вдалий в емоційному плані 
час. Ви налаштовані позитивно. Остері-
гайтеся чужих порад, цілком імовірно, 

що їх даватимуть приховані недоброзич-
ливці. Ви будете як ніколи легкі на підйом.

РИБИ (21.02 – 20.03). Прислу-
хайтеся до себе – і ви зрозумієте, що 
робити в складній ситуації. Вас поті-
шать гарні новини. Якщо надійде ціка-
ва пропозиція, не відмовляйтеся, адже 
від цього, можливо, буде залежати ваша кар’єра.

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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14 лютого – Петро, Трохим, Трифон, 
Гавриїл
15 лютого – Марія
16 лютого – Анна, Роман, Андріан, 
Симон, Семен, Микола, Влас
17 лютого – Кирило, Георгій, Сидор, 
Юрій
18 лютого – Феодосій, Агафія, Макар, 
Антон
19 лютого – Марія, Христина, Максим, 
Іван, Фотій, Вукол, Дорофій, Марфа, 
Юліан
20 лютого – Парфеній, Лука, Федір, 
Порфирій

14 лютого – Петро, Трохим, Трифон, 
Гавриїл

іменинники тижня

погляд у минуле ПІД ЧАС ВИСАДКИ НА МІСЯЦЬ 
ЗІБРАЛИ 110 КГ КАМІННЯ 

Прилітають американці на Місяць, а 
там – гуцули.

– Що тут робите?
– На роботу приїхали.
– На Місяць?!
– Та яке, на півроку мінімум.

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

Усе найсмачніше в сім’ї дістається ді-
тям. Те, що гірше, – матерям. А зовсім уже 
гірке й противне, таке, що навіть закушу-
вати доводиться, зазвичай дістається бід-
ним татам. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

А на заправках не стали ще вказувати 
ціни за 900 мл?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На вулиці до чоловіка підходить гар-
ненька дівчина: 

– Вибачте, але мені здається, що ви 
батько одного з моїх дітей...

Чоловік перелякано:
– Я?
– Та заспокойтеся, я вчителька!

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

Чоловіки – як кури: 20 метрів від хати – і 
вже нічиї.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Стоїть далекобійник на стоянці, до ньо-
го підходить великий кудлатий пес і каже:

– Привіт, колего.
Водій отетерів:
– Який я тобі колега?
Пес:
– Ну як же, спиш в будці, жереш з миски, 

гадиш під колесо, напевно, ще й господар є?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Взагалі-то, Вінні-Пух не хотів одружува-
тися, але думка про медовий місяць зводи-
ла його з розуму!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Один французький журнал для чоловіків 
оголосив конкурс на найкращий опис свого 

ранку. Перше місце посів автор такого тво-
ру: «Я встаю, снідаю, одягаюся і їду додому».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дама заходить у вагон метро. Мужчина 
піднімається зі свого місця, але вона кладе 
руку йому на плече: 

– Сидіть, будь ласка. 
Він хоче встати на наступній зупинці, 

але вона знову: 
– Я кажу вам, сидіть. 
Через кілька зупинок чоловік ніяково 

запитує: 
– А коли можна буде піднятися і вийти? 

Я пропустив уже чотири зупинки...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Зловив карася, запхав у нього золотий 
ланцюжок з кулоном. Приніс додому... Від-
тоді на риболовлю не прошуся, мене дру-
жина сама виганяє!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Галю, чого твоя невістка така худенька?
–Де ти виділа, щоб на гадюках сало рос-

ло?

ОВЕН (21.03 – 20.04). Вам

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 14 – 20 лютогона 14 – 20 лютого
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На Місяць у грудні 1972 року полетіли три людини 

У грудні 
1972 року на 
Землю повернув-

ся екіпаж амери-
канського космічного 
корабля «Аполлон-
17». Це була шоста 
висадка людей на 
Місяць. До команди 
увійшли командир 
«Аполлона-17» 
Юджин Сернан, 
пілот командного 
модуля Роналд Еванс 
і пілот місячного 
модуля – перший 
вчений-космонавт, 
геолог Харрісон Шмітт.

У той час, як Еванс здійс-
нював витки навколо Місяця, 
Шмітт і Сернан за час трьох 
вилазок, що тривали по 7,2, 
7,6 і 7,3 години, зібрали ре-
кордні 110 кг місячної по-
роди. Екіпаж пройшов на 

місяцеході 34 км долиною 
Тельця, відкрив у кратері 
Шорти так званий «пома-
ранчевий бруд», що являє 
собою помаранчеві кульки 
зі склоподібного матеріалу, і 
залишив на місячній поверх-
ні комплекс найскладнішого 
обладнання.

Нині ця місія – останній 
пілотований політ людей на 
Місяць. Земляни залишили 
там послання:  «Тут людина 
завершила своє перше дослі-
дження Місяця, грудень 1972, 
н. е. Нехай дух миру, з яким ми 
прибули, відіб’ється в житті 
всього людства». На пластині 
зображено дві земні півкулі 
й видимий бік Місяця, а та-
кож підписи Сернана, Еванса, 
Шмітта і президента Річарда 
Ніксона.
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– Джої, ти не будеш їсти?! – Я занадто пригнічений. Через п’ять хвилин буду.

Серіал «Друзі»
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ПОНЕДІЛОК 18 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 Уроки тітоньки Сови
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 Ансамбль українського танцю 

з Канади «BOYAN IN TOUR»
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, 12.40, 
17.15 Wise cow 11.15 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.15 Д/ф «Рейх: крах 
чорних селекціонерів» 
14.10, 14.55, 18.00 «Світ 
навколо» 14.15 Радіодень 
15.00 Д/с «Незвідані 
шляхи» 15.52 «Українська 
читанка» 16.00 Радіодень 
16.30 «Букоголики» 
17.40 «Спільно» 18.12 
Т/с «Еліза» 19.20 Погода 
19.52 #ВУкраїні 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.50 
«Спільно» 21.23 Схеми 
22.25 Д/ф «Рейх: крах 
чорних селекціонерів» 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Колумбії »
13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.45, 23.20, 03.05 Погода
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Чудова гра
15.50 Д/ф «Перехрестя Балу»
16.55 По обіді шоу
18.20, 02.35 Тема дня
19.00 Разом
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 з Майклом Щуром
22.10 Д/с «Як працюють 

машини»
22.50 Перша шпальта
03.15 Світло
04.30 Своя земля
05.25 Спільно

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

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

09.30, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

12.40 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
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 Мультфільми

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

08.05 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.55 МастерШеф 12+
13.20 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.50 Один за всіх 16+
00.05 Давай поговоримо 

про секс 16+
02.25 Найкраще на ТВ

03.00, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.40, 08.00 Kids Time
06.45 М/с «Майлз з 

майбутнього»
08.05 Х/ф «16 кварталів»
10.00 Х/ф «Останній 

бойскаут»

02.00 «Речдок»
03.50 «Три сестри»
05.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
05.40, 00.00 «Склад 

злочину»
06.10, 23.00 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
07.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з 

Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.40 

«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Сіссі»
12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Я нічого не 

знаю, але скажу все»
15.50 «Чекай на мене»
20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Речдок. Особливий 

випадок»
00.45 Т/с «Нехай говорять»

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

оборона
06.35 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.15 Х/ф 

«Термінатор»
13.40 Х/ф «Термінатор-3: 

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

¥енеза»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.20 Свобода слова
00.00 Х/ф «Операція 

«Валькірія»
02.05 Т/с «У полі зору»

06.00 Мультиранок
09.20 М/ф «Король 

Сафарі»
10.45 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00, 17.00 Т/с 

«Рання пташка»
14.00, 01.00 

Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня 

шопінгу
20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Т/с 

«Хамелеон»
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00, 03.40 Історія одного 

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

журналіст»
23.30 Х/ф «Робін Гуд»
01.50 Телемагазин

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

12.10 Х/ф «Руйнівник»
14.40 Х/ф «Суддя Дредд»
16.40 Х/ф «Везунчик Логан»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. 

Постшоу
00.10 Т/с «Підступні 

покоївки»
01.55 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 20 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 Глобал 3000
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 На Часі: Спецтема
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 Завтра сьогодні
17.30 Огляд світових подій
19.15 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
22.15 Завтра сьогодні
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Бандерштат 2018
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 
«Док. фільм» 09.30 
Спецпроект до Дня 
Героїв Небесної сотні 
12.00 Хвилина мовчання 
12.01 Спецпроект до Дня 
Героїв Небесної сотні 
13.44, 19.23, 21.55 Тема 
дня 14.10 Спецпроект 
до Дня Героїв Небесної 
сотні 17.10 Спецпроект 
до Дня Героїв Небесної 
сотні 18.12 Т/с «Еліза» 
19.49 Спецпроект до 
Дня Героїв Небесної 
сотні 20.30 Новини. 
Сурдопереклад 20.50 
«Наші гроші» 21.23 
«Складна розмова» 
22.25 «Пліч-о -пліч» 

06.00 «Герої не вмирають»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 14.40, 18.00, 21.00, 
23.30 Новини

06.35, 07.05 «Небо падає. 
Три місяці з життя Устима 
Голоднюка» 16+

07.40, 08.00, 09.00 «Альманах. 
Свобода. Гідність. 
Братерство» 16+

09.30, 12.01, 13.45, 16.55, 20.25 
Спецпроект до Дня пам’яті 
Героїв Небесної Сотні

12.00 Хвилина мовчання: 
Пам’яті Героїв Небесної Сотні

13.15 :РадіоДень
14.55, 02.25 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Індивідуальна гонка 
20 км. Чоловіки

18.25, 04.05 Біатлон. Чемпіонат 
Європи. Індивідуальна гонка 
15 км. Жінки

21.25 UA:Спорт
21.45 Д/ф «Заміновані вірністю»
22.50 Схеми. Корупція в деталях
02.00 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»

12.40 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
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, 02.00 «Світ навиворіт 

– 10: Бразилія»
00.05 Д/ф «Перша сотня»

06.45 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+

09.35 МастерШеф 12+

12.45 Х/ф «Віднесені 

вітром»

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00, 22.50 Слідство 

ведуть екстрасенси 16+

20.00, 21.00 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»

03.20, 02.50 Зона ночі
05.10 Абзац
07.00, 08.20 Kids Time
07.05 М/с «Майлз з 

майбутнього»
08.25 Х/ф «Міфіка 3. 

Некромант»
10.10 Х/ф «Міфіка 4. 

02.25, 20.00 «Подробиці»
03.10 «Орел і Решка. 

Шопінг 2014»
05.35, 23.50 «Склад 

злочину»
06.05, 23.00 «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Вогнем і 

мечем»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу 

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

випадок»
00.45 Т/с «Нехай говорять»

04.00 Скарб нації
04.10 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, 17.15 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.35, 13.20 Х/ф «Капітан 

Філіпс»
16.15 Т/с «Розтин покаже»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Т/с «Кіборги»
23.55 Х/ф «Відступники»

08.45 Х/ф «Пригоди 
Гекльберрі Фінна»

10.45 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

14.00, 22.00 Т/с 
«Хамелеон»

15.00, 19.00 Богиня 
шопінгу

16.00 Х/ф «Проти 
природи: Велика 
подорож слонів»

17.30 Х/ф «Проти 
природи 2: Вижити 
в Серенгет»

20.00 Х/ф «Земля в 
облозі»

23.00 Х/ф 
«Штольня»

00.30 Панянка-
селянка

01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 04.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

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

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

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Залізна корона»
12.10 Т/с «Загублені»
16.40 Х/ф «Космос між 

нами»
19.00 Подіум
21.00 Аферисти в мережах 
22.50 Х/ф «Пастка»
01.10 Т/с «Підступні 

покоївки»
02.45 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 19 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 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00, 00.30 У фокусі Європа
11.30, 17.00, 03.00, 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 Бандерштат 2018
17.30, 22.15 Глобал 3000
19.15 На Часі: Спецтема
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
01.00 Поспілкуймося

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, 12.40 
Wise cow 11.32 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.15 Д/ф «Слідчий 
історії» 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» 

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 01.25, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Колумбії »
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 UA:Фольк 18.20, 02.00 

Тема дня 19.00 Спільно
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
21.25, 01.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.10 Д/с «Як працюють машини»
22.50 Складна розмова
00.00 «Альманах. Свобода. 

Гідність. Братерство»
02.35 «Небо падає. Три місяці з 

життя Устима Голоднюка» 16+
03.30 «Альманах. Свобода. 

Гідність. Братерство» 16+

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»

12.40 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
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»
01.00 Х/ф «Я буду поруч»

06.45 Т/с «Коли мі вдома. 
Нова історія»

08.45 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

10.35 МастерШеф 12+
13.45 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.50 Детектор брехні 16+

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
05.50, 07.10 Kids Time
05.55 М/с «Майлз з 

майбутнього»
07.15 Х/ф «Пробуджуюча 

совість»
09.10 Х/ф «Міфіка 1. 

02.25, 20.00 «Подробиці»
03.10 «Три сестри»
05.35, 00.00 «Склад 

злочину»
06.05, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 

Інтером»
09.50 Х/ф «Сіссі – молода 

імператриця»
12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «Сіссі: Важкі 

роки імператриці»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу 

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

випадок»
00.45 Т/с «Нехай говорять»

04.10 Скарб нації
04.20 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
10.10 Прорвемось!
11.05, 13.20 Х/ф «Любов 

на трьох»
13.30 Х/ф «Загін «Морські 

котики»
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 «Капітан Філіпс»
02.00 Т/с «У полі зору»

09.20 М/ф «Жив 
собі кіт»

10.45 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 17.00 Т/с 
«Рання пташка»

14.00, 22.00 Т/с 
«Хамелеон»

15.00, 19.00 Богиня 
шопінгу

16.00 Панянка-
селянка

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 Х/ф 

«Штольня»
01.30 Щоденники 

Темного
04.30 М/с «Лис 

Микита»
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
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 «Кримінальний 

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

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР
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НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Завдання для героїв»
11.00 Х/ф «Міфіка 2. Темні 

сили»
13.10 Т/с «Загублені»
17.40 Суперінтуїція 12+
19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 
22.50 Х/ф «Кінець світу»
01.10 Х/ф «Пастка»

ЧЕТВЕР 21 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, 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, 12.40, 
17.15 Wise cow 11.32 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.15 Д/ф «Всеволод 
Нестайко» 14.15 Радіодень 
15.00 Д/с «Неповторна 
природа» 15.30 Д/с 
«Таємниці підводного 
світу» 16.00 Радіодень 
16.30 NeoСцена 17.40 
Д/ф «Чудова гра» 
18.12 Т/с «Еліза» 19.52 
«Букоголики» 20.18 
Лайфхак українською 20.30 
Новини 20.50 «Складна 
розмова» 21.23 «Спільно» 
22.25 «Наші гроші» 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.55, 17.30, 21.00, 
23.30, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Колумбії »
13.15, 14.30, 04.20 :РадіоДень
13.45, 16.10, 23.20, 04.50 

Погода
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
14.55, 02.00 Біатлон. Одиночна 

змішана естафета
16.20 Разом
16.55, 19.30 Спецпроект 

«Українська мова – це круто!»
17.55, 02.50 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Змішана естафета
20.00 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.10 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»

12.40 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
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 «Гроші 2019»
01.00 «Гроші»

06.15 Т/с «Коли мі вдома. 
Нова історія»

08.15 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

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

екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Ніщо не 

трапляється двічі»
22.50 Вагітна у 16 16+
23.50 Давай поговоримо 

про секс 16+

03.00 Зона ночі
05.30 Абзац
07.10, 09.10 Kids Time
07.15 М/с «Майлз з 

майбутнього»
09.15 Х/ф «Міфіка 5. 

Вбивця Богів»
11.20 Х/ф «Каблучка 

02.25, 04.20, 20.00 
«Подробиці»

03.10 «Три сестри»
05.35, 23.50 «Склад 

злочину»
06.10, 23.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Х/ф «Пік-пік»
12.25 Х/ф «Близнюк»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу 

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

випадок»
00.45 Т/с «Нехай говорять»

04.05 Скарб нації
04.15 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, 13.20 Секретний 

фронт
13.30 Х/ф «Голодні ігри: 

Переспівниця. Частина 
перша»

16.15, 21.25 Т/с «Розтин 
покаже»

17.15 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
22.20 Скетч-шоу «На трьох» 
23.35 Х/ф «Прибуття»
01.40 Т/с «У полі зору»

09.45 Х/ф 
«Румпель-
штільцхен»

10.45 Т/с «Усі жінки 
– відьми»

13.00, 17.00 Т/с 
«Рання пташка»

14.00, 22.00 Т/с 
«Хамелеон»

15.00, 19.00 Богиня 
шопінгу

16.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
20.30, 21.30 Танька і 

Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20, 04.40 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 «Кримінальний 

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

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

дракона»
13.10 Т/с «Загублені»
17.40 Суперінтуїція 12+
19.00 Хто зверху 12+
21.00 Аферисти в мережах 
22.50 Х/ф «Везунчик 

Логан»
01.10 Т/с «Підступні 

покоївки»
02.55 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 22 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, 12.40, 
17.14 Wise cow 11.32 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.15 Д/ф «Формула 
життя Олександра 
Палладіна» 14.15 
Радіодень 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 
16.00 «Чудова гра» 
16.30 БібліоFun 17.40 
«Букоголики» 18.12 Т/с 
«Еліза» 19.52 «Виборчий 
округ» 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 
Новини 20.50 «Схеми» 
21.23 «Своя земля» 22.25 
«Як дивитися кіно?» 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.35 Д/ц «Аромати Колумбії »
13.15, 14.30, 04.20 :РадіоДень
13.45, 15.10, 03.20, 04.50 

Погода
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
15.20 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20 Що там Євробачення?
18.25, 02.45 Тема дня
19.00 Перший на селі
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.40 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
03.25 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 «ТСН»

09.30, 10.55, 12.20 
«Одруження наосліп»

12.40 «Міняю жінку»
13.45 «Сімейні мелодрами»
14.45 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 23.35 «Ліга сміху»
22.35 «Ігри приколів 2019»
01.40 «Мультибарбара»

07.15 Хата на тата 12+
09.00 Х/ф «Віднесені 

вітром»
13.40, 20.00 Х/ф «Загадка 

для Анни»
15.40, 22.50 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
00.35 Євробачення 2019. 

Національний відбір

03.00, 02.55 Зона ночі
05.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.55 М/с «Майлз з 

майбутнього»
08.15 Пацанки. Нове життя 

16+
13.10 Суперінтуїція 12+

02.25, 04.20 «Подробиці»
03.10 «Три сестри»
05.05 «Top Shop»
05.35 «Склад злочину»
06.10, 22.00 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Х/ф «Висадіть банк»
12.25 Х/ф «Пограбування»
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 

«Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
01.35 «Добрий вечір на 

Інтері»

04.00 Скарб нації
04.10 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
10.10 Інсайдер
11.05 Антизомбі. Дайджест
12.10, 13.20 Х/ф 

«Відступники»
16.15 Т/с «Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу 12+
00.05 Х/ф «Ла-Ла-Ленд»
02.45 Великі авантюристи

06.00 Мультиранок
09.10 Х/ф «Том 

Сойєр»
10.45 Т/с «Усі жінки 

– відьми»
13.00, 17.00 Т/с 

«Рання пташка»
14.00 Т/с «Хамелеон»
15.00, 19.00 Богиня 

шопінгу
16.00, 01.00 

Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу 

під Полтавою
20.30 Танька і 

Володька
21.00 М/ф «Нарешті 

вдома»
23.00 Х/ф «Твої, мої 

і наші»
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, 04.50 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Я тебе 

знайду»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.20 Слідами
00.00, 02.30 Т/с «Я житиму»
02.00 Телемагазин
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19.00 Т/с «Будиночок на 
щастя»

21.05 Аферисти в мережах 
16+

23.00 Х/ф «Небезпечний 
бізнес»

01.10 Т/с «Підступні 
покоївки»

02.50 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 23 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 «Попіл». 1, 2 
ч. 18.04 «Сильна доля» 
18.40 Новини 18.55 
Національний відбір 
Євробачення (прямий 
ефір) 22.30 NeoСцена з 
Олегом Вергелісом 

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00, 

04.50 Новини
09.30 Погода
09.35, 12.30 Лайфхак українською
09.55, 02.10 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Спринт 10 км. Чоловіки
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.05 Д/ц «Супер Чуття»
12.55, 03.30 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Спринт 7.5 км. Жінки
14.25 «Малевич. Український 

квадрат»
15.20 Спільно
15.50 Т/с «Іспанська легенда»
18.50 Що там Євробачення?
19.00 Національний відбір учасника 

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

22.55 Д/ц «Неповторна природа»
05.00 Світло

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 «Розсміши коміка»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
23.30 «Світське життя. 

2019»
00.35 «Ліга сміху»
02.35 «Мультибарбара»

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

08.10, 10.30 Т/с «Ніщо 
не трапляється двічі»

16.55 Хата на тата 12+
19.00 Євробачення 

2019. Національний 
відбір

21.50 Євробачення 
2019. Національний 
відбір. Підсумки 
голосування

22.45 Х/ф «Знак долі»

03.00, 02.10 Зона ночі
05.10 Т/с «Меліса та 

Джой»
06.20 Ревізор. Крамниці
08.25 Таємний агент
09.50 Таємний агент. 

Постшоу
11.50 Заробітчани

04.45 «Орел і решка. 
Морський сезон 3»

05.30 «Готуємо разом»
06.15 «Чекай на мене. 

Україна»
08.10 «Слово 

Предстоятеля»
08.15 Д/п «Євген 

Крилатов. Саундтрек 
епохи»

09.00 Х/ф «Справа 
Румянцева»

11.10 Х/ф «У зоні 
особливої уваги»

13.00 Х/ф «Хід у 
відповідь»

14.45, 20.30 Т/с «Захват»
20.00 «Подробиці»
22.15 Х/ф «Ати-бати, 

йшли солдати...»
00.05 Х/ф «Мерседес 

тікає від погоні»
01.45 «Речдок»

05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.35, 12.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.45 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.00 Т/с «Кіборги»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Прометей»
21.35 Х/ф «Чужий: 

Заповіт»
23.50 Х/ф «Агент 

Гамільтон: В інтересах 
нації»

01.50 Х/ф «Дипломатія»
03.10 Великі 

авантюристи

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф 

«Маленький лікар 
– секретна місія 
Бодінаута»

12.50 Х/ф «Блакитна 
свічка»

14.00 4 весілля
15.00 Богиня шопінгу
17.00 Х/ф «Твої, мої 

і наші»
18.40, 19.40, 20.40, 

21.40 Одного разу 
під Полтавою

19.10, 20.10, 21.10 
Танька і Володька

22.10 Сімейка У
23.40 Країна У
00.40 Панянка-селянка
01.40 Теорія зради
02.30 БарДак
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.30 Т/с «Кримінальний 
журналіст»

15.30, 20.00 Т/с «Штамп 
у паспорті»

21.00 Шоу «Дивовижні 
люди»

23.00, 02.20 Т/с «Вітер в 
обличчя»

01.50 Телемагазин
03.00 Реальна містика
05.30 Зірковий шлях
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13.40 Хто зверху 12+
15.40 М/ф «Університет 

монстрів»
17.40 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана 
подорож»

21.00 Х/ф «Хоббіт: 
Пустка Смога»

00.10 Х/ф «Та, що 
пробуджує совість»

НЕДІЛЯ 24 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 Уроки тітоньки Сови
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 «Вечір 
на Суспільному». 
Сурдопереклад 
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 КіноWall 22.00 UA: 
Фольк (новий) 

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

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.35 Лайфхак українською
09.55, 22.00 Біатлон. Чемпіонат 

Європи. Гонка переслідування 12, 5 
км. Чоловіки

10.50 Д/ц «Супер Чуття»
11.20 Перший на селі
11.55, 02.00 Біатлон. Чемпіонат Європи. 

Гонка переслідування 10 км. Жінки
12.50 UA:Біатлон. Студія
13.20 Національний відбір учасника 

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

16.15 UA:Фольк
17.30, 02.45 Скелетон. Кубок світу
18.40 Своя земля
20.25 Д/ц «Мегаполіси»
21.25 з Майклом Щуром
23.00 Д/ц «Мальовничі села»
05.20 Букоголіки

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

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

10: Бразилія»
11.00, 12.00 «Світ 

навиворіт – 8»
13.10 Т/с «У неділю рано 

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

Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.35 «Ліга сміху»
01.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2»

05.00, 10.50 Хата на 

тата 12+

06.55 Т/с «Коли мі 

вдома. Нова історія»

08.50 Все буде смачно!

19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

21.00 Один за всіх 16+

22.15 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

05.50, 07.50 Kids Time
05.55 М/ф «Ми – монстри!»
07.55 М/ф «Університет 

монстрів»
09.45 Х/ф «Принц 

Валіент»
11.35 Х/ф «Хоббіт: 

Несподівана подорож»

03.10 «Сценарії любові»
04.45, 12.00 «Орел і 

Решка. Мегаполіси»
05.30 Х/ф «У зоні 

особливої уваги»
07.15 Х/ф «Хід у 

відповідь»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
11.10 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
13.15 Х/ф «Жандарм із 

Сен-Тропе»
15.30 Х/ф «Зорро»
18.00 Х/ф «Анжеліка і 

султан»
20.00 «Подробиці»
20.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
22.25 Х/ф «Хроніки 

зради»
00.30 «Речдок»

05.35 Скарб нації

05.45 Еврика!

05.50, 12.45 Факти

06.15 Громадянська 

оборона

08.10 Антизомбі

10.00, 13.00 Т/с «Відділ 

44»

14.05 Х/ф «Прометей»

16.20 Х/ф «Чужий: 

Заповіт»

18.45 Факти тижня. 100 

хвилин

20.35 Х/ф «Гравітація»

22.20 Х/ф «Джанго 

вільний»

01.40 Х/ф «Ла-Ла-Ленд»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Їжачок 

Боббі: Колючі 
пригоди»

12.45 Х/ф «Том 
Сойєр»

14.00 4 весілля
15.00 Богиня шопінгу
17.00 М/ф «Нарешті 

вдома»
18.40, 19.40, 20.40, 

21.40 Одного разу 
під Полтавою

19.10, 20.10, 21.10 
Танька і Володька

22.10 Сімейка У
23.40 Країна У
00.40 Панянка-селянка
01.40 Теорія зради
02.30 БарДак
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.30 Т/с «Штамп у 

паспорті»
14.00 Х/ф «Троє в 

лабіринті»
16.20, 21.00 Т/с «Дім, 

який...»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
22.15 Х/ф «Гладіатор»
01.30 91-а церемонія 

нагородження премії 
«Оскар»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

14.55 Х/ф «Хоббіт: 
Пустка Смога»

18.10 Х/ф «Хоббіт: Битва 
п’яти армій»

21.00 Х/ф «Президент 
Лінкольн: Мисливець 
на вампірів»

23.05 Х/ф «Усі мертві»
00.50 Х/ф «Небезпечний 

бізнес»
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 6 друк. арк. Замовлення: 26716.
Наклад – згідно із замовленням.

БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-

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

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

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

 Куплю газові колонки, котли, холодиль-
ники, морозильні камери (всіх видів), праль-
ні машини, несправні кондиціонери, радіо-
деталі. Самовивезення. 096-340-85-25, 
(0332) 20-18-20.

 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. Потрібні праців-

ники будівельних спеціальностей, різноробочі 
на склади, фабрики, заводи. Візова підтрим-
ка. 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.

– Куме, ви так схудли... 
– Та бензин подорожчав.
– То ви пішки ходите?
– Ні, голодним їжджу!

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

Чоловік купає сина, кричить з ванної:
– Катю, він їсть піну!
Через кілька хвилин:
– Кать, вона реально смачна!

– Куме! Як називається той, хто пройшов 
воду, вогонь і мідні труби?

– Самогон!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хотіли з коліжанкою капусту квасити... 
Вже третю годину квасимо, капусту ще не 
чіпали.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий! Скажи ще раз, будь ласка, мої 
три улюблені слова.

– Я тобі куплю...



Якщо теорія не підтверджується даними, перевірте свої дані. Мілтон Фрідман
www.volynnews.com
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УКРАЇНІ ПОТРІБНО 
ДО 100 РОКІВ, ЩОБ 
НАЗДОГНАТИ ЄВРОПУ 
ЗА ДОХОДАМИ 

За нинішніх темпів зростання 
економіки України для 

досягнення рівня доходів 
європейських країн може 
знадобитися від 50 до 100 років. 
Про це йдеться в дослідженні 
Світового банку щодо 
економічного розвитку України, 
пише УНІАН.

«За нинішніх темпів економічного 
зростання, які ледве перевищують 3% на 
рік, для виходу на поточний рівень дохо-
дів Німеччини Україні знадобиться май-
же сто років», – йдеться в дослідженні.

Згідно з даними Світового банку, для 
досягнення поточного рівня доходів 
Польщі нашій країні може знадобитися 
менше часу – близько 50 років.

Ці показники розраховані, виходячи 
з кількості років, потрібних для подо-
лання розриву між показниками ВВП на 
душу населення в Україні та цих країнах.

«Структурні реформи здатні зміц-
нити фундаментальні фактори для при-
скореного зростання. За відсутності ре-
форм темпи зростання, найімовірніше, 
залишаться мізерними», – прогнозують 
дослідники.

З-поміж проблем, розв’язання яких 
сприятиме прискоренню економічного 
зростання, Світовий банк виділив під-
вищення продуктивності економіки, 
розширення можливостей зовнішньої 
торгівлі та зміцнення економічних інсти-
тутів.

Нацбанк прогнозує скорочення зрос-
тання економіки України в найближчі два 
роки до 2,5% і 2,9% після 3,4% в минуло-
му році.

прогнози

«В оконном стекле 
отражаясь, по миру 
идет не спеша хорошая 
девочка Лида. Да чем 
же она хороша?». Ці 
рядки цитував класик 
радянського кіно Шурік 
у безсмертній комедії. 
А належать слова перу 
уродженця Луцька 
Ярослава Смєлякова, 
який уже після Другої 
світової став відомим 
радянським поетом. 
Про нього знімав фільм 
Рязанов, а його поезію 
переспівував Висоцький.

«Так мог ли я, изъездивший 
полсвета, за воду ту, что он давал 
мне пить, за горький хлеб, за лег-
кий лепет лета, за первый день – 
хотя бы лишь за это – тот городок 
уездный не любить?» – це інші 
рядки поета з вірша, присвячено-
го Луцьку. А ще в Луцьку є вулиця 
на його честь.

Ярослав Смєляков був неор-
динарною особистістю, а його 
трагічна доля лягла в основу 
кінофільму Ельдара Рязанова 
«Вокзал для двох». У репертуарі 
легендарного Володимира Висо-
цького була пісня «Если я забо-
лею», що стала справжнім хітом, 
вона ще лунає в фільмі «Берегись 
автомобиля» того ж таки Ряза-
нова. Автором слів теж є поет з 
Луцька...

Ярослав Смєляков народив-
ся 26 грудня 1912 року (8 січня 
1913 року) в Луцьку у родині за-
лізничника. Він був наймолод-
шим сином. Дитинство хлопець 
провів у селі, де й закінчив почат-
кову школу. Після смерті батька 
матір вирішила відправити ма-
лолітнього Ярослава до брата та 
сестри в Москву, там він навчав-
ся в школі-семирічці. Наступним 
пунктом у біографії майбутнього 
поета було навчання в полігра-
фічній фабрично-заводській шко-
лі. Працював за спеціальністю в 
місцевій друкарні.

Відомо, що перші вірші Яро-
слав Смєляков почав писати 
ще в дитинстві, його сучасники 
згадували: поет якось ділився, 
що вперше заримував у десяти-

Президент підписав закон «Про 
інформацію для споживачів 
щодо харчових продуктів», 
який запроваджує нові правила 
їхнього маркування. Про це 
йдеться на офіційному сайті 
Верховної Ради, пише «ТСН».

У ухваленому законі є такі ново-
введення:

– для літер на етикетках визна-
чили розмір: вони стануть більшими 
на 10%;

– на етикетці обов’язково писа-
тимуть, чи розморожували продукт;

– окремим шрифтом чи кольо-
ром позначатимуть складники, що 
можуть спричинити алергію;

– у заморожених товарах вказу-

річному віці. Проте друкуватися 
як автор почав набагато пізніше. 
Все ніяк не міг наважитись. Відда-
ти вірші до друкарні його змусив 
друг, журналіст Всеволод Йор-
данський.

Уперше Ярослава Смєля-
кова було репресовано у 1934-
1937 роках. Тоді йому вдалося 
врятуватись, а його близьких 
друзів Павла Васильєва та Бори-
са Корнілова розстріляли.

Після повернення з тюрми в 
1937 році Ярослав працював сек-
ретарем у місцевій газеті міста 
Люберці.

Потім була Друга світова вій-
на... Він воював із червня до лис-
топада 1941 року на Північному та 
Карельському фронтах. Далі по-
трапив у фінський полон, де пере-
бував до 1944 року. Із однієї тюрми 
довелося перейти в іншу – вдруге 
у радянську. 1945 року його було 
репресовано до Тульської облас-
ті в перевірочно-фільтраційний 
табір, де його кілька років «філь-
трували». Там поет працював на 
місцевій шахті.

Лише завдяки листам під-
тримки до уряду відомих журна-
лістів П. Піддубного та С. Позд-
някова Смєлякова відпустили 
на волю. Проте йому було кате-
горично заборонено приїздити 
в Москву. Через якийсь час Яро-
слав повернувся до нормального 
життя, знову почав писати вірші 
та прозу, але це тривало недовго. 
Творчість поета не подобалася 
тодішній владі, а він не міг кори-
тися. У час сталінських репресій 
та доносів потрібно було дуже 

ки та гумору.
Багато творів було присвяче-

но молоді. Вирізняється поема 
про молодь 1920-х років «Суворе 
кохання» (1956), яку Смєляков 
почав писати ще в ув’язнені. Були 
серед творів і пропагандист-
ські про комсомол, без них тоді 
не можна було, тим паче з його 
трьома тюремними строками.

Справжню славу Смєлякову 
принесли вірші «Если я забо-
лею...», «Хорошая девочка Лида». 
Пізніше на слова до вірша «Если 
я заболею...» Юрій Візбор напи-
сав музику. Цю пісню знали всі, 
адже її виконували Володимир 
Висоцький, Юрій Нікулін, Іно-
кентій Смоктуновський у фільмі 
«Берегись автомобиля» та Юрій 
Шевчук (гурт «ДДТ»). Всього ав-
тор написав 112 творів.

Помер Ярослав Смєляков 
27 листопада 1972 року, похова-
ний в Москві на Новодівичому 
кладовищі.

Відомо, що був двічі одруже-
ний. З першою дружиною Євдо-
кією Курбатовою, або, як ніжно її 
називав, Дусею прожив два роки, 
бо перед арештом розлучився, 
бачив, що за ним стежать, хотів 
урятувати її від тюрми. Другу дру-
жину звали Тетяною, вони жили 
щасливо й разом виховували ди-
тину від її першого шлюбу.

Реальну подію із їхнього спіль-
ного життя покладено в основу 
сцени з фільму Ельдара Рязанова 
«Вокзал для двох». Ідеться про 
епізод, який зіграли Олег Баси-
лашвілі та Людмила Гурченко, 
коли головні герої біжать засні-
женою трасою, щоб встигнути на 
перекличку в колонію... Так було 
й у Смєлякова. До нього у табір 
в Інту приїхала дружина Тетяна у 
1953 році, він ходив до неї на зу-
стріч та ледь встиг повернутися 
на перекличку в табір, за що його 
могли оголосити утікачем.

Смєлякова вважають класи-
ком поезії, який не зламався й 
зумів пронести через арешти та 
заслання, табірне приниження 
ніжне і трепетне ставлення до 
життя. Його творчість – неймо-
вірний приклад того, що життя 
поета – це те, що відбувається в 
його душі, те, що відчуває його 
серце.
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Кадр із фільму «Вокзал для двох», 1982 рік

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ 
МАРКУВАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ 

ватимуть не лише загальну масу про-
дукту, а ще й масу льоду в ньому.

Крім того, товари на вагу, які роз-
кладені на прилавках, також мають 
бути промарковані. Має бути зазна-
чено, скільки після відкриття упа-
ковки продукт може зберігатися. 

Саме за такими правилами ети-
кетки штампують у Європі, запевня-
ють народні депутати.

exo.in.ua

обережно римувати слова, щоб 
тебе за це не розстріляли чи не 
заслали в Сибір.

У 1951 році два поети напи-
сали донос на Смєлякова. Арешт 
не забарився... Цього разу по-
ета з Луцька заслали далеко, в 
північну Інту (Республіка Комі), 
де був один з таборів ГУЛАГу. В 
1951 році там утримували близь-
ко 28 тисяч ув’язнених, політичні 
сиділи разом із рецидивістами. 
Усі добували вугілля для країни. 
Був в Інті особливий табір для по-
літичних в’язнів під назвою «Мі-
неральний», у 1952 році там вже 
нараховувалось 38 тисяч осіб, 
звезених із усього Союзу.

Через два роки після смерті 
Сталіна Смєлякова відпустили 
через амністію і реабілітували у 
1956 році.

Перша збірка його віршів 
мала назву «Робота і кохання». У 
віршах поет використовував роз-
мовні ритми й інтонації, вдавався 
до своєрідного поєднання ліри-

Ярослав Смєляков – 
відомий радянський поет

sm
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Найбільше наших заробітчан у Польщі
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