
ЯКІ ЗАРПЛАТИ В 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ?

Зарплати до 92 тисяч на місяць 
та понад 36 тисяч матеріальної 
допомоги для чиновників, які 
декларують маєтки, автомобілі й 
колекції монет: наскільки щедро у 
2018 році оплатили з держбюджету 
роботу голови Волинської 
облдержадміністрації Олександра 
Савченка та його заступників?

ТРИ РЕВОЛЮЦІЇ, 
ЯКІ ЗМІНИЛИ УКРАЇНУ

20 лютого в Україні 
вшановують пам’ять 
Героїв Небесної 
Сотні. Цього дня у 
2014 році загинуло 
найбільше активістів 
Євромайдану. Окрім 
українців, жертвами 
режиму Януковича 

стали білоруси, вірмени та грузини. 
Загалом революційні події зими 2013-
2014 років забрали життя понад 
ста активістів Майдану. 107 Героїв 
Небесної Сотні посмертно удостоєно 
звання Героїв України. 
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БЕЗ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ:
ВОЛИНЬ ЧАСТКОВО ДОСІ 
БЕЗ ЦИФРИ

на широку ногу

як це було
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Цьогоріч на Різдво до 
Києва з’їхалися мої 
волинські родичі. Вони 

особливо хотіли побачити 
Майдан, місце, де в 2013-2014 
роках відбулися історичні 
події, що кардинально 

змінили хід української 
історії. Про Революцію 
Гідності досі розповідають 
як про унікальне явище в 
цілому світі. Бо, здається, 
ніколи й ніде не було такого, 
щоб звичайні, а головно 

беззбройні люди повалили 
диктаторський режим. 
Щоправда, й заплатили 
найдорожчим – життям 
107 Героїв.  

АФГАНІСТАН – РАНА, 
ЯКУ НЕ ГОЇТЬ ЧАС

У Луцьку відзначили 30-ту річницю 
виведення обмеженого контингенту 
військ з Афганістану та вшанували 
учасників бойових дій на території 
інших держав.

відгомін війни
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БЮДЖЕТ ОБЛАСТІ 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 
ДО ВИКОНАННЯ

ВОЛИНСЬКИМ 
АТОВЦЯМ МАСОВО 
ВІДМОВЛЯЮТЬ В 
ОТРИМАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК

Луцький адвокат і волонтер Василь 
Нагорний опікується родинами 

бійців, які загинули в АТО. Із 2014 року 
юрист чув і бачив чимало щемливих  
історій. Але навіть бувалого в бувальцях 
чоловіка розчулив лист Катерини 
та Вікторії Тричуків, які просять 
Президента захистити їхню маму. 
Точніше, виплатити компенсацію за 
смерть тата. 

справа честі

ДОНЬКИ УЧАСНИКА АТО 
ПРОСЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
ЗАХИСТИТИ МАМУ
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У Луцьку сімейні лікарі 
відмовляються 

приходити на виклики до 
хворих, які підозрюють 
у себе або в своїх дітей 
кір. Відповідні скарги 
часто можна побачити 
у соціальних мережах. 
Пацієнти обурюються: 
чому вони мають 
чекати своєї черги під 
кабінетом терапевта 
разом зі здоровими 
людьми, особливо із 
представниками групи 
ризику – вагітними жінками 
та дітьми, яким щеплення 
протипоказані? 
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КОЛИ Я ЗГАДУЮ МАЙДАН

ЗАПІДОЗРИЛИ КІР? 
ТЕЛЕФОНУЙТЕ 
СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ
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В ІРАНІ – ТЕРАКТ 
14 лютого у результаті нападу терориста-
смертника на автобус з бійцями Корпусу 
вартових Ісламської революції на схо-
ді Ірану загинула щонайменше 41 лю-
дина. Відповідальність за вибух взяло 
сунітське екстремістське угруповання 
Джейш аль-Адль.
НА ФІЛІППІНАХ –  КІР 
Мінімум 136 людей померли від кору на 
Філіппінах, 8,4 тисячі осіб захворіло.
В АВСТРАЛІЇ – ПОВІНЬ 
У австралійському штаті Квінсленд після 
семи років посухи сталася повінь. Дощ 
лив кілька тижнів лютого. Рівень води 
у річці Дейнтрі піднявся до 12,5 м. Пів-
мільйона голів великої рогатої худоби 
загинуло. Смерть тварин завдала збит-
ків на понад $200 млн.
У МЕКСИЦІ ВИЯВИЛИ ТАЄМНІ 
ПОХОВАННЯ
У мексиканському муніципалітеті Теко-
ман (штат Коліма) виявили 69 таємно 
похованих тіл. Усього торік в країні було 
вбито близько 33 тисяч осіб – на 15,5% 
більше, ніж у 2017 році. Одне з найбіль-
ших поховань було знайдено в Мексиці 
у 2015 році – понад 30 тисяч людей, які 
стали жертвами наркокартелів. 
АРЕШТУВАЛИ ЕКС-
ПРЕЗИДЕНТА МАЛЬДІВ
Колишнього президента Мальдівської 
Республіки Абдуллу Яміна заарешту-
вали. Його звинувачують у відмиванні 
майже $1,5 млн. 
НА ПІВДНІ США – 
НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН 
Президент США Дональд Трамп 15 люто-
го підписав декларацію про введення ре-
жиму надзвичайного стану на півдні краї-
ни. Це дозволить йому отримати близько 
$8 млрд для зведення стіни на кордоні 
з Мексикою без схвалення Конгресу. 16 
штатів США скерували позов до суду з 
метою оскаржити рішення Трампа.
В АТЛАНТИЦІ – ТОННИ 
КОКАЇНУ 
Іспанія і Португалія 29 січня провели 
спільну поліцейську операцію в Атлан-
тиці, у результаті якої вилучили понад 
3 тонни кокаїну на €100 млн і затримали 
11 підозрюваних, вісім з них – громадя-
ни України. Корабель прямував з Пів-
денної Америки до Іспанії.
ЖОВТІ ЖИЛЕТИ ВТОМИЛИ 
ФРАНЦІЮ 
Майже три місяці протестів жовтих жи-
летів по всій Франції обернулися для 
протестувальників 1800 кримінальни-
ми звинуваченнями, близько 1400 осіб 
очікують на винесення вироку. Рівень 
підтримки жовтих жилетів серед насе-
лення знижується.
ПОЛЬЩА ТА США – ПРОТИ 
«ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2»
Польща та США виступають проти ре-
алізації проекту «Північний потік-2», 
адже він загрожує енергетичній безпеці 
Європи. Нові санкції проти РФ, які готу-
ють США, можуть завадити фінансуван-
ню енергетичних проектів РФ, зок рема 
«Північний потік-2» і «Турецький потік», 
завдяки яким планують транспорту-
вати російський газ до Європи в обхід 
України.
23 КРАЇНИ – У ЧОРНОМУ 
СПИСКУ 
Європейська Комісія оприлюднила спи-
сок з 23 країн та територій, які доклада-
ють недостатньо зусиль для боротьби з 
відмиванням грошей та фінансуванням 
тероризму. До списку увійшли: Афга-
ністан, Американське Самоа, Багамські 
острови, Ботсвана, Північна Корея, Ефі-
опія, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, 
Пакистан, Панама, Пуерто-Ріко, Самоа, 
Саудівська Аравія, Шрі-Ланка, Сирія, 
Тринідад і Тобаго, Туніс, Американські 
Віргінські острови та Ємен.
США ПІДТРИМАЄ УКРАЇНУ 
ГРІШМИ
Президент США Дональд Трамп підпи-
сав бюджет на 2019 рік, у якому перед-
бачено виділення Україні $700 млн.
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СБУ 18 лютого 
оприлюднила план 
дестабілізації релігійної 
ситуації в регіонах 
України, зокрема і на 
Волині, розроблений 
спецслужбами Росії. 

Якщо вірити цьому плану, 
російські шпигуни мають намір 
від імені патріотичних проукра-
їнських сил із фейкових акаунтів 
надсилати електронні повідом-
лення із погрозами фізичною 
розправою авторитетним особам 
УПЦ МП, іудейських общин, пред-
ставникам Римо-католицької 
церкви.

«План розкриває наміри ро-
сійських спецслужб розхитати 
ситуацію на релігійному ґрунті у 
різних регіонах», – заявив глава 
СБУ Василь Грицак.

За задумом російських спец-
служб, для організації завдання 
тілесних ушкоджень, у тому числі 
вбивств відомих представників 
духовенства УПЦ МП, планували 
залучити і реальних представни-
ків патріотичних рухів та учас-
ників АТО через налагодження 
з ними діалогу з використанням 
патріотичної риторики та матері-
ального стимулювання.

Російські спецслужби планува-
ли також організувати напади на 
кілька волинських храмів, для цьо-
го готові були оплачувати виконав-

цям винагороду в 10 тис. грн.
Об’єктами для розхитування 

релігійної ситуації автори цього 
плану обрали відразу п’ятьох 
волинян. Серед них – один ав-
торитетний і чи не найбільш 
публічний священик УПЦ МП, 
три католицькі священики і три 
представники єврейських об-
щин Волині: Олег Точинський 
(голова прес-служби Волинської 
єпархії УПЦ МП), Анджей Мацей 
Квічаля (католицький священик, 
ксьондз маневицького костелу, 
настоятель парафії Святого Духа 
в Маневичах), Кшиштоф Павел 
Орліцкі (католицький священик, 
настоятель парафії Пресвятого 
Серця Ісуса та Санктуарію Божо-
го Милосердя з Ківерців), Павло 
Хомяк (католицький священик, 
настоятель кафедральної пара-
фії св. Петра і Павла у Луцьку і 

парафії Вознесіння Господнього 
та бл. Владислава Буковинсько-
го у Горохові), Ольга Козирська 
(кантор Волинської релігійної 
громади прогресивного іуда-
їзму), Ілля Мірецький (голова 
правління Волинської релігійної 
громади прогресивного іудаїз-
му), Сергій Швардовський (вико-
навчий директор Волинської ре-
лігійної громади прогресивного 
іудаїзму). 

Окремий пункт плану – 
«суб’єкти, від імені яких плану-
ється втілення». Це: Богдан Клим-
чук (активіст і підприємець, його 
назвали керівником штабу Само-
оборони волинського Майдану), 
Іван Мирка (очільник обласного 
осередку партії «Солідарність», 
самооборонівець), Михайло Ан-
дріюк (учасник АТО, голова ГО 
«Об’єднання «Добровольці за 

справедливість»), Андрій Заки-
дальський (декан ПЦУ в Мане-
вицькому районі). 

Окрім волинських об’єктів, 
у плані фігурують люди і храми 
Чернігівської, Донецької, Львів-
ської та Запорізької областей.

Автором цього цинічного 
плану, стверджують силовики, є 
громадянин України, на жаль, ко-
лишній співробітник СБУ, а нині 
начальник одного з відділів МДБ 
ДНР Єгор Соболєв.

«Ми свідомо оприлюднюємо 
це прізвище для того, щоб зрад-
ник розумів, що невдовзі він від-
повідатиме перед законом не 
лише за зраду присяги, а й за ор-
ганізацію зазначених вище злочи-
нів», – наголосив Василь Грицак.

Загалом СБУ фіксує ціле-
спрямовану діяльність росій-
ських спецслужб з дестабілізації 
суспільно-політичної ситуації в 
нашій країні з використанням 
штучних конфліктів на релігій-
ному ґрунті, наголошують у ві-
домстві. Одним з інструментів є 
організація цинічних провока-
цій – спроб підпалу культових 
споруд УПЦ МП.

«Служба безпеки зібрала без-
заперечні докази, які свідчать, 
що замовлення, організацію та 
фінансування цих акцій здійсню-
ють російські спецслужби через 
підконтрольні їм структури так 
званого МДБ ДНР», – наголосив 
очільник СБУ.

СБУ закликає громадян не 
реагувати на подібні провокації 
і попереджає про відповідаль-
ність за скоєння таких злочинів.

СБУ оприлюднила інформацію, яка шокує

dw
.com

На трасі поблизу села Прилуцьке 
Ківерцівського району ввечері 18 лютого 
трапилася смертельна дорожньо-
транспортна аварія.

Як повідомили в поліції, унаслідок зіткнен-
ня з автівкою загинув 40-річний пішохід, житель 
району. Водій із місця пригоди втік.

За вчинення смертельної ДТП правоохо-
ронці розшукують водія транспортного засо-
бу, попередньо вантажівки з причепом, який 
рухався у напрямку села Прилуцьке з боку села 
Озерце. Правоохоронці просять усіх очевидців 
події чи осіб, які володіють будь-якою інформа-

цією з приводу автопригоди, невідкладно зате-
лефонувати на «102» та допомогти встановити 
особу водія, винуватця аварії.

ДТП з потерпілим за участю службового авто 
патрульної поліції сталося ввечері 11 лютого у Ро-
ванцях під Луцьком. Автівка поліції на неосвітле-
ній ділянці дороги збила пішохода, який вийшов 
на проїжджу частину. Інспектор був тверезий.

І поки триває слідство, лучанин перебуває 
в реанімації й бореться за життя. За словами 
медиків, його стан вкрай важкий. До речі, по-
страждалий – працівник Луцького підприєм-
ства електротранспорту. Розшукують винуватця аварії

Обчистили квартиру 
на 600 тисяч

w
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.ua

Наприкінці січня в центрі 
Нововолинська посеред білого дня 
обікрали квартиру.

З помешкання винесли гроші, речі та 
ювелірні вироби на загальну суму 300 тис. 
грн, інформує «БУГ».

У квартиру злодій потрапив, підібрав-
ши ключ. Викрадено €2800, $400, 800 фун-
тів, 15 тис. грн, чоловічий годинник марки 
«Томас Сабо» вартістю 500 фунтів, жіночу 
шубу з канадської норки вартістю €2800, 
куртку чоловічу вартістю 3 тис. грн та 
ювелірні вироби.

Зловмисникам загрожує покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 
8 років.

В обласному центрі Волині чоловік 
витягав у людей в маршрутках мобільні 
телефони та гаманці.

Як ідеться у вироку Луцького міськра-
йонного суду, з 10 січня до 27 березня 2018 
року чоловік здійснив 22 крадіжки в марш-
рутках. Обвинувачений користувався від-
сутністю уваги потерпілих та витягав речі з 
сумочок і кишень.

Луцька місцева прокуратура здійснює 
процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням у кримінальному 
провадженні про розтрату державного 
майна, вчинену у великих розмірах 
шляхом зловживання службовим 
становищем заступницею начальника 
Управління міжнародного співробітництва 
та європейської інтеграції Волинської 
обласної державної адміністрації.

Як повідомили в прокуратурі Волин-
ської області, будучи головою ліквідаційної 
комісії цього управління, посадовиця в лис-
топаді 2016 року шляхом підписання акта 
приймання-передачі основних засобів проти-
правно здійснила безоплатну передачу одно-
му з волинських громадських об’єднань майна 
(автомобіля, комп’ютерної техніки та меблів). 

Незаконними діями службової особи обл-
держадміністрації було заподіяно майнової 
шкоди на суму понад 341 тис. грн. 

До слова, це не єдина квартирна кра-
діжка, що трапилася останнім часом у шах-
тарському місті. Крім того, нещодавно скоє-
но кілька крадіжок із магазинів.

Суд визнав крадія винним та призна-
чив йому покарання у вигляді трьох років 
позбавлення волі, проте одразу ж звіль-
нив від відбування покарання, якщо про-
тягом двох років він не вчинить нового 
злочину.

novadoba.com
.ua

procherk.info

Посадовиці світить кримінал
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ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ – БУТИ?
Майже три мільйони зайвих людей ви-
явилося у реєстрі виборців, дехто зна-
ходить своє прізвище в списках у трьох 
варіантах. Прізвища переселенців 
трапляються двічі: за місцем реєстра-
ції та місцем фактичного голосування. 
Найбільш очікуваним порушенням на 
президентських виборах прогнозують 
голосування замість тих, хто не живе за 
місцем реєстрації або перебуває за кор-
доном.
КОНФІСКУВАЛИ МІЛЬЯРДИ 
ЯНУКОВИЧА
Генпрокуратура конфіскувала 1,478 
млрд грн, які належали злочинним ор-
ганізаціям часів президентства Віктора 
Януковича.
МАНГЕРА – ПІД ЗАСТАВУ
Шевченківський суд Києва 15 лютого 
ухвалив рішення взяти під варту на 17 
днів голову Херсонської облради Вла-
дислава Мангера, якого підозрюють в 
організації нападу на активістку Катери-
ну Гандзюк. Утім того ж дня чиновника 
випустили з СІЗО під заставу в майже 
2,5 млн грн.
СУПРУН ПОНОВИЛИ
14 лютого Окружний адмінсуд поновив 
відсторонену 5 лютого Уляну Супрун на 
посаді в. о. міністра охорони здоров’я. 
Ініціатор позову, нардеп від Радикальної 
партії Ігор Мосійчук, який звинувачував 
Супрун у некомпетентності, пообіцяв 
підпалити себе живцем під посольством 
США через інцидент із пояснювальною 
запискою до постанови стосовно Суп-
рун, адже з’ясувалося, що її писали на 
комп’ютері депутата від «Опоблоку» 
Олександра Долженкова.
ГРОШІ НАСІРОВА 
АРЕШТОВАНО 
Суд арештував $300 тис. на британських 
рахунках екс-голови Державної фіс-
кальної служби Романа Насірова, які він 
раніше не вказував у деклараціях.
СОТНІ ДТП – З ВИНИ 
ПАТРУЛЬНИХ 
Протягом 2018 року і в січні 2019-го з 
вини поліцейських сталося 144 ДТП.
НА ХРАМИ УПЦ МП – НАПАДИ 
УПЦ МП налічує понад 11 тисяч парафій 
в Україні, найбільше – на Хмельниччині, 
найменше – на Івано-Франківщині. Май-
же 300 релігійних громад вже перейшли 
до ПЦУ. Проте останнім часом на храми 
УПЦ МП почастішали напади.
ТЕХОГЛЯД – ПО-НОВОМУ 
1 травня паперовий бланк протоко-
лу видаватимуть суб’єкти здійснен-
ня проходження техогляду разом із 
самоклейною міткою радіочастот-
ної ідентифікації. Власник авто буде 
зобов’язаний закріпити мітку в правій 
верхній частині вітрового скла, з його 
внутрішнього боку.
ХУТРО – ПІД ЗАБОРОНУ
Зареєстровано законопроект, який за-
бороняє виробництво хутра в Україні. 
Якщо його ухвалять, то хутрове вироб-
ництво заборонять з 1 січня 2025 року.
РАДА – НАЙКОРУПЦІЙНІША
Верховна Рада очолила рейтинг ТОП-5 
корумпованих органів влади. За версією 
підприємців, до переліку увійшли суди, 
митниця, уряд, а також великий бізнес.
БЕЗРОБІТНИХ НЕ БРАКУЄ
Рівень безробіття в Україні скоротив-
ся, але все одно залишається висо-
ким. На вересень минулого року кіль-
кість безробітних українців становила 
287,1 тисячі. 
У МВФ НЕ ЗАДОВОЛЕНІ 
УКРАЇНОЮ
Постійний представник МВФ в Укра-
їні Йоста Люнгман заявив, що там не 
побачили радикальних змін рівня ко-
рупції в Україні. У МВФ вважають, що 
Україна має зосередитися на земель-
ній реформі, приватизації держпід-
приємств, анулюванні контролю за 
цінами на газ, реформах податкової та 
митної служб.

українська хроніка

за законом

фортуна вирок

БІЛОРУСА ЗАСУДИЛИ ЗА СПРОБУ ДОМОВИТИСЯБІЛОРУСА ЗАСУДИЛИ ЗА СПРОБУ ДОМОВИТИСЯ

ЛУЧАНИН ВИГРАВ ЧВЕРТЬ МІЛЬЙОНА!ЛУЧАНИН ВИГРАВ ЧВЕРТЬ МІЛЬЙОНА! ГОРЕ-МІНЕРА ГОРЕ-МІНЕРА 
ВІДПРАВИЛИ ВІДПРАВИЛИ 
В ТЮРМУВ ТЮРМУ

ВИКРИЛИ ЧИНОВНИКІВ-ВИКРИЛИ ЧИНОВНИКІВ-
ХАБАРНИКІВХАБАРНИКІВ

на гарячому

Днями на отриманні хабарів 
спіймали трьох волинських 
чиновників.

Як повідомили в обласній прокуратурі, не-
правомірну вигоду від підприємця головний 
спеціаліст відділу соціального захисту на-
селення Ківерцівської райдержадміністрації 
отримував за невжиття заходів реагування на 
порушення трудового законодавства, хоча ко-
місія РДА виявила неоформлених працівників.

Посадовця затримали під час одержання 
чергового траншу неправомірної вигоди – 
5 тис. грн. Попередньо посадовець отримав 
від підприємця ще двічі по 1 тис. грн за попе-
редження про виїзд комісії на перевірку.

Крім того, нещодавно на систематичному 
отриманні хабарів викрили головного спе-
ціаліста відділу надання адміністративних 
послуг Управління Укртрансбезпеки у Волин-
ській області.

Як повідомили в УСБУ у Волинській облас-
ті, посадовець налагодив механізм отриман-

ня неправомірної вигоди від перевізників за 
надання дозвільних документів на міжнарод-
ні перевезення вантажів. 

Правоохоронці затримали чоловіка в 
одному з районних центрів області під час 
отримання чергового хабаря розміром $100 
від місцевого жителя. Раніше оперативники 
спецслужби задокументували ще один факт 
отримання зловмисником аналогічної суми 
неправомірної вигоди.

На отриманні хабаря викрили і посадовця 
райвідділу Державної виконавчої служби в об-
ласті. Оперативники спецслужби встановили, 
що старший державний виконавець вимагав 
від місцевого приватного підприємця $2 тис. 
За цю суму посадовець обіцяв комерсанту 
своє сприяння у придбанні за заниженою 
вартістю комплексу будівельних споруд дер-
жавного підприємства в обхід передбаченого 
законом аукціону.

Правоохоронці затримали зловмисника 
в одному з населених пунктів області під час 
отримання всієї суми неправомірної вигоди.

УСБУ у Волинській області

За хабар – кримінал 

Громадянина Білорусі 
судили на Волині за 
надання неправомірної 
вигоди працівнику СБУ.

Як інформує прокура-
тура області, громадянин 
сусідньої країни, який неза-
конно переправляв цигарки 
на територію нашої держави, 
запропонував співробітнику 
спецслужби €26 тис. за по-

вернення конфіскованих на 
митниці цигарок.

Співробітник СБУ відразу 
після отримання неправо-
мірної пропозиції повідомив 
про неї керівництво. У рамках 
кримінального провадження 
правоохоронці 3 лютого за-
тримали зловмисника під час 
спроби передати хабаря.

Вироком Камінь-Ка-

ширсь  кого районного суду 
від 13 лютого білоруса ви-
знано винним у наданні не-
правомірної вигоди служ-
бовій особі та призначено 
покарання у вигляді штрафу 
розміром 8500 грн. Крім того, 
застосовано спеціальну кон-
фіскацію відносно речових 
доказів та стягнуто в дохід 
держави €26 тис.

За повернення конфіскованих цигарок 
спритник пропонував €26 тис.

vol.gp.gov.ua

У грі-лотереї «Лото-Забава» 10 лютого 
лучанин виграв чверть мільйона 
гривень.

Михайло Панасюк з Луцька взяв участь 
у постійному конкурсі «Багаті та Відомі». 
10 лютого фортуна обрала жовтий ряд і 
восьме місце, на якому сидів лучанин, ін-
формує «Еспресо».

Збільшивши початковий виграш у кон-
курсі вп’ятеро під час «Супергри», Михай-
ло Володимирович виграв 250 тис. грн. А 
на що витратити чверть мільйона, пере-
можець теж вирішив: удома чекають троє 
внуків та дружина Валентина, а ще на ха-
зяйстві давно потрібен трактор.

Цікаво, що такий великий виграш у Ми-
хайла Володимировича не перший. Грає 

Лучанина, який зателефонував до поліції 
та повідомив про фальшиве замінування 
Волинської обласної клінічної лікарні, засудили 
до чотирьох з половиною років тюрми.

Такий термін чоловік отримав, оскільки перед 
«замінуванням» погрожував по телефону патруль-
ному, а під час затримання вдарив одного полісме-
на, а іншому побив мобільний. Про це йдеться у ви-
року Луцького міськрайонного суду від 7 лютого.

Інцидент із псевдозамінуванням трапився 
11 квітня 2018 року. Тоді правоохоронцям і ме-
дичному персоналу довелося евакуювати мед-
працівників та пацієнтів.

він у «Лото-Забаву» майже з перших тира-
жів, а три роки тому в конкурсі «Полювання 
за грошима» навіть виграв автомобіль.

Михайло Панасюк підкорює 
«Лото-Забаву» не вперше

igra.m
sl.ua
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ПРЕЗИДЕНТ БАГАТІЄ
Президент Петро Порошенко з 
початку лютого задекларував 
118,5 млн грн доходів. Про це 
свідчать дані в Єдиному реєстрі 
декларацій.

Як повідомляють «Українські Нови-
ни», 15 лютого президент задекларував 
60 млн грн дивідендів від ПАТ «Закри-
тий недиверсифікований корпоратив-
ний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс 
Кепітал». 1 лютого він задекларував 
29,6 млн грн дивідендів від «Прайм Ес-
сетс Кепітал», 1,1 млн грн відсотків від 
Міжнародного інвестиційного банку, 
27,5 млн грн повернення Міністерством 
фінансів вартості придбання облігації 
внутрішньої державної позики і 0,3 млн 
грн інвестиційного прибутку при пога-
шенні ОВДП.

У січні Порошенко задекларував 
576 млн грн доходів. 1 січня – 548,7 млн 
грн дивідендів від Rothschild Trust і 
26,2 млн грн дивідендів від «Прайм Ес-
сетс Кепітал», а 8 січня – 1,1 млн грн від-
сотків від вкладів у МІБ.

Оскільки суттєві зміни в майново-
му стані треба задекларувати в десяти-
денний термін з моменту їх отримання, 
січневі декларації могли стосуватися 
доходу і за 2018-й, і за 2019 рік. Повну 
декларацію про доходи за 2018 рік По-
рошенко зобов’язаний подати до 31 бе-
резня включно.

Відповідно до задекларованих про-
тягом року суттєвих змін в майновому 
стані, річний дохід Порошенка пере-
вищив 1,3 млрд грн, що у 80 разів біль-
ше, ніж дохід за 2017 рік, який склав 
16,3 млн грн.

До слова, Порошенко витрачає 
10 млн грн щодня на передвиборну 
кампанію.

ПОРОШЕНКО БОЇТЬСЯ 
ЗЕЛЕНСЬКОГО?

Президент України Петро 
Порошенко використовує 
громадськість, ЦВК і Нацраду з 
питань телебачення для атаки 
на лідера президентської гонки 
Володимира Зеленського з 
метою дискредитації політичного 
конкурента.

Неспростовні докази вже кілька ра-
зів упродовж останнього часу опубліку-
вав журналіст Олександр Дубінський. 
Медійник показав листування народ-
ного депутата від БПП Олександра Чер-
ненка, де обговорюють план, як не до-
пустити в ефір телеканалу «1+1» серіал 
«Слуга Народу-3».

«По-перше, я вдячний. Я вражений 
трішки, але вдячний. Такого маркетингу 
Студія «Квартал 95», а саме фільм «Слуга 
народу-3», ніколи не отримав би. У жод-
ній країні світу я не бачив, щоб уряд рек-
ламував серіал», – заявив Зеленський.

До слова, раніше кандидат звернув-
ся у поліцію із заявою про стеження за 
ним.

Як передає УНІАН, останні дослі-
дження Київського міжнародного ін-
ституту соціології свідчать, що шоумен 
Володимир Зеленський нині має най-
вищий рейтинг – 26,9%. Друге місце 
посідає чинний Президент Петро По-
рошенко із 17,7%, на третьому місці – лі-
дерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко із 
15,8%.

по суті

резонанс

феміда

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС, ЯКИЙ 
КАЛІЧИТЬ ЛЮДЯМ ЖИТТЯ

Голова ОДА та директор департаменту 
фінансів зловживають владою

БЮДЖЕТ ОБЛАСТІ 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 
ДО ВИКОНАННЯ

  Анна ВОЛОЩУК

У Волинському 
окружному 
адміністративному 

суді відмовили 
Волинській 
облдержадміністрації у 
забезпеченні позову до 
Волинської обласної ради 
про скасування рішення 
про бюджет на 2019 рік. 

Йдеться про те, що ОДА, крім 
заяви про скасування рішення 
облради про бюджет, вимагала 
в суду на час розгляду справи 
забезпечити позов, тобто зупи-
нити дію рішення про бюджет на 
2019 рік.

«Дослідивши наявні в ма-
теріалах справи докази та про-
аналізувавши мотиви, якими 
Волинська обласна державна 
адміністрація обґрунтовує заяву 
про забезпечення позову, суд 
дійшов висновку, що на час роз-
гляду вказаної заяви заявником 
не доведено, що невжиття захо-
дів забезпечення позову може 
істотно ускладнити чи унемож-
ливити виконання рішення суду, 
ефективний захист, поновлення 
порушених чи оспорюваних прав  
й інтересів позивача», – йдеться у 
рішенні суду.

Як зазначено в ухвалі, із 
оскаржуваного рішення відпові-
дача неможливо зробити одно-
значний висновок про його про-
типравність.

«Волинська обласна держав-
на адміністрація не є суб’єктом 
бюджетного процесу, – наголо-
шує  голова фракції «УКРОП» у 
Волинській обласній раді Вяче-
слав Рубльов. – Тому цей судовий 
процес надуманий та безпідстав-
ний. Завдяки ухвалі суду бюджет 
області лишається обов’язковим 
до виконання, а отже, користува-
тися бюджетними коштами мож-
на, незалежно від того, наскільки 
тривалою виявиться судова тяга-
нина».

До слова, підготовче судове 
засідання за заявою обласної 
державної адміністрації про ска-
сування рішення обласної ради 
«Про бюджет на 2019 рік» відбу-
деться 11 березня.

Нагадаємо, 20 грудня Во-
линська обласна рада ухвалила 
бюджет на 2019 рік. Відповідно 
до закону «Про місцеві державні 
адміністрації» та ст. 78 Бюджетно-
го кодексу України, обов’язок за-
безпечення виконання відповід-
них 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, го-
лова Волинської ОДА Олександр 
Савченко видав доручення, яким 
фактично призупинив виконан-
ня рішення сесії про обласний 
бюджет на 2019 рік.

У зв’язку з цим на посадовця 
подали заяви про злочин в міс-
цеві поліцію та прокуратуру, а 
також у НАБУ та САП. Адже поса-
довець не мав законного права 
одноосібно відміняти рішення 
органу місцевого самоврядуван-
ня. Розпочато кримінальне про-
вадження стосовно голови ОДА 
Олександра Савченка та дирек-
тора департаменту фінансів ОДА 
Ігоря Никитюка за ст. 364 ККУ 
(зловживання владою або служ-
бовим становищем).

Заступник голови Волинської 
облради Роман Карпюк звер-
нувся до поліції з проханням 
відсторонити від посад Олексан-
дра Савченка та Ігоря Никитюка. 
Карпюк просить у Мінфіну також 
притягнути Никитюка до дисцип-
лінарної відповідальності. 

Крім того, від Волинської 
обласної ради за підписом ке-
руючого справами виконав-
чого апарату Дмитра Дубняка 
подано заяву до Волинського 

окружного адміністративного 
суду із проханням визнати без-
діяльність Волинської ОДА 
протиправною. Йдеться про за-
гальну організацію бюджетного 
процесу та виконання обласно-
го бюджету.

«Голова Волинської облдерж-
адміністрації та керівник депар-
таменту фінансів ОДА мають 
понес ти покарання через блоку-
вання бюджету області та переви-
щення службових повноважень, 
адже при формуванні річного 
кошторису краю було дотримано 
всіх норм та юридичних вимог, – 
переконаний Вячеслав Рубльов. 
– Волинська обласна рада на чолі 
з Ігорем Палицею показує реаль-
ний приклад децентралізації. Це 
лякає президентську гілку влади, 
тому вони хочуть переламати 
ситуацію в будь-який спосіб. Пре-
зидентська вертикаль в області 
через таке блокування бюджету 
зробила кожного волинянина 
своїм ворогом».

  Борис ХВИЦЬ

Журналісти ТРК 
«Аверс» виявили в 

депутата Луцької міської 
ради та засновника 
громадянського руху 
«Свідомі» Андрія 
Покровського незаконний 
гральний бізнес. З 
цього приводу радник 
міського голови Луцька 
Ігор Поліщук пригадав 
депутату, що за брудні 
гроші Покровському 
колись-таки доведеться 
постати перед судом.

У розслідуванні телеканалу 
«Аверс» йдеться про те, що депу-
тат від БПП «Солідарність» Андрій 
Покровський через афілійовані 
структури причетний до мережі 
гральних закладів в Україні та 
Луцьку зокрема. Серед лучан де-
путат створює образ благодійни-
ка, мецената, власника торгово-
розважальних закладів.

Тим часом через ігрову за-
лежність люди вдаються навіть 
до крайнощів, аби врятувати сво-
їх рідних-лудоманів, хоча і це не 
завжди допомагає. Кілька місяців 
тому волинянин повідомив про 
замінування клубу, аби син не 
програвав там гроші. Також не-
щодавно повісився 19-річний си-
рота, який набрався боргів через 
азартні ігри.

На розслідування журналістів 

Андрій Покровський відреагував 
нервовим відеозверненням в 
інтернеті. Щоправда, бізнесмен 
не спростував інформації щодо 
фірм, згаданих у розслідуванні. 
Натомість заявив, буцімто все 
це зроблено на замовлення тих, 
кому він не дозволяє красти.

«Я не даю красти свиням, 
які дорвалися до корита в Луць-
кій міській раді. Через це вони 
мене не люблять. Нешановні за-
мовники цього інформаційного 
лайна, запам’ятайте: хай скільки 

ви брешете, я і далі не дам вам 
красти», – емоційно заявив По-
кровський.

Натомість радник міського го-
лови Ігор Поліщук зауважив: поки 
журналісти не зачепили граль-
ний бізнес Покровського, депутат 
президентської партії жодного 
разу не заявляв про буцімто відо-
мі йому факти крадіжок. 

«Переглянув відеозвернення 
вкрай знервованого й переля-
каного Андрія Покровського з 
приводу його грального бізнесу, 

де він нічого не відповідає по суті 
звинувачень в організації граль-
ного бізнесу, але заявляє, що не 
дає і не дасть красти свиням, які 
дорвалися до корита в міській 
раді. З цього приводу є кілька за-
питань. Скоро виповниться два 
роки, як наша команда взяла від-
повідальність за життя й розви-
ток рідного міста. Так ось, Андрію 
Володимировичу, де за два роки 
хоча б одне звернення щодо 
крадіжок чи зловживань керів-
ництвом міської ради в поліцію? 
Де хоча б одне звернення з цього 
приводу в прокуратуру та СБУ? 
Де хоча б один позов до суду про 
повернення вкраденого? Жодно-
го. Ми за свої слова і вчинки го-
тові постати перед будь-яким су-
дом, – наголошує укропівець Ігор 
Поліщук. – А вам треба пам’ятати 
про суд Божий, де доведеться 
відповісти і за брудні гроші, і за 
понівечені гральним бізнесом 
людські життя та скалічені долі, 
зруйновані сім’ї й самогубства, 
скоєні через борги в гральних 
закладах. А вночі раджу вам 
спати й відпочивати, а не кон-
тролювати через відеокамери та 
онлайн-касу, хто й скільки коштів 
залишив у гральному закладі і чи 
часом не навідалися туди право-
охоронці. Тоді й удень не буде 
така нісенітниця в голову лізти».

Під виглядом продажу державних 
лотерей діють незаконні гральні заклади
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Володимир Зеленський
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  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

З 1 травня в Україні повністю 
припиняється аналогове 

телемовлення. Про це повідомила 
Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення 
у відповіді на запит народного 
депутата Ірини Констанкевич 
щодо позбавлення можливості 
перегляду загальноукраїнських та 
регіональних телеканалів у Камінь-
Каширському, Ківерцівському, 
Маневицькому та Любешівському 
районах.

Як відомо, 30 серпня Сарненський район-
ний суд Рівненської області ухвалив рішення, 
яким заборонив Концерну радіомовлення, 
радіозв’язку і телебачення вчиняти будь-які 
дії, пов’язані з припиненням використання 
технології аналогового телебачення. Але, не-
зважаючи на це, з 1 вересня аналогове теле-
бачення вимкнули майже на всій території 
України. 

Його дія продовжилася в районах, що 
межують з Росією та тимчасово окуповани-
ми територіями. Доступними для перегляду 
лишалися канали мовлення на територіях, 
де розповсюджуються програми ПАТ «Націо-
нальна суспільна телерадіокомпанія Украї-
ни», а також місцеві телеканали, які не мають 
ліцензій на цифрове мовлення. 

«У Волинській області це програми НСТУ в 
містах Горохів, Ковель, Луцьк, селищі Любешів 
(логотип «UA: ПЕРШИЙ»), у Горохові, Ковелі, 
Луцьку, Нововолинську (логотип «ВТ»). Також 
у Волинській області (Ковель, Нововолинськ, 
с. Топільне) мовить місцева компанія ПП «Ін-
формаційна студія «Полісся – TV», яка має 

аналогову ліцензію і не має цифри», – йдеться 
у відповіді на запит.

«Вимкнення аналогового мовлення при-
звело до дискримінації майже третини гро-
мадян України – передусім жителів сільської 
місцевості, які не мають можливості придбати 
тюнери для забезпечення доступу до цифро-
вого телебачення. Вартість тюнерів (середня 
їх ціна – 350-600 гривень) не співмірна з мі-
зерними пенсіями, які отримують люди по-
важного віку. Спочатку треба було розробити 
і профінансувати відповідну державну про-

питання доступу до різних джерел інформації 
стоїть особливо гостро. Ми й надалі докла-
датимемо зусиль, аби в Україні, особливо у 
селах, не виник інформаційний вакуум», – на-
голосила Ірина Констанкевич.

Ірина Констанкевич відстоює права 
українців на інформацію 

Солом
ія Добролю

бова

граму й лише після цього здійснювати пе-
рехід з аналога на цифру», – зазначає Ірина 
Констанкевич.

Окрім того, з 1 вересня минулого року 
повний контроль над усім ефіром в Україні 
отримало ТОВ «Зеонбуд». «Майже полови-
на компанії належить близькому оточенню 
екс-президента Віктора Януковича. До того 
ж, «Зеонбуд» не має технічних можливос-
тей, щоб забезпечити цифровим телеба-
ченням всю територію України», – зауважує 
нардеп.

За офіційним повідомленням Нацради з 
питань телебачення та радіомовлення, поки 
що лише вивчають питання оголошення кон-
курсу для розбудови загальнонаціональної 
цифрової мережі на базі Концерну радіо-
мовлення, радіозв’язку та телебачення у 
смузі частот, до якої входять Горохів, Ковель, 
Луцьк, Камінь-Каширський, Любешів, Цумань 
та Шацьк. Тож коли тут з’явиться цифра – пи-
тання поки риторичне.

Зауважимо, нещодавно Ірина Кон-
станкевич скерувала депутатський запит 
Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману 
щодо захисту ринку преси в Україні, зокре-
ма шляхом збереження мережі поштових 
відділень.

«Як демонструють нинішні реалії, ін-
формаційний простір в Україні стає дедалі 
контрольованішим, часто ЗМІ вдаються до 
маніпуляцій, спостерігається політична за-
ангажованість. У час російсько-української 
війни, в період президентської виборчої 
кампанії, а за кілька місяців і парламентської, 

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

Зарплати до 92 тисяч 
на місяць та понад 
36 тисяч матеріальної 

допомоги для чиновників, 
які декларують маєтки, 
автомобілі й колекції монет: 
наскільки щедро у 2018 році 
оплатили з держбюджету 
роботу голови Волинської 
облдержадміністрації 
Олександра Савченка 
та його заступників, 
проаналізували «Волинські 
Новини».

У березні-грудні 2018 року 
голова Волинської ОДА Олек-
сандр Савченко заробив зага-
лом 197,922 тис. грн. У листопаді 
та грудні загальний розмір зар-
платні становив по 27,72 тис. грн, 
у жовтні він заробив 26,505 тис. 
грн, у квітні-травні – по 18,81 тис. 
грн, у вересні – 18,874 тис. грн, у 
серпні – 16,3 тис. грн. Протягом 
року його оклад становив зага-
лом 119,766 тис. грн, надбавка за 
секретність – 17,964 тис. грн, над-
бавка за вислугу – 59,883 тис. грн, 
індексація – 0,307 тис. грн. У 2017 
році, відповідно до електронної 
декларації, на посаді першого за-
ступника голови Київської ОДА він 
заробив 300,787 тис. грн.

Зазначимо, попри доволі скром-
ні офіційні доходи, Олександр Сав-
ченко, усе життя працюючи на дер-
жавній службі та в правоохоронних 
органах, став разом з рідними влас-
ником п’яти квартир, двох маєтків, 
один з яких ще будують, шести зе-
мельних ділянок, двох елітних авто, 
€70 тис., $500 тис. і понад 1 млн грн. 
А ще він задекларував три швей-
царські дорогі годинники і невідо-
мо скільки дорогоцінних металів та 
ювелірних прикрас. 

Голова Волинської обласної 
державної адміністрації Олександр 
Савченко має чарівну банківську 
картку, з якої знімає гроші. Хто їх 
туди кладе, не каже. Можливо, він їх 
заробляє. Адже державних зарплат, 
які можуть забезпечити сотні тисяч 

доларів готівки, просто не існує. 
Але, як виявляється, у державі не іс-
нує, а в декларації Олександра Сав-
ченка вони є. І в його дружини теж 
є сотні тисяч доларів та гривень, 
повідомляв нещодавно телеканал 
«Аверс».

Мільйонер на державній службі 
володіє «дачним будиночком» у не-
простому селі під Києвом. Поряд з 
ним мають землю очільник СБУ Ва-
силь Грицак, вищі поліцейські чини, 
судді, прокурори. А через паркан 
живе одіозний екс-регіонал Яро-
слав Москаленко.

Перший заступник голови 
ОДА Олександр Киричук протя-
гом листопада-грудня отримав 
56,522 тис. грн. З них премія ста-

новила 21,109 тис. грн, оклад – 
20,713 тис. грн, надбавка за інтенсив-
ність праці – 14,7 тис. грн. У грудні 
його зарплата становила 50,509 тис. 
грн. У річній декларації за 2017 рік 
він вказував, що заробив 38,373 тис. 
грн за основним місцем роботи в 
ТОВ «Тарлес», 1,368 тис. грн отримав 
як гонорар у Луцькому базовому 
медичному коледжі. Олександр Ки-
ричук декларував низку земельних 
ділянок, житловий будинок, елітні 
годинники та автомобілі.

Заступник голови ОДА Вален-
тин Цьось протягом жовтня-грудня 
2018 року заробив 158,294 тис. 
грн. Понад 36 тис. грн у листопаді 
він отримав як матеріальну допо-
могу, 13,125 тис. грн – як премію, 

ще 13,125 тис. грн – як надбавку за 
інтенсивність праці. Таким чином, 
заступник голови ОДА у жовтні 
отримав загалом 37,769 тис. грн, у 
листопаді – 75,427 тис. грн, у груд-
ні – 45,097 тис. грн. Протягом трьох 
місяців чиновнику заплатили пре-
мію у 44,562 тис. грн, надбавку за ін-
тенсивність праці у 38,839 тис. грн, 
матеріальну допомогу – 36,052 тис. 
грн, оклад – 38,839 тис. грн.

Зауважимо, чиновник, який 
отримує матеріальну допомогу від 
держави, задекларував разом із 
дружиною п’ять об’єктів нерухомос-
ті. Це житловий будинок площею 
487,7 м2, земельна ділянка площею 
1000 м2, нежитлове приміщення 
площею 101,6 м2, дві квартири пло-

щами 56,5 м2 та 49,9 м2. Уся перера-
хована нерухомість розташована в 
Рівному. Також він є власником двох 
автомобілів, колекції монет і фібул, 
акцій та корпоративних прав кіль-
кох підприємств. У 2017 році Цьось 
заробив 243,639 тис. грн.

Заступник голови ОДА Денис 
П’ятигорець протягом жовтня-
грудня отримав 117,732 тис. грн. У 
жовтні він заробив 37,769 тис. грн, 
у листопаді – 39,375 тис. грн, у груд-
ні – 40,587 тис. грн. Обсяг премії 
чиновника за цей період становив 
42,677 тис. грн, надбавки за інтен-
сивність праці – 37,527 тис. грн, 
оклад – 37,527 тис. грн. У 2017 році 
у ВОБО «Патріоти Волині» він заро-
бив 40,95 тис. грн.

Заступник голови ОДА Світлана 
Мишковець протягом року отрима-
ла 441,507 тис. грн. Зокрема, у листо-
паді їй вдалося заробити 92,734 тис. 
грн, у грудні – 53,628 тис. грн, у 
жовтні – 45,952 тис. грн, у травні – 
36,134 тис. грн, у серпні – 31,344 тис. 
грн. 69,208 тис. грн протягом року 
вона отримала як матеріальну до-
помогу, 86,757 тис. грн – як премію, 
78,044 тис. грн – як надбавку за ін-
тенсивність праці, 57,244 тис. грн – 
як надбавку за вислугу, 114,489 тис. 
грн – як оклад. 

У 2017 році вона заробила 
291,471 тис. грн, тобто на понад 
150 тис. грн менше. У 2016 році її 
зарплата становила 190,957 тис. 
грн, у 2015-му – 107,322 тис. грн. 

Заступник голови ОДА Сер-
гій Кошарук протягом 2018 року 
отримав 397,41 тис. грн. У листо-
паді він заробив 85,854 тис. грн, у 
грудні – 44,619 тис. грн, у берез-
ні – 43,865 тис. грн. Протягом року 
63,151 тис. грн отримав як матері-
альну допомогу, 83,756 тис. грн – як 
премію, 71,491 тис. грн – як надбавку 
за інтенсивність праці. Зауважимо, 
відповідно до електронної декла-
рації чиновника за 2017 рік, тоді він 
протягом року заробив 257,691 тис. 
грн, тобто у 2018 році його зарплата 
стала вищою на майже 140 тис. грн. 
У 2016 році зарплата заступника 
голови ОДА становила 167,522 тис. 
грн, або більш ніж вдвічі менше, ніж 
у 2018-му. У 2015 році він заробив 
лише 79,336 тис. грн.

Олександр Савченко очолює область майже рік
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законопроектнайкраще – дітям 

відгомін війни АФГАНІСТАН – РАНА, 
ЯКУ НЕ ГОЇТЬ ЧАС 

  Дарина ТИХА

Ухвалення парламентом 
законопроекту «Про 

регулювання містобудівної 
діяльності» (щодо 
обов’язковості будівництва 
об’єктів громадського 
обслуговування населення 
соціальної сфери) 
назавжди усуне проблему 
доступності соціальних 
закладів. Про це під 
час засідання Комітету 
Верховної Ради з питань 
науки і освіти заявила 
народний депутат від 
УКРОПу та співавтор 
документа, до розробки 
якого долучилися 23 
народні депутати, Ірина 
Констанкевич.

«Законопроект покликаний за-
лагодити проблему довжелезних 
черг у дитсадках, переповненості 
класів у школах та відсутності по-
ліклінік у зоні пішої доступності 
від будинку. Збудовані соціальні 
об’єкти можуть бути різної форми 
власності. Це питання залагоджу-
ватимуть замовник будівництва та 
місцева влада на етапі отримання 
даних щодо містобудівних умов та 
обмежень або під час укладання 
договору щодо пайової участі», – 
пояснила нардеп.

За словами Ірини Констанке-
вич, у разі ухвалення документа 

  Ірина ЮЗВА

У Луцьку відзначили 
30-ту річницю 
виведення 

обмеженого контингенту 
військ з Афганістану та 
вшанували учасників 
бойових дій на території 
інших держав.

Щороку 15 лютого, у День вша-
нування учасників бойових дій на 
території інших держав, в облас-
ному центрі збирається велика аф-
ганська родина з найвіддаленіших 
куточків Волині, аби вшанувати 
пам’ять побратимів, які відійшли у 
вічність, та відзначити тих афганців, 
що не лишаються осторонь проб-
лем сьогодення. 

Вітаючи бойових побратимів, 
голова Волинської обласної орга-
нізації Української Спілки ветеранів 
Афганістану, депутат Волиньради 
Григорій Павлович розповів, що 
участь в афганській війні взяли по-
над 160 тисяч українських військо-
вослужбовців, із них 2330 волинян. 
70 волинських хлопців «вантажем 
200» повернули до рідних домівок 
«Чорні тюльпани». Ще троє волинян 
зникли безвісти. 

«Для мене це великий день. Аф-
ганські дороги війни були сповне-

ні небезпек. Небезпечними були й 
гори, де стріляв кожен камінь. Ко-
жен, хто пройшов цю дорогу, знає, 
як гартувалася воля, народжували-
ся дружба і бойове побратимство. 
Сини української землі завжди від-
різнялися сильним духом та вірніс-
тю військовій присязі. Інтернаціо-
нальний обов’язок в цій азійській 
країні вони виконали з честю та гід-
ністю, – зазначив Григорій Павло-
вич. – Ветерани Афганістану беруть 
участь у бойових діях на сході Укра-
їни, слугуючи взірцем для молодих 
воїнів. Гірко визнавати, що знову в 
неоголошеній війні на сході держа-
ви загинули 20 наших бойових по-
братимів». 

Роман Стаднік – один із тих, кого 
зараз називають афганцями. Ми-
нуло три десятки років, а чоловік, 
ніби це було вчора, пам’ятає тих два 
роки й шість днів, що їх в нього за-
брала війна. Пан Роман каже: Афга-
ністан – це рани, яких час не гоїть. 

«Для мене це не свято, це спо-
гад про ті страшні роки. Я воював 
в Афганістані два роки. Там, на чу-
жині, поклали життя мої товариші. 

Дня виведення військ з Афганістану 
відбувся за фінансового сприян-
ня Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Зокрема, на відзначення 30-ї 
річниці виведення військ з Афга-
ністану Фонд виділив 50 тис. грн. З 
них 20 тис. грн – на придбання юві-
лейних нагород та 30 тис. грн – на 
організацію святкового концерту, 
солдатської кухні тощо.

Перший заступник голови 
правління Фонду Лариса Тарасюк 
розповіла, що з початку діяльності 
Фонд усебічно підтримує Волин-
ську обласну організацію Україн-
ської спілки ветеранів Афганістану. 
Зокрема, виділив понад 2 млн грн 
на будівництво бази відпочинку 
для ветеранів війни в Афганістані 
на озері Світязь Шацького райо-
ну та майже 200 тис. грн на зміц-
нення матеріально-технічної бази 
військово-спортивного клубу «Тай-
фун» (ремонт спортзали та придбан-
ня спортивного обладнання). Також 
Фонд профінансував встановлення 
пам’ятного знака в Ратнівському 
районі на честь загиблих ветеранів 
Афганістану та воїнів АТО.

«Влада забуває про тих героїв, 
які виконували інтернаціональний 
обов’язок, – констатує очільник 
волинського УКРОПу, депутат обл-
ради Вячеслав Рубльов. – Григорій 
Павлович постійно піднімає багато 
питань, які лишаються поза увагою 
влади. Найбільше прохань, що їх 
озвучують, – це забезпечення кош-
тами на лікування колишніх солда-
тів. Депутати Волинської обласної 
ради завжди на боці воїнів, які захи-
щали і захищають країну. Ми нама-
гаємося виділити з бюджету кошти 
для госпіталю ветеранів війни – на 
ремонт палат, ліки, щоб наші вої-
ни могли відновлювати здоров’я в 
комфортних умовах. Але й держава 
має виділяти гроші на відповідні 
програми, бо це проблема не лише 
Волині, а й кожної області України. 
Ці люди лишаються воїнами і за-
хисниками – багато з них воюють на 
сході, захищають рубежі нашої дер-
жави і є волонтерами».
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містобудівні умови та обмежен-
ня, що їх видають при комплекс-
ній забудові, міститимуть перелік 
техніко-економічних показників 
об’єктів соціальної сфери, які забу-
довник зобов’язаний передбачити. 
При цьому відсутність поліклінік чи 
освітніх закладів при зведенні ЖК 
стане для Держархбудінспекції під-
ставою відмовити у виданні серти-
фіката готовності об’єкта.

«Ми прогнозуємо, що реаліза-
ція закону призведе до зростання 
соціальної відповідальності за-
будовників та появи в сучасних 
ЖК таких соціальних об’єктів, як 
школи, дитсадки, поліклініки. Ре-
алізується пішохідна доступність 
цих об’єктів для мешканців, відбу-
деться розвантаження найближчих 

старих шкіл, дошкільних закладів 
та лікарень. Також зросте якість 
освітніх і медичних послуг за раху-
нок зменшення кількості охочих їх 
отримати», – пояснила Ірина Кон-
станкевич.

Водночас народний депутат 
уточнила, що наразі в Україні має 
місце дефіцит дитячих садків та 
шкіл через їхню переповненість. За 
даними Кабміну, 65 тисяч дітей не 
можуть потрапити до дошкільних 
навчальних закладів.

«У групах, де має бути до 20 
дітей, навчається 40. Темпи будів-
ництва об’єктів соціальної інфра-
структури нижчі за темпи зведення 
житлової нерухомості в середньому 
на 17%», – підкреслила представни-
ця УКРОПу.

Школи й дитсадки переповнені

  Олена СЕМЕНОВА 

Чудовий подарунок від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» – 
новенькі парти – отримали 
школярі ЗОШ І-ІІ ступенів села 
Пехи – філії опорного закладу 
НВК смт Шацьк.

14 лютого нові, комфортні, ви-
готовлені з екологічно чистого ма-
теріалу парти поставили у п’ятому і 
восьмому класах. «Ми вже не впер-
ше працюємо із Фондом, – розпо-
відає директорка школи Ярослава 
Гигера. – Торік спільними зусилля-
ми на шкільному подвір’ї встано-
вили ігровий дитячий майданчик. 
А тепер я вирішила звернутися 
до Фонду з проханням допомог-
ти реалізувати проект під назвою 
«Шкільна сучасна парта», метою 
якого є придбання 12 шкільних 
парт для комфортного навчання 
наших дітей. Адже ті, які були, вже 
застарілі й некомфортні. Дуже важ-
ливо, за якою партою сидить учень, 
бо це впливає на осанку і загалом 

здоров’я опорно-рухового апара-
ту. Презентація проекту відбулася  
за участі голови Шацької районної 
ради Сергія Карпука, начальника 
гуманітарного відділу Шацької 
селищної ради Анатолія Павлея, 
в. о. старости Самійличівського 
старостинського округу Шацької 
селищної ради – ОТГ Олександра 
Куська. Учні щиро радіють новим 
партам. Кажуть, що відколи їх по-
ставили, то й загальний вигляд 
класу змінився».

Педагоги і батьки намагають-
ся спільними зусиллями створити 
кращі умови та сприятливу атмос-
феру для навчання. 

«Також ми щиро дякуємо Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
турботу про наших дітей, – каже 
директор. – І плануємо ще зверта-
тися, адже у нас вкрай мало ноут-
буків для навчання інформатики. 
А ще хочемо в майбутньому оно-
вити меблі у класах, встановити 
нові полички для книг і демон-
страції дитячих робіт».

Школярі щиро радіють новим партам

НОВЕНЬКІ ПАРТИ ДЛЯ 
ШКОЛЯРІВ СЕЛА ПЕХИ

У ПАРЛАМЕНТІ ДУМАЮТЬ, ЯК 
УСУНУТИ ЧЕРГИ В ДИТСАДКАХ

Дуже прикро, що ті, хто пройшов 
пекло в Афганістані, загинули на 
рідній землі, за незалежність Укра-
їни», – задумливо каже Володимир 
Хлищук. 

Зі сцени лунали афганські пісні, 
писані душею і серцем, часто не-
відомих авторів. Цього пам’ятного 
дня багато з них прозвучали у ви-
конанні колективу обласної спілки 
ветеранів Афганістану «Віват» та 

Тернопільського народного ама-
торського гурту воїнів-афганців 
«Долг».

Опісля урочистостей представ-
ники влади та громадськості спіль-
но з воїнами-інтернаціоналістами 
поклали квіти до пам’ятного фото-
стенду «Герої Небесної Сотні» та 
пройшли вулицями міста до мемо-
ріального комплексу «Вічна слава».

Традиційно святковий захід до 

У Луцьку вшанували пам’ять воїнів-інтернаціоналістів

Ірина Ю
зва

О
лена Сем

енова

tvoem
isto.tv

Велика афганська родина Пісні, народжені у горнилі афганської війни
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Найскладніше почати діяти, все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергарт

ПЕРЕД ВИБОРАМИ 
ПІДВИЩАТЬ ПЕНСІЇ

З 1 березня відбудеться 
автоматичний перерахунок виплат 

для усіх пенсіонерів. Осучаснення 
пенсій за новими розмірами заробітних 
плат торкнеться 11 мільйонів 
громадян.

За словами Прем’єр-міністра Воло-
димира Гройсмана, нині середній розмір 
пенсії зріс і перевищує 2,6 тис. грн, передає 
«Прямий».

«Ми провели перерахунок військо-
вим пенсіонерам минулого року на пів-
тори тисячі і цього року в середньому ще 
на 760 гривень. Що сьогодні турбує? Тур-
бують ті, хто живе на мінімальну пенсію. 
Це мільйони українських громадян. І ми 
зараз думаємо й шукаємо варіанти, яким 
чином це питання розв’язати», – наголо-
сив Гройсман.

УКРАЇНЦІ БОРГУЮТЬ 
ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

Минулоріч заборгованість 
споживачів за електроенергію 

зросла на 16%. Про це інформує 
«Економічна правда» з посиланням 
на голову Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг, Оксану Кривенко.

«Сумарна вартість спожитої елек-
тричної енергії у 2018 році станови-
ла 195,081 млрд грн (з ПДВ), заборго-
ваність споживачів на початок 2018 
року – 28,942 млрд грн (з ПДВ), на кінець 
року – 33,611 млрд грн (з ПДВ), приріст 
заборгованості за рік становив 4,67 млрд 
грн», – зазначила вона.

У фізичному вимірі, за даними НКРЕКП, 
споживання електроенергії в Україні мину-
лого року становило 105,156 млрд кВт-год.

ЧЕРЕЗ «РОТТЕРДАМ+» 
СВІТЛО І ТЕПЛО 
НА 40% ДОРОЖЧІ

За два роки дії формули обчислення 
вартості вугілля «Роттердам+» 

українці переплатили понад 40 млрд 
грн. Це найвища у світі ціна на вугілля.

Як пише «ТСН.ua», переплата за обігрі-
вач становить 127 грн на рік, за електричну 
духовку – 392 грн, кондиціонер – 102 грн.

Відповідно до формули «Роттердам+», 
за якою споживачам доводиться купувати 
вугілля, видобуте на Донбасі та Волині, за 
ціною Роттердамської біржі, до якої ще й 
додається вартість його доставки в Украї-
ну, за тепло і газ українці переплачують в 
середньому 40%.

Причина дії такого тарифу дуже прос-
та – 80% ТЕС у країні належать корпорації 
ДТЕК Ріната Ахметова, він же видобуває 
85% вугілля. Тобто шахти ДТЕК постачають 
вугілля на збагачувальні фабрики ДТЕК, 
звідки воно йде на теплоенергостанції 
ДТЕК.

До слова, днями НАБУ в рамках кри-
мінального провадження, яке стосується 
сумнівності «Роттердам+», провело обшу-
ки в НКРЕКП.

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АВТО 
ПОТРІБЕН СЕРТИФІКАТ 
ВІДПОВІДНОСТІ

У Регіональному сервісному центрі 
МВС у Волинській області наголошують, що 
сертифікати відповідності при першій реє-
страції авто на території України лишаються 
необхідними.

Законодавство передбачає, що тран-
спортні засоби, ввезені на територію Укра-
їни, підлягають перевірці на відповідність 
чинним екологічним нормам або мають 
мати сертифікат, виданий уповноваженим 
на це Секретаріатом ЄЕК ООН адміністра-
тивним органом.

Уряд має на меті спростити процедуру 
митного оформлення та зменшити перелік 
документів для розмитнення транспортно-
го засобу, ввезеного з країн ЄС. Отже, зміни 
стосуватимуться суто процедури митного 
оформлення. Процедура першої державної 
реєстрації не змінилася, сертифікат відпо-
відності лишається в переліку необхідних 
документів.

по сутізахист прав

добрі справи мандат у дії

ВОЛИНСЬКИМ АТОВЦЯМ МАСОВО 
ВІДМОВЛЯЮТЬ В ОТРИМАННІ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Теплі ковдри та дитячі малюнки 
зігріватимуть захисників на сході

СМАКОЛИКИ Й ДИТЯЧІ МАЛЮНКИ 
ДЛЯ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ

ДО ДЕПУТАТА – 
З ПРОБЛЕМАМИ

 Петро РОЙКО

Прем’єр-міністр 
Володимир 
Гройсман 

нещодавно відзвітував 
за 2018 рік. Розповів 
глава уряду і про 
турботу про учасників 
АТО, зокрема, йшлося 
про 3200 квартир та 
33 тисячі земельних 
ділянок для атовців. 
Однак волинські 
учасники бойових 
дій чомусь до цього 
переліку не потрапили. 

Під час робочих візитів на-
родного депутата Ірини Констан-
кевич у райони та села волин-
ського Полісся до неї постійно 
звертаються учасники АТО/ООС 
і члени сімей загиблих воїнів 
щодо виділення земельних ді-
лянок для будівництва, забез-
печення соціальних гарантій та 
санаторно-курортного лікуван-
ня. Адже хлопці переконані, що 
держава про них забула, тому 
шукають підтримки у нардепа.

«Захищали державу, а нас 
захистити нікому, – констатують 
учасники бойових дій. – Чинов-
ники на майданах закликали до 
відкритості влади, але тепер, коли 
самі прийшли до влади, забули 
про це. Пам’ять у них, на жаль, ко-
ротка. Але ми ще нагадаємо».

До слова, у Камінь-Ка-
ширському районі з 267 учас-
ників АТО 29 – з інвалідністю. 
Найбільше їх турбує питання 
оздоровлення та реабілітації, 
адже коштів, які виділяє держа-
ва, недостатньо. Аналогічна си-
туація й у інших районах Волині. 

Ірина Констанкевич по-

обіцяла тримати це питання на 
особистому контролі. Нардеп 
скерувала відповідний депутат-
ський запит Прем’єр-міністру з 
проханням забезпечити належні 
соціальні гарантії учасникам бо-
йових дій.

«До мене як до народного 
депутата під час робочої поїздки 
до Камінь-Каширського району 
звернулися члени громадської 
організації «Побратим» щодо на-
дання пільг та соціальних гаран-
тій учасникам бойових дій на схо-
ді України. Звертаю вашу увагу на 
те, що, зі слів заявників, учасників 
бойових дій, які проживають у 
Камінь-Каширському районі, не 
забезпечують повною мірою пу-
тівками на санаторно-курортне 
лікування, вони отримують мі-
зерну компенсацію вартості не-
використаної путівки», – йдеться 
у депутатському запиті.

Також волинським атовцям 
масово відмовляють в отриманні 
земельних ділянок. Якщо землю 
й виділяють, то часто вона за де-
сятки кілометрів від цивілізації – 
занедбана та без комунікацій.

Корупційні схеми Держгео-
кадастру із землями селян та 
створення на Волині монополії 
землевпорядних фірм з інших 
областей – це аж ніяк не весь 
перелік проблем, з якими стика-
ються атовці, аби отримати дов-
гоочікувану земельну ділянку. 

Актуальним також залиша-
ється питання забезпечення 
житлом військовослужбовців. 
Немає жодної державної про-
грами, яка гарантувала б покра-
щення житлових умов або отри-
мання нових квадратних метрів 
колишнім військовослужбов-
цям. Кілька квартир отримали 
учасники АТО в місті Луцьку, та 

й то завдяки співфінансуванню 
відповідної програми з міського 
бюджету.

Після таких поневірянь у 
декого опускаються руки, інші 
ж продовжують боротьбу проти 
бюрократичної системи і сва-
вілля чиновників та зі своїми 
проблемами звертаються до 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич.

З цього приводу парламен-
тар звернулася до міністра обо-
рони Степана Полторака з про-
ханням розглянути можливість 
передання земельної ділянки 
площею 51,58 га, яка перебуває 
у постійному користуванні Мі-
ністерства оборони України (вій-
ськова частина А 63756, м. Ківер-
ці, вул. Жукова), на баланс міста.

Невдовзі на ім’я народного 
депутата від 23-го виборчого 
округу надійшла відповідь про 
те, що Міністерство оборони не 
вважає за доцільне передавати 
згадану земельну ділянку в ко-
мунальну власність.

«Прикро, що в Міністерстві 
оборони так дбають про волин-
ських атовців, коли на папері де-
кларують одне, а насправді роб-
лять зовсім інше», – зауважила 
Ірина Констанкевич.

Виділення землі є болючим 
питанням і для учасників бойо-
вих дій із Маневицького району. 
Це питання піднімають чи не 
на кожній зустрічі з народним 
депутатом, бо ж чинна влада та 
чиновники Держгеокадастру 
воліють не бачити цих проблем.

Ірина Констанкевич вимагає у 
Володимира Гройсмана соціальних 
гарантій для учасників АТО

  Олена СЕМЕНОВА 

Уже традиційними 
стали поїздки 

громадської організації 
«Волонтерський центр 
«Серце патріота» на 
схід. Днями відправили 
чергову допомогу нашим 
захисникам. 

Тільки-но на Театральний 
майдан приїхали автомобілі 
волонтерів, відразу почали 
підходити люди. Одні кидали 
в скриньку гроші, інші при-
носили передачі, коробки з 
солодощами, листи воїнам. 
До хорошої справи долучи-
лися й місцеві владці, зокре-
ма радник міського голови 
Луцька Ігор Поліщук, а також 
пересічні жителі, які підготу-
вали передачі на схід.

«Сьогодні ми вирішили 
подарувати нашим захисни-
кам подушки, – розповідає 
Ірина Колпакова, яка разом 
із чоловіком принесла чи-
малий пакунок. – Ми допо-
магаємо бійцям з першого 
дня війни і щиро хочемо, 
аби чимшвидше в Україні за-
панували мир і спокій». 

Пакети з теплим одягом 
принесло подружжя Світ-
лани та Станіслава Зінчуків.  
«Зараз холодно, тому пе-
редусім потрібно подбати 
про те, аби наші воїни були 
тепло одягненими, – пере-
конана пані Світлана. – Ми 
щоразу, коли організовують 
чергову поїздку, долучаємо-
ся і готуємо передачу. Пере-
давали рушники, ковдри, по-

стільну білизну тощо. Вважаю, 
що сьогодні кожен має долу-
читися до цієї доброї справи». 

До збору допомоги до-
лучилися й вихованці луць-
кої школи-гімназії №4, жителі 
села Ратнів, громада міста 
Ківерці та району. А також – 
вихованці дитячих садочків 
Луцька №№ 7, 15, 34, 17.

«Дітки намалювали бійцям 
малюнки, – каже директор 
ЗДО №15 Оксана Негодюк. 
– Також ми готували солодкі 
передачі, де було печиво, різ-
номанітні солодощі. Переда-
вали консервацію тощо». 

Завдяки небайдужим кра-
янам, на схід поїхали фрукти, 
солодощі, вареники, пиріжки, 
а також торти, які спекли й 
прикрасили кулінари з Ківер-
ців. Окрім цього – подушки, 
ковдри, матраци, теплий одяг, 
деталі до техніки, відремонто-
ваний автодвигун та інші по-
трібні нашим захисникам речі. 

«Загалом, це 170-та поїзд-
ка, організована «Серцем па-
тріота», – розповідає заснов-

ник громадської організації 
«Волонтерський центр «Серце 
патріота», депутат-укропівець 
Луцької міської ради Сергій 
Балицький. – І 90-та, в яку їду 
особисто я. Перший авто-
мобіль вирушить на полігон, 
відвезе автозапчастини, дви-
гун, гуму, стартери, частину 
одягу та продуктів харчуван-
ня. Другий відвезе допомогу 
чотирьом підрозділам. Щодо 
маршруту, то їдемо в Луган-
ську та Донецьку області, від-
відаємо Станицю Луганську, 
Попасне, Щастя. Також відве-
земо подарунки дітям у школу-
інтернат в місті Слов’янську. 
Наразі триває розмитнення 
гуманітарної допомоги, яку 
нам передали зі Швейцарії. Це 
різноманітні медикаменти, які 
відвеземо у шпиталь в Харків. 
Також нам активно допомага-
ють з Німеччини. Я щиро дя-
кую всім, хто долучається до 
цієї справи. І сподіваюся, що 
й надалі спільними зусиллями 
ми допомагатимемо нашим 
захисникам». 

О
лена Сем

енова

im
k.net.ua

За чотири роки роботи до 
депутата Верховної Ради 

Ігоря Гузя звернулося понад 
сім тисяч волинян. 

Громадські приймальні парла-
ментаря працюють у Нововолинську, 
Володимирі-Волинському, Любомлі, 
Іваничах та Луцьку.

Аналіз роботи зі зверненнями 
громадян свідчить: 38% звернень – 
прохання людей про допомогу на лі-
кування. «Уявіть собі: чотири з десяти. 
Люди не мають коштів пролікуватися. 
Ситуація просто катастрофічна», – 
констатує нардеп.

24% – порушення прав грома-
дян державними і правоохоронни-
ми органами. 13% людей незадо-
волені якістю надання комунальних 
послуг, переважно це жителі міст. 
7% – порушення процедури виді-
лення землі та приватизації, ще 7% 
турбує надання субсидій та соцдо-
помоги. 5% скаржаться на свавілля 
перевізників. Ще 3% – це пропозиції 
щодо внесення змін до законів та 
підзаконних актів.

«Лише 3% людей мають власне 
бачення розвитку своїх населених 
пунктів, – зауважує Ігор Гузь. – Для 
роботи зі зверненнями є електро-
нна база даних, аби ми могли вчас-
но реагувати. На жаль, не можемо 
розв’язувати кожне порушене пи-
тання, але беремося за залагоджен-
ня усіх тих проблем, із якими до нас 
звертаються. На жаль, нема змоги 
допомогти всім, адже деякі питання 
вимагають великих коштів. І, звісно 
ж, є проблеми, на залагодження яких 
ідуть роки, бо на них заплющували 
очі десятки років».
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як це було ТРИ РЕВОЛЮЦІЇ, 
ЯКІ ЗМІНИЛИ УКРАЇНУ

  Оксана КУЦИК

20 лютого в Україні 
вшановують 
пам’ять Героїв 

Небесної Сотні. Цього 
дня у 2014 році загинуло 
найбільше активістів 
Євромайдану. Окрім 
українців, жертвами 
режиму Януковича 
стали білоруси, вірмени 
та грузини. Загалом 
революційні події зими 
2013-2014 років забрали 
життя понад ста активістів 
Майдану. 107 Героїв 
Небесної Сотні посмертно 
удостоєно звання Героїв 
України. 

Активним учасником Революції 
Гідності був історик-краєзнавець 
Сергій Годлевський. Що спонукало 
його поїхати у столицю в ті буремні 
дні, яким йому запам’ятався рево-
люційний Київ і як це вплинуло на 
подальше життя Сергія? Відповіді 
на ці питання та багато інших ціка-
вих думок – у нашій розмові.

Революція Гідності була для 
мене третьою у житті. Перший 
досвід здобув у жовтні 1990 року, 
коли голодував разом із іншими 
українськими студентами на площі 
Жовтневої революції у Києві (ни-
нішньому Майдані Незалежності). 
Революція на граніті (так тоді охрес-
тили студентські протести) тривала 
з 2 до 17 жовтня. Ми перебували у 
звичайних туристичних наметах. 
Фактично, це був перший україн-
ський Майдан. 

Удруге протестувати довелося 
восени 2004 року під час Помаран-
чевої революції. Ну а втретє став до 
лав протестувальників наприкінці 
2013 року. 

Я ріс і виховувався у сім’ї, де 
знали й переповідали правдиву 
історію, а не ту, що придумали 
комуністичні ідеологи. Мій ді-
дусь 1908 року народження розпо-
відав про січових стрільців. Бабуся 
молилася в домашній церкві. Я пас 
корів з петлюрівськими солдатами. 
У нашому селі їх було двоє – Дми-
тро Торчило і Тит Харчук. Мені, 
жовтенятку й піонеру, було цікаво 
слухати їхні спогади. Про таке не 
писали в підручниках з історії. Ці 
люди формували мій світогляд. Ще 
один мій земляк Андрій Фещук був 
надрайоновим провідником ОУН. 
За це отримав 25 років таборів. Од-
нак через серйозну травму хребта у 

шахті Воркути його звільнили. Цей 
чоловік жив із сестрою на хуторі 
біля села, лежачи обробляв землю 
і садив квіти. Я носив йому молоко, 
пироги від бабусі, яка була його од-
нокласницею. Спілкуючись із ним, 
отримував розумні вишколи. 

Перед моїми очима поста-
вала нова держава. Коли я на-
вчався на історичному факультеті 
в Луцькому педінституті, вже по-
чали з’являтися перші провісники 
свободи. У 1985 році Генсек КПРС 
Михайло Горбачов узяв курс на пе-
ребудову. У 1988-му ми почули про 
журнал «Огоньок», Солженіцина, 
Пастернака, Булгакова. Ще через 
рік на істфаці стали читати самви-
дави, створили Спілку студентів 
незалежних поглядів. Власними зу-
силлями почали малювати стінга-
зету «Шлях». Ми могли писати про 
історію січових стрільців, робити 
передруки «Кобзаря» без цензури, 
малювати карикатури на КДБ. Що-
правда, стіннівка висіла максимум 
півгодини – протягом великої пе-
рерви. Потім були «Живий ланцюг» 
у січні 1990-го, спілкування з луць-
кими рухівцями. Авторитетні пред-
ставники цієї партії збиралися у 
кафе «Ласунка» на тодішній вулиці 
Радянській. Тож коли у жовтні 1990 
року в столиці почали страйкувати 
студенти, я зрозумів, що мушу бути 
серед них. 

Батькам сказав, що їду в кол-
госп перебирати картоплю. Але 
потім по телебаченню показали 
репортаж із голодування в Києві. У 
сюжет потрапив момент, як я кидав 
кайдани. Бабця побачила, що це я, 
ще й у «бандерівській» шапці, і спо-
лохалася не на жарт. «Все, готуйте-
ся, нас точно вивезуть», – сказала. 
Вона мала гіркий досвід розправи 
з її племінницею, моєю тіткою. Ме-
тоди НКВС були жорстокі – тітку 
заареш тували, побили і зґвалтува-
ли, від цього вона померла.

Після першої революції одна 
з обласних газет написала, скіль-
ки нам платили доларів за добу 
голодування. Хоча в 1990 році я не 
знав, який вигляд має долар. Я їх не 
бачив. 

Помаранчева революція для 
мене почалася ще у 2002 році. Я 
працював у штабі Віктора Ющенка в 
Миргороді Полтавської області. Тоді 
обивателі казали: «Все ви, хлопці, 
кажете правильно, але ж вам не да-
дуть реалізувати задуманого». Тому 
восени 2004 року люди вийшли 
на Майдан. Тоді Ющенка вважали 
напівбогом. Це вже потім настало 
розчарування. Напевне, він занад-
то м’який для Президента України. 
Віктор Ющенко міг би себе реалізу-
вати десь у Великобританії. А наша 
держава ще робить становлення і 
потребує лідера-реформіста.

компенсацію за його смерть.
– Ця сім'я чотири роки домагалася статусу 

родини загиблого! Не думаю, що вони заслу-
жили на те, щоб стільки часу вибивати, від-
суджувати у чиновників, яких захищав їхній 
батько, кошти, що полегшили б їм життя. Діти 

переконані, що за наказом Головнокоманду-
вача прискіпливі чиновники з Міністерства 
оборони України знайдуть правильний вихід 
із законодавчої колізії та відшукають можли-
вість виплатити компенсацію, – каже адвокат.

У листі до гаранта Конституції йдеть-

справа честі ДОНЬКИ УЧАСНИКА АТО ПРОСЯТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА ЗАХИСТИТИ МАМУ  Марта ЮЛАНТОВА

Луцький адвокат і волонтер 
Василь Нагорний опікується 

родинами бійців, які загинули 
в АТО. Із 2014 року юрист чув і 
бачив чимало щемливих  історій. 
Але навіть бувалого в бувальцях 
чоловіка розчулив лист Катерини 
та Вікторії Тричуків, які просять 
Президента захистити їхню маму. 
Точніше, виплатити компенсацію 
за смерть тата. 

Іван Тричук із Ратного назавжди зали-
шиться в пам’яті рідних 27-річним. У складі 
51-ї ОМБр захищав кордони України з пер-
ших днів АТО. На сході отримав незначне по-
ранення в ногу та контузію. Після обстрілів 
під містом Ізварине Луганської області в ньо-
го стався нервовий зрив. Марина Тричук за-
певняє: до участі в бойових діях чоловік був 
спокійним та врівноваженим. А додому по-
вернувся зовсім іншим.

Івана не стало вночі 24 вересня 2014 
року в Луцькому гарнізонному військовому 
шпиталі, де він лікувався. Чоловік вкоротив 
собі віку. У нього залишилися дружина та дві 
доньки, яким зараз 7 і 6 років. Сім’я, яка втра-
тила годувальника, досі не може отримати 

ся: «Пане Президенте, ми знаємо, що ви 
найголов ніший в Україні і можете все! Пишуть 
вам Вік торія і Катруся. Ми хочемо попросити 
у вас допомоги. Наш тато Іван Тричук у 2014 
році воював і захищав Україну. Він був сміли-
вим, добрим, відважним. Ви його нагородили 
орденом за Мужність, але він його не отри-
мав, а віддали його нашій мамі. Бо коли тато 
приїхав з війни, то він так там стомився, що 
йому стало погано. Тата забрали в госпіталь, 
але там не було потрібних ліків і він помер.

Пане Президенте, тепер мама працює ці-
лими днями, щоб ми все мали, але вона теж 
втомлюється дуже. Вона каже, що має так 
працювати, бо нам не хочуть в Міністерстві 
оборони дати компенсацію за татову смерть. 
Мама постійно показує папірець, де написа-
но, що татове захворювання і смерть були за 
Батьківщину, а значить, за Україну. Ми дуже 
боїмося тепер, щоб маму теж не забрали в 
лікарню. Петре Олексійовичу, скажіть своїм 
міністрам, щоб віддали нашу компенсацію і 
щоб мама більше не плакала, бо тато захищав 
Батьківщину.

Дякуємо! Слава Україні!».

Діти сподіваються, що гарант 
Конституції захистить їхні праваДонечки сумують за татком

з особистого архіву

Застосувавши силу проти сту-
дентів, Янукович підписав собі ви-
рок. Було зрозуміло, що Президент 
не підпише курс на євроінтеграцію. 
Його рішення обурило молодь, сту-
денти вийшли на Майдан. Ну, посто-
яли б вони ще тиждень і розійшли-
ся б. І тут показують, що жорстоко 
побили дітей. У батьків спрацював 
інстинкт: за що побили? Хто? Барига 
і злочинець, який представляє Пре-
зидента і владу. Це спричинило ви-
бух у суспільстві і марш мільйонів. 

На Євромайдані я був загалом 
місяць і п’ять днів. Але не поспіль.

У лютому за сім днів до роз-
стрілу поїхав додому. Вибрав усі 
можливі відпустки. Але саме 19-22 
числа не був. 

«Плине кача по Тисині» сприй-
маю як реквієм. Це вже як «Упокій, 
Господи, душу спочилого раба Тво-
го». 

Після Євромайдану рік був в 
АТО. Коли отримав повістку, навіть 
не думав, що можна відмовитися 
від служби. Мобілізований і все. 
Сказав, що поїду в АТО. Хоча бага-
то з тих, що раніше на словах були 
готові воювати, щезли. Це був 2015 
рік, ще не забули розстріляних під 
Волновахою, почали везти домови-
ни з-під Іловайська. А прості хлопці 
зібралися і пішли. 

На війні, буду відвертим, – це 
не на пирогах у тещі. Там бліндажі, 
бруд, інша філософія. Але там мо-
ральна чистота. Хто боїться, себе 
виявляє, але щиро. Там люди зміню-

ються, переосмислюють своє жит-
тя. Наприкінці минулого року, коли 
було запроваджено надзвичайний 
стан, я був мобілізований як резер-
віст першої хвилі. Без пафосу скажу: 
скільки мене носитимуть ноги, ма-
тиму силу, то буду служити. 

На жаль, через п’ять років не 
покарано винних у розстрілах. 
Не хотів би, щоб знайшли кількох 
крайніх міліціонерів. Це велика 
вина. У цій справі є кілька нюансів. 
Думаю, правдиві винні не присутні 
в Україні. І ті, хто давав накази, і ті, 
хто їх виконував. Як вдалося виїхати 
з країни? Це ще одне питання. Тим, 
хто розслідує цю справу, треба ви-
знати власну некомпетентність. Бо 
мали п’ять років, щоб знайти ви-
нних. А зайшли в глухий кут.  

Євромайдан змінив Україну. 
Я бачу реформи в ЗСУ. Це зовсім 
інша армія. Постала нова плеяда 
бригадних сержантів. Є зрушення в 
дорогах, прийшла нова кров у полі-
цію. Змінилася молодь – це головне. 
Вони ходять у гори, літають в Євро-
пу, одне слово, вивчають світ. 

Тим часом люди старшого по-
коління чекають месію. Продають 
голоси на виборах. Роблять ремонт 
у квартирах, але смітять у під’їздах 
та ліфтах. А потім дивуються: чому 
процвітають корупція і кумівство? 
Чому українці виїжджають на заро-
бітки? Щоб суспільство порозумні-
шало, мають змінитися покоління. 
Однак це важкий поступовий шлях. 
Все у нас буде гаразд, я в це вірю. 

Студенти з Луцька у Києві. У центрі – голова волинського 
Студентського братства Сергій Годлевський. 

Сергій Годлевський рік відслужив в АТО

volyn.solydarnist.org

dt.ua
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  Жанна КУЯВА 
Фото авторки та 
Роксолани Сьоми

із перших вуст

Цьогоріч на Різдво до 
Києва з’їхалися мої 
волинські родичі. 

Вони особливо хотіли 
побачити Майдан, місце, 
де в 2013-2014 роках 
відбулися історичні події, 
що кардинально змінили 
хід української історії. 
Про Революцію Гідності 
досі розповідають як про 
унікальне явище в цілому 
світі. Бо, здається, ніколи 
й ніде не було такого, 
щоб звичайні, а головно 
беззбройні люди повалили 
диктаторський режим. 
Щоправда, й заплатили 
найдорожчим – життям 
107 Героїв.  

***
Щойно виходимо з метро «Хре-

щатик» на алею Героїв Небесної 
Сотні, помічаємо високі загорожі 
довкола великої земельної ділянки, 
підготовленої для забудови. Тут має 
бути Національний меморіальний 
комплекс Героїв Небесної Сотні – 
Музей Революції Гідності, – дізна-
ємося з інформаційних стендів. 
Цікаво, що у конкурсі на проект ме-
моріалу брали участь архітектори з 
20 країн світу. Переміг авторський 
колектив: Ірина Волинець зі Львова 
та Марія Процик, яка проживає в 
Нідерландах. За задумом, це мають 
бути шлях пам’яті і стела пам’яті зі 
107 гранітних плит. На кожній – ім’я 
Героя Небесної Сотні. Елементи 
стели – щити, які відображають, як 
люди, єднаючись, обстояли свою 
гідність і право на свободу. Виса-
джені вздовж алеї 107 лип нагаду-
ватимуть про героїв у позитивному 
сенсі, з думкою про майбутнє. Як 
пояснили архітекторки, меморіал 
має бути не лише місцем ушануван-
ня, а й простором для життя – того, 
за що боровся Майдан. 

Однак будівництво меморіалу 
почнеться нескоро. Печерський 
суд Києва наклав арешт на ділянку, 
де заплановано забудову, і в січні 
цьогоріч його продовжив, аби збе-
регти обстановку «на місці злочину 
на час проведення слідчих екс-
периментів». На цьому наполягли 
адвокати потерпілих у справі екс-
беркутівців. 

Тим часом Національний музей 
Революції Гідності ось уже четвер-
тий рік проводить велику роботу, 
аби зберегти пам'ять про події на 
Майдані, збирає свідчення, доку-
менти, усні історії та предмети. На-
тепер колекція включає понад 2000 
предметів, близько 500 аудіо- та 
відеоінтерв'ю, документальні фото-
графії, книжкові видання тощо. У 
приміщеннях Українського дому та 
Федерації профспілок тимчасово 
адаптували адміністративну части-
ну Музею з фондовою колекцією, 

КОЛИ Я ЗГАДУЮ МАЙДАН 
З такими людьми не порозумі-

єшся, не раз переконувалася. Бо так 
може говорити тільки той, хто на 
Майдані не був. А отже, йому справ-
ді Майдан «нічого не дав».

Не забуду зустрічі з 52-літнім на-
тоді Ігорем Думанчуком зі Львівщи-
ни. Чоловік дивом лишився живий 
після кривавих лютневих боїв: куля 
влучила йому в груди, але від смерті 
врятував бронежилет. Ще плачучи 
інтерв’ю не брала, а з паном Ігорем 
вийшло саме так.

«У мене стріляв бойовик таким 
набоєм, як шрот. Це є дванадцятий 
калібр. З такими кулями на кабана 
ходять, а вони ними нас відстрілю-
вали», – розповів тоді. 

Коли сказала йому: «Ви – герой», 
пан Ігор віднікався. 

«Ні, пані, я живий. Ось герої 
України, – вказав на портрети Ге-
роїв Небесної Сотні. – Коли перших 
ховали, то плакав, сліз не міг спини-
ти, – дістав закопчену хустинку, втер 
скупу сльозу. – Хустинка моя бойо-
ва, не перу її... Ні цієї куртки, ні цієї 
шапки, ні шарфа, ні штанів нікому не 
дам випрати. Висітимуть ці речі в га-
ражі, поки житиму. Хай діти й онуки 
бачать і знають, за що я воював...».

***
Я теж була серед тих, хто 18 лю-

того прийшов на так звану мирну 
ходу до Верховної Ради з вимогою 
проголосувати за повернення до 
Конституції 2004 року. Тисячі про-
тестувальників зібралися на мітинг, 
який у результаті перетворився на 
криваве побоїще. До кінця дня ста-
ло відомо про сотні поранених і чо-
тирнадцять загиблих. Той день на-
звала чорним вівторком, пережила 
великий стрес, адже смерть відчува-
лася просто за плечима. Коли купка 
нас, схожих на беззахисних мишей, 
втікала й переховувалася між бу-
динками, за спинами почувся ска-
жений репет: «Сукі! Убівать будєм!». 
За мить ми вилетіли на спорожнілу 
та розгромлену Інститутську, що 
вражала чорнотою. Все було роз-
топтане й змішане з брудом. І тільки 
шеренги беркутівців у чорних обла-
дунках над усім височіли...

Ліворуч на барикаді сиділи по-
биті чоловіки, їхні голови й груди 
були залиті кров’ю. Посеред дороги 
лежав скривавлений непритомний, 
біля нього й упала, сподіваючись, 
що якимсь чином порятує. Так і ви-
йшло: мене не зачепили. Тоді ми з 
подругою та іншими жінками ще ки-
нулися допомагати пораненим. Але 
до тями приходили вже пізніше. 
Годі було забути порожні й байдужі 
очі молодих бойовиків. А кров май-
данівців набула значення жертов-
ності, рідності та безстрашності.

Та, як відомо, чорним днем на 
Майдані стало 20 лютого, коли лю-
дей відстрілювали, як здобич на 
полюванні. Тоді загинуло понад сто 
героїв-майданівців. 

*** 
Описуючи якось кухню Майда-

ну, зокрема козацькі, бандерівські, 
закарпатські страви, якими году-
вали майданівців, натрапила й на 
кримськотатарський намет, де в 
140-літровій каструлі кухар на ім’я 
Мустафа готував плов. Ним чоловік 
та його два сини щодня годували 
понад чотири сотні людей. 

«Хочемо допомогти Євромай-
дану, всьому українському народу – 
разом прийти до перемоги», – ска-
зав тоді кримчанин. 

***
...По поверненню з Києва теле-

фонує мама. Каже, всі розпитують, 
як там столиця, а я не можу нічого 
веселого розповісти, перед очима 
портрети загиблих. Про них одних 
думаю, коли згадую Майдан.

тут створюють змінні експозиції, 
проводять екскурсії. На самому 
Майдані Незалежності та в інших 
точках Києва розмістили мережу 
інформаційних стендів «Місцями 
Революції Гідності», з яких гості сто-
лиці дізнаються історію та значення 
цих місць. 

...Підходимо до каплички з хрес-
том та портретами загиблих. Мов-
чимо. Так багато облич...

Спускаємося алеєю до Майдану 
Незалежності, на деревах – усе ті ж 
портрети загиблих. 

«Зараз тут прибрано й чисто, 
а тоді було чорно-чорно. І в крові 
все», – згадую найжорстокіші роз-
стріли 20 лютого. Вказую на готель 
«Україну», кажу, що тут я перехо-
вувалася з 18 на 19 лютого після 
кривавого розгону, в який теж по-
трапила...

І спогади накочують миттєво. 

***
21 листопада 2013 року в 

Facebook кинули клич, що мусимо 
вийти з протестом проти влади, яка 
раптово скасувала намір підписати 
Угоду про асоціацію з Євросоюзом. 

Того вечора накрапував дощ. Ми 
з сестрою вбралися у зимові вдяган-
ки, щоб уночі не замерзнути, й хут-
ко приєдналися до сотні інших ак-
тивістів, що вийшли на протест. Все 
це попервах здавалося радісним 
дійством, нам в дублянках аж душ-

но було, так натхненно й збуджено 
почувалися! Зібралася переважно 
молодь, хтось робив прямі відео-
включення через інтернет, хтось 
фотографував, а хтось роз’яснював, 
як саме український уряд під керів-
ництвом Миколи Азарова призупи-
нив курс на євроінтеграцію. 

Тоді ми отримали жовто-
блакитні стрічки як символ прина-
лежності до тих, кому небайдуже. 
Згодом, як відомо, у такі кольори 
вбереться чи не вся революційна 
Україна. Принаймні, за стрічкою, за-
пахом диму або Гімном України на 
вустах можна було легко розпізна-
ти «своїх». Адже радісно все тільки 
починалося. На нас чекали шалені 
три місяці тривоги й боротьби, піс-
ля яких ніхто вже не був таким, як 
раніше.

***
Відчуття, що на Майдані зібра-

лися «твої» люди, що тільки з ними 
почуваєшся в безпеці, особливо за-
гострилося після того, як побувала 
на Антимайдані. Того дня відбува-
лася позачергова сесія Верховної 
Ради, тож до Києва з’їхалися при-
хильники влади. Вони зібралися в 
Маріїнському парку з гаслами «Стоп 
Майдан» та «No! to Bandera». 

Отож, як журналістка вирішила 
почути позицію й цих людей. 

«Ми тут стоїмо за свою ідею, за 
свого президента, – з агресією мо-

вила одна з жінок. – Бо наші шахтарі 
пропрацювали по 30-40 років і яка 
у них пенсія? А в Західній Україні 
ніхто не працює, всі живуть за кор-
доном, а пенсію отримують тут! З 
яких грошей Західна Україна отри-
мує пенсію? Всі податки наші йдуть 
вам! Ми знаємо, що ви там живете 
багатше, ніж ми, за наш рахунок», – 
почула на свою адресу.

«Але ця влада катує і вбиває 
людей», – мовила у відповідь. На-
тоді вже вбили Сергія Нігояна та 
Михайла Жизневського. Це шокува-
ло майданівців і посилило відчуття 
того, що без кривавих розправ не 
минеться, що ця «добра», на думку 
антимайданівців, влада налаштова-
на рішуче.  

Однак жіночці так не здавалося.   
«Он показували по телевізору 

бомжа з Донецька, то він казав, що 
його на Майдані нагодували, поми-
ли, ще й гроші платять». 

«Хочете сказати, що люди йдуть 
під кулі за гроші?» – поставила 
останнє запитання. 

«Сто процентів», – дістала у від-
повідь. І ніби в обличчя мені плю-
нули. 

***
Я і тепер зустрічаю людей, які 

нарікають на Майдан. Бо «це він 
призвів до війни на Донбасі». Чи 
просто закид: «І що він мені дав, цей 
Майдан?». 

Україна пережила три шалені місяці тривоги й боротьби

Волинянка Жанна Куява (у центрі) на Майдані була від початку

У ті буремні лютневі дні в столиці пролилася кров сотень українських патріотів
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  Вікторія СЕМЕНЮК

компетентно ЗАПІДОЗРИЛИ КІР? 
ТЕЛЕФОНУЙТЕ 
СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

Найкраща профілактика кору – щеплення

ЦІКАВІ ФАКТИ
Найновіші наукові до-

слідження довели, що вжи-
вання кофеїну в дозі 300 мг 
на добу (три філіжанки кави) 
є абсолютно безпечним для 
людини. 

Кофеїн не спричиняє за-
лежності, не сприяє розвитку 
остеопорозу і не ускладнює 
його перебіг.

Кава не провокує стійко-
го підвищення артеріально-
го тиску і хронічної гіпертонії. 
У деяких чутливих до кофеї-
ну людей тиск може підвищу-
ватися, але незначно і нена-
довго.

Кофеїн не підвищує ризи-
ку атеросклерозу і серцево-
судинних захворювань. 
Помірне вживання кави по-
кращує процеси мислення і 
пам’яті, особливо у старших 
людей, що є профілактикою 
деменції.

Кава прискорює обмін речо-
вин і підтримує високий рівень 
глюкози в крові. 

по поличках КАВА КОРИСНА НЕ ВСІМ
  Дарина ГОГОДЗА

Ще півстоліття тому 
алергія була дивним 

рідкісним захворюванням. 
Сьогодні ж фактично 
немає харчових продуктів, 
які не здатні спровокувати 
алергічні реакції у людини. 
З якихось причин в роботі 
імунної системи організму 
відбувається збій і 
вона починає бурхливо 
реагувати на деякі 
речовини (алергени). 

Алергеном може виступати 
будь-яка речовина і субстанція. 
Скажімо, кава. Виділяють три групи 
клінічних симптомів такої алергії: 
шкірні реакції, порушення дихан-
ня, реакції травного тракту. Після 
вживання напою можуть турбува-
ти гикавка, діарея, здуття, бурчан-
ня, переливання в животі, нудота і 
блювота. Часто такі симптоми люди 
намагаються пов’язати з вживан-
ням їжі, про каву вони навіть не 
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лікар. Не зволікайте з візитом до 
медика, щоб не загострювати роз-
виток цієї алергічної хвороби.

Якщо молода мама вживає 
каву, годуючи малюка грудним 
молоком, у дитини можуть вини-
кати симптоми алергічної реакції. 
Зокрема – блювота і зригування, 
почервоніння та висипи на тілі, 
кольки і здуття животика, лущення 
та свербіж на щоках, закреп або 
рідкий стілець з домішкою зелено-
го кольору.

Небезпечні симптоми і їхні на-
слідки можуть призвести до та-
ких ускладнень, як набряк Квінке і 
бронхоспазм. Помітили їх – негайно 
викликайте швидку допомогу. Якщо 
у дитини виявляють алергію на каву, 
мамі призначають спеціальну ді-
єту. Вона передбачає повну відмову 
від улюбленого напою  протягом 
одного-трьох місяців. Для гарного 
самопочуття матері і дитини жінці 
слід відмовитися від кави хоча б до 
шестимісячного віку малечі.

Від кави буває алергія

думають. Іноді навіть при вдиханні 
запаху кави з’являються кашель, 
чхання, рясні виділення з носа, 
його набряк і свербіж, утруднене 
носове дихання, задишка, свист 
у грудині (симптоми алергічного 
риніту, бронхіальної астми). Серед 
шкірних реакцій можна знайти 
найрізноманітніші. Пацієнти мо-
жуть скаржитися на з’яву червоних 
плям, пухирів на шкірі або висипки 
іншого типу, яка свербить.

Що треба робити, якщо у вас 
алергія на каву? На жаль, єдиний 
спосіб впоратися з хворобою – це 
відмовитися від кавового напою 
і продуктів, що містять кофеїн. Це 
дозволить очистити організм від 
алергену і його шкідливої дії. Також 
при алергії корисні сорбенти (акти-
воване вугілля) – вони очистять ор-
ганізм від шкідливих речовин. Якщо 
вам дуже хочеться кави, замініть її 
цикорієм. Поповнюйте організм ві-
таміном С, пийте трав’яні чаї. Однак 
повне лікування призначить лише 
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У Луцьку 
сімейні лікарі 
відмовляються 

приходити на виклики до 
хворих, які підозрюють 
у себе або в своїх дітей 
кір. Відповідні скарги 
часто можна побачити 
у соціальних мережах. 
Пацієнти обурюються: 
чому вони мають 
чекати своєї черги під 
кабінетом терапевта 
разом зі здоровими 
людьми, особливо із 
представниками групи 
ризику – вагітними 
жінками та дітьми, 
яким щеплення 
протипоказані?

Чи має сімейний лікар при-
ходити на виклик до такого хво-
рого, розповів начальник управ-
ління охорони здоров’я Луцької 
міськради Микола Якимчук.

– Якщо людина уклала декла-
рацію із сімейним лікарем, вона 
повідомляє його про захворю-
вання. Лікар зважує усі за і проти:  
запросити пацієнта на прийом у 
поліклініку чи приїхати до нього 
додому. Якщо в людини немає 
високої температури, серйоз-
них порушень загального стану, 
то такі пацієнти записуються на 
прийом до сімейного лікаря. 
Нагадаю, що найкращою профі-
лактикою захворювання є своє-
часне щеплення. Зокрема, у рік 
дитину вакцинують проти кору, 
паротиту і краснухи, а в шість 
років проводять ревакцинацію. 
Якщо 95% населення матиме 
усі щеплення, в нас виробиться 
колективний імунітет, і жодних 
епідемій не буде, – каже Микола 
Якимчук.

За словами лікаря, сьогодні у 
медичних закладах є хороші аме-
риканська та бельгійська вакци-
ни. Робити щеплення не можна, 
якщо: відомо про алергію на 
компоненти вакцини; ослабле-
на імунна система; людина ВІЛ-
інфікована чи хворіє на СНІД; має 
спадкові захворювання, лікуєть-
ся стероїдними препаратами.

Не варто проводити вакци-
націю і під час загострення хро-
нічної хвороби. Проте, щойно за-
гроза мине, у тому числі й висока 
температура, протипоказання до 
щеплення теж зникають. Окрім 
того, не можна робити щеплен-

ня проти кору вагітним і тим, хто 
планує вагітність. Цим опікують-
ся конкретно сімейні лікарі чи 
педіатри. Якщо людину висипа-
ло – вона уже не може когось ін-
фікувати. Інфекція поширюється 
до висипання.

Щодо можливих ускладнень 
після щеплення проти кору, то 
вони були й раніше, є зараз, і, на 
жаль, будуть. Бо вакцина – імуно-
біологічний препарат, тобто в ор-
ганізм людини вводять чужий бі-
лок. Трапляються і місцеві реакції 
на щеплення, й інші ускладнення. 
Але поки що загалом у світі ніхто 
не придумав альтернативи вак-
цинації.

По-іншому боротися із так 
званими керованими інфекція-
ми, як-от туберкульоз, гепатити, 
кір, паротит, краснуха, дифтерія, 
правець, поліомієліт, кашлюк не-
можливо. Є затверджений дер-
жавний календар профілактич-
них щеплень. Є два закони: «Про 
боротьбу з інфекційними захво-
рюваннями» і «Про санітарно-
епідеміологічне благополуччя». 
Є статті, в яких ідеться про те, що 

відвідувати заклади освіти у ви-
падку відсутності щеплень проти 
згаданих інфекцій заборонено.

Вірус кору живе у зовнішньо-
му середовищі не більш як дві го-
дини. Він передається повітряно-
крапельним шляхом. Але для 
того, щоб заразитися, має бути 
тісне скупчення інфікованих лю-
дей. Та якщо людина має щеплен-
ня, вона може не боятися жодних 
місць масового перебування гро-
мадян. До речі, протягом остан-
ніх трьох тижнів багато вчителів 
виявили бажання отримати щеп-
лення проти кору. Медики орга-
нізували так звані виїзні пункти 
щеплення в навчальні заклади 
Луцька. Адже у зв’язку зі збіль-
шенням захворюваності на кір 
щеплення роблять певним ка-
тегоріям працівників, які мають 
підвищену контактність із людь-
ми. Зокрема, до таких категорій 
належать медичні працівники, 
представники освітньої сфери та 
силових органів. 

Якщо з певних причин до-
росла людина не знає, чи ро-
били їй щеплення у дитинстві, 

з’ясувати це можна в обласному 
лабораторному центрі, або ж 
зробити аналізи в приватній ла-
бораторії.

– Вакцина наразі є, і населен-
ню загрозливої категорії зара-
ження її надають за державний 
кошт. На жаль, є випадки, коли 
люди, які свого часу провакци-
нувалися, все ж хворіють. Про-
те тоді недуга протікає у значно 
легшій формі. На це має вплив 
безліч факторів – стрес, підвище-
ні фізичні чи психологічні наван-
таження, перенесені ГРЗ. Тоді й 
справді в разі близького контак-
ту з хворим на кір можна зарази-
тися, незважаючи на отриману 
вакцинацію. Кожен організм по-
різному реагує на всі нюанси, – 
пояснює медик.

Микола Якимчук відзначає: 
попри те, що у дитячих поліклі-
ніках кабінети профілактичних 
щеплень працювали навіть в су-
боту, батьків, які приводили дітей 
на вакцинацію, було зовсім мало. 
Хоча робити усе треба вчасно. 
Тоді жодні епідемії будуть не 
страшні.

ЖИТЕЛІ ОЗЕРА 
ВДЯЧНІ ФОНДУ 

  Олена СЕМЕНОВА

Подарунки від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 

отримали у ФАПі села Озеро. Це, 
зокрема, вага для немовлят, якій 
щиро зраділи молоді матусі. 

«У нас в селі є восьмеро діток віком 
до одного року, – розповідає завіду-
вачка ФАПу Оксана Черепіта. – Ця вага 
розрахована на 20 кілограмів, тому 
можна зважувати діток до трьох років. 
Також ми отримали дзеркала гінеколо-
гічні, термометри, а ще – глюкометр, 
завдяки якому чимало місцевих жите-
лів тепер можуть дізнатися про рівень 
цукру в крові безпосередньо у ФАПі. 
Тому щиро дякуємо Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

Тим часом представник Фонду Ми-
кола Вашкевич розповідає, що від по-
чатку діяльності Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» усі ФАПи краю отримали 
подарунки. 

«У деяких проведено ремонт, вста-
новлено енергозберігальні вікна, – роз-
повідає Микола Дмитрович. – У деякі 
придбано велосипеди, аби фельдшери 
оперативніше приїжджали надати ме-
дичну допомогу. Окрім цього, у ФАПи 
дарували медичне обладнання – тоно-
метри, термометри, глюкометри, ваги 
тощо. І, звісно, ліки, шприци, бинти. Тіль-
ки разом ми маємо дбати про здоров’я 
населення. А особливо – діток, адже 
вони – наше майбутнє. Переконаний, 
що плідна співпраця між Фондом та гро-
мадами нашого краю триватиме й нада-
лі. Причому в усіх сферах – освіти, меди-
цини, спорту та культури. Робота Фонду 
є уособленням добра, небайдужості та 
милосердя, тому бажаю, аби усі ваші 
гарні справи поверталися сторицею».

добра справа

Завідувачка ФАПу не 
натішиться подарунками

О
лена Сем

енова
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ТРЕНЕР МІЛЬЙОНЕРІВ, 
ЯКИЙ КОЛИСЬ ВЧАСНО УВІМКНУВ РАДІО

ПЕДАН ДОПОМАГАЄ ЗРОБИТИ 
УРОКИ ФІЗКУЛЬТУРИ ЦІКАВИМИ

ПЕРЕМОГА НА 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ 
ТА СВІТОВЕ ЛІДЕРСТВО 
ІРИНИ КЛИМЕЦЬ
Минулого вікенду в Мукачевому, 
що на Закарпатті, традиційно 
відбувся зимовий чемпіонат 
України з легкоатлетичних 
метань, який потішив спеціалістів 
та фанатів низкою високих 
результатів.

У секторі для метання молота в 
жінок конкуренції майже не вийшло, 
адже волинянка Ірина Климець з пер-
шої ж спроби заявила про свої амбіції 
та показала результат 67,77 м, чого було 
достатньо для перемоги. У двох завер-
шальних спробах молот Іри полетів ще 
далі – за позначку 70 м. Як результат – 
перемога та світове лідерство з резуль-
татом 71,21 м.

Ірина готувалася до цих змагань у 
Мукачевому. «Взимку значно змінили 
підготовку порівняно з минулим роком, 
серйозно підняли силові показники, 
зробили підводку до самих змагань і 
попрацювали над технікою. Улітку пла-
нуємо розметатись, зараз ще не можу 
перенести всю силу в кидок, впоратися 
з силою на швидкості, але я працюю над 
цим і вірю, що все вийде», – прокомен-
тувала Климець свій феноменальний 
результат.

Попереду в неї – Кубок Європи з ме-
тань (7 березня), а далі – підготовка до 
Чемпіонату світу в Катарі.

В ІРАНІ НЕ ПОКАЗАЛИ 
МАТЧ «БАВАРІЇ» ЧЕРЕЗ 
ЖІНКУ-АРБІТРА
У матчі 22 туру чемпіонату 
Німеччини між «Аугсбургом» 
і «Баварією» арбітром було 
призначено Бібіану Штайнхаус. 
Це призвело до скасування 
трансляції матчу в Ірані.

У цій країні діють суворі релігійні 
закони, які забороняють показувати на 
телеекранах і взагалі в публічному про-
сторі вільно одягнених дівчат. Саме під 
цю категорію підпали короткі спортив-
ні шорти Штайнхаус – вони є частиною 
суддівської уніформи.

Телебачення ісламської країни час-
то використовує цензуру, закриваючи 
непристойні, на їхню думку, частини 
тіла. Однак цього разу цензурувати до-
велося б увесь матч, адже арбітр прак-
тично завжди перебуває в центрі уваги. 
Тому довелося повністю відмовитися 
від трансляції.

Через жорсткі правила іранське те-
лебачення часто не показує різні фут-
больні церемонії, на яких можуть бути 
вільно одягнені жінки.

легка атлетика

їхня мораль

Томас Тухель і його Сіссі
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У НОВОВОЛИНСЬКУ 
ЗБУДУЮТЬ ДВА 
НОВІ СПОРТИВНІ 
МАЙДАНЧИКИ

  Іван БОГДАНОВИЧ

Двадцять років 
тому тренер 
одного з 

найбагатших клубів світу 
Томас Тухель був у кризі 
й зав’язав з футболом. 
Його врятувала робота в 
барі, а потім він зустрів 
любов…

Проблеми з суглобами колін 
почалися у Томаса ще в юнос-
ті. Через це він часто не грав і 
не отримував преміальні. У такі 
дні майбутній тренер «Парі Сен-
Жермен» вимушено підробляв у 
місцевій булочній – вночі розфа-
совував продукти.

До весни 1998-го Тухель 
вже насилу піднімався схода-
ми. Лікарі наполягали на доро-
гій операції, й Томас виклав за 
неї усі за ощадження. Довелося 
зав’язувати з футболом. Восе-
ни 1998-го він вступив до Вищої 
школи Баден-Вюрттемберг, поду-
мував про вивчення спортивного 
менеджменту, але швидко відмо-
вився, адже було нестерпно ду-
мати, що повернутися в футбол 
можна, а грати – ні.

Якось у Штутгарті Тухель веш-
тався центром міста і в пошуках 
роботи зайшов до бару. Його 
прийняли.

Закладом виявився культо-
вий Rock Bar: на початку 1990-х 
там був магазин аудіотехніки, 
але після банкрутства він пере-
творився на бар і майданчик для 
андеґраундних музикантів. 

Коли стало зрозуміло, що То-
мас не вміє обслуговувати клієн-
тів, його понизили – він збирав 
порожні пляшки за відвідувача-
ми і фасував їх в підсобці. З часом 
«дослужився» до посади офіціан-

могла щаслива зустріч.
Якось він заїхав забрати з кі-

нотеатру знайому, яка була з по-
другою Сіссі. Тухель закохався в 
дівчину з першого погляду. Увесь 
вечір Томас розпитував знайому 
про Сіссі, дізнався її номер теле-
фону. Тільки через три тижні умо-
вив дівчину на побачення. Вони 
сходили на концерт і разом по-
вечеряли. 

Сіссі не звернула уваги на вік 
автомобіля Томаса й погодилася 
на друге побачення. 

Дівчину не збентежили ані 
відсутність грошей, ані шалене 
захоплення Томаса футболом. 
Навіть коли машина зламалася 
і він їздив поїздом до Аугсбурга, 
Сіссі поставилася до цього з ро-
зумінням.

Вона їздила з Томасом на 
кожен виїзний матч і в 2008-му 
підтримала його в рішенні піти з 
«Аугсбурга». 

Тухель ішов у невідомість: 
в нього не було пропозицій, а з 
досвіду – тільки робота з моло-
діжними командами. Він впевне-
ний, що не наважився б на це без 
підтримки коханої (і майбутньої 
дружини). Томасу дуже пощасти-
ло: спочатку «Майнц» запросив 
його тренувати другу команду, 
а через рік спортивний дирек-
тор Крістіан Хайдель, той самий, 
який відкрив Юргена Клоппа, до-
вірив йому основний склад.

У 2009 році Тухель здійснив 
мрію і дебютував у бундеслізі. 
Далі будуть «Дортмунд» і «ПСЖ», 
але нічого цього, можливо, не 
сталося б, якби в травні 2000-го в 
одному барі не налаштували ра-
діо на потрібну хвилю.

Шоумен Олександр 
Педан презентував 

у Луцьку проект 
Juniorz, покликаний 
популяризувати та 
розвивати спорт для 
підлітків.

Ведучий уже відвідав 13 міст 
України, в яких провів зустрічі з 
учителями фізкультури. Педан  
розповідає про те, як популяри-
зувати спорт серед дітей.

«Треба, аби діти робили те, що 
їм подобається, а не щоб утікали 
з уроків фізкультури. Ми боремо-
ся з тим, що це нецікаво. Я довго 
думав, як можна зробити так, щоб 
люди любили спорт. І зрозумів: не 
можна. Треба просто знайти той 

вид спорту, який дітям сподоба-
ється, тоді вони самі з задоволен-
ням тренуватимуться», – пояснив 
ведучий на зустрічі з учителями 
та учнями луцької ЗОШ №23. 

Учителям розповіли про аль-

тернативні види спорту, які мож-
на запроваджувати на уроках фіз-
культури. Йдеться про чирлідинг, 
флорбол (різновид хокею з плас-
тиковим м’ячем), фрізбі (гра з дис-
ком, що літає), петанк (вид спорту, 

facebook.com
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Ірина Климець у секторі

Бібіана Штайнхаус

Цьогоріч у місті гірників облашту-
ють два сучасні спортивні майданчики зі 
штучним покриттям. Ідея належить на-
родному депутату Ігорю Гузю. На ці потре-
би з державного бюджету спрямують по 
800 тис. грн на кожен об’єкт. Майданчики 
з’являться у 15-му мікрорайоні міста й на 
вулиці Івана Сірка, 5.

Один з об’єктів постане на місці колиш-
нього баскетбольного майданчика в 15-му 
мікрорайоні. Його відвідувало чимало мо-
лоді. Потім він став руйнуватися, щити по-
ламалися, покриття частково знищилося. 
Нині тренуватися на ньому некомфортно. 

Незабаром на рахунок міськради на-
дійдуть кошти на облаштування майдан-
чиків зі штучним покриттям. 

ЕКС-ВОЛИНЯНИНА РОМАНЧУКА В 
ПОЛЬЩІ НАЗВАЛИ БАНДЕРІВЦЕМ І 
ФАРБОВАНИМ ЛИСОМ

У польському 
футболі спалахнув 
скандал, пов’язаний із 
колишнім українським 
футболістом, а 
тепер кандидатом 
до збірної Польщі 
Тарасом Романчуком.

Після матчу в Білостоці 
між місцевою «Ягеллонією» 
та «Віслою» з Плоцька уро-
дженець волинського міста 
Ковеля Романчук заявив про 
те, що візаві з «Вісли» Домінік 
Фурман називав його банде-
рівцем і фарбованим лисом.

Романчук, який понад 

рік тому змінив громадян-
ство, отримавши польський 
паспорт, прокоментував ви-
падок так: «Мені було важко 
опанувати емоції, адже мою 
родину також убили прибіч-
ники Бандери. Це неповага, я 
ніколи більше не подам руки 
цьому гравцю».

У «Віслі» спростували цю 
заяву, але звинувачення на-
туралізованого поляка за-
цікавили польську поліцію. 
Правоохоронці розпочали 
власне дослідження і зверну-
лися до Романчука, щоб він 
дав свідчення.

Тарас провів один матч 
у складі збірної Польщі та є 
провідним гравцем в одному 
з найсильніших польських 
футбольних клубів останніх 
років – «Ягеллонії».

та і бармена. 
Працюючи за барною стій-

кою, Тухель вперше дозволяв 
собі випити – раніше він уникав 
алкоголю через страх, що той 
завадить кар’єрі футболіста. Клі-
єнтами була творча молодь і му-
зиканти. З останніми Томас особ-
ливо здружився. 

У такому режимі він прожив 
майже два роки: удень – навчан-
ня, а ввечері – бар. «Тут мене при-
ймали таким, який я є. Ніхто не 
знав, що я був футболістом, тому 
це не тягнуло мене вниз», – при-
гадує тренер.

Ідилію порушило повідомлен-
ня по радіо навесні 2000 року. 
Тухель стояв за барною стійкою, 
коли по радіо передали, що його 
колишній клуб «Ульм-1846» ви-
йшов у бундеслігу. Почувши це, 
Томас заціпенів: «Я був злий і 
ображений. Тепер вони живуть 

моєю мрією грати в бундеслізі».
Рішення визріло швидко. Він 

пропрацював ще півгодини й по-
відомив менеджеру, що йде. Того 
вечора з баром було покінчено. 
У 26 років Тухель повернувся в 
футбол.

Давній товариш Ральф Ранг-
нік допоміг Томасу влаштуватися 
в юнацьку команду «Штутгарта» 
асистентом тренера, а згодом до 
«Аугсбурга».

До бундесліги було далеко, 
фінансові проблеми Тухеля не 
зникли, тому він максимально 
економив. Томас їздив на неймо-
вірно старій «Ауді» з пробігом 
понад 600 тис. км. На цій руїні він 
щодня долав по 68 км з Мюнхена 
до Аугсбурга на тренування.

Це був не найкращий час. 
Йому пропонували тренувати 
тільки резервістів. Тухель був 
близький до розпачу, але допо-

де потрібно закидати м’ячики). 
Педан популяризує шість аль-

тернативних видів спорту. Втім 
самими розмовами його робота 
не обмежується.

«Ми спілкуємося з мерією. 
Змушуємо вчителів після май-
стер-класу визначитися з тим, що 
вони будуть викладати. Вони ці 
дані подають нам у департамент 
освіти й місто зобов’язується за-
купити спортивне спорядження, 
яке запросила школа. Це недоро-
го: повний комплект для школи 
на всі шість видів спорту може 
кош тувати десять тисяч гри-
вень», – пояснив ведучий.

volynnew
s.com

Телеведучий підписав меморандум про 
співпрацю проекту з міською владою

Тарас Романчук

ekstraklasa.tv
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підвіконня ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА ОРХІДЕЯМИ
КУЛЬКИ В СОУСІ 
• 0,5 кг курячого філе • 1 цибулина 
• 1 яйце • 3 зубці часнику • 200 г вершків
• 150 г твердого сиру

Філе легенько відбити, дрібно порі-
зати. Натерти цибулю, посолити, попер-
чити, вбити яйце. Гарно вимішати. Форму 
змастити вершками й викладати фарш, 
формуючи невеличкі кульки. Можна па-
нірувати у борошні, щоб не розвалювали-
ся. Запікати 10-15 хв у розігрітій до 180°С 
духовці. Тим часом приготувати заливку: 
сир натерти на дрібній тертці, додати по-
дрібнений часник і вершки. Дістати фор-
му й залити кульки, поставити в духовку 
ще на 15-20 хв. На гарнір добре смакува-
тимуть тушковані овочі або салатик.

ДЕРУНИ 
ПО-ОСОБЛИВОМУ
• 6-7 картоплин • 1 цибулина • 1 яйце
• 300 г печериць • 2 зубці часнику • сіль 
• перець • 1 ст. ложка борошна 
• 0,5 скл. сметани • 100 г твердого сиру

Подрібнити картоплю, половину 
цибулини і часник. Додати сіль, перець, 
яйце та борошно. Вимішати й смажити 
подовгасті тонкі деруни до золотистого 
кольору з обох боків.

Печериці посікти і потушкувати з ци-
булею та спеціями до готовності. Фарш 
подрібнити у блендері. Кожен дерун 
щед ро змастити начинкою. Загорнути 
рулетиком і скласти у вогнетривку фор-
му. Обкласти нарізаними грибочками, 
полити сметаною та затерти сиром. За-
пекти в духовці протягом кількох хвилин, 
поки не розплавиться сир. 

спробуйте

orchid22.ru

ЗАСОБИ ПРОТИ ЛАСТОВИННЯ

«НАПОЛЕОН» ІЗ ЯБЛУКАМИ

косметичка

смачно

Красиві квіти – примхливі  

Що слід зробити, 
щоб переламати 
впертість 

орхідеї і змусити ї ї 
цвісти? Флористи радять 
подбати про це в лютому. 

Визначити вік. Зазвичай 
орхідеї цвітуть у віці від півтора 
до трьох років – залежно від кон-
кретного виду квітки. Тому, якщо 
орхідея раптом не поспішає цвіс-
ти, потрібно поцікавитися її віком: 
можливо, вона занадто молода 
для цвітіння? Обчислити вік орхі-
деї нескладно за кількістю паго-
нів. У дорослої рослини їх буде 
приблизно 5-8. У молодої – мен-
ше. А ось раннє цвітіння орхідеї 
найчастіше призводить до заги-
белі рослини. Молода квітка не 
може відновитися після раннього 
цвітіння.

Підібрати горщик. Оскільки 
коріння орхідей бере найактивні-
шу участь у процесі фотосинтезу, 
то дуже важливо забезпечити їх 
належним природним  освітлен-
ням. Це легко зробити, якщо роз-
саджувати квітку не у класичних 
керамічних горщиках, а в сучас-
них – прозорих, зроблених із 
пластику, оснащених достатньою 
кількістю дренажних отворів. Це 
дозволить корінню розвиватися 
без жодних проблем. А ось гор-
щики з рифленими стінками або 
гострими краями можуть пошко-
дити коріння. 

Гарантувати спокій. Ще одна 
орхідейна примха – вона дуже не 
любить, коли її пересувають. Будь-
яка зміна умов освітлення стає 
для рослини страшним стресом. 
Тому краще взагалі не пересувати 
горщик з орхідеєю, а вже якщо і 
рухати його, то намагатися макси-
мально точно зберегти колишній 
тип освітлення рослини. І краще 
повністю відмовитися від перемі-
щення квітки під час поливання і 
в період появи квітконоса.

Подбати про освітлення. 
Орхідея дуже вимоглива до світ-
ла. Важливо, щоб увесь світловий 
день рослина перебувала під 
променями сонця. Тому квітника-
рям краще придбати фітолампу, 
яка забезпечить багато світла, не 
пересушуючи повітря і не пере-
гріваючи рослину. Це правило на-
буває особливої значимості, якщо 
орхідея раптом випускає квітко-
нос узимку або восени. У такі дні 
підсвічування фітолампою дозво-
лить уникнути загибелі цвіту. 

Правильно поливати. По-
ливання орхідеї – теж делікатна 
справа. Щоб коріння не зогнило, 
поливати квітку потрібно, коли 
ґрунт повністю просохне. Зазви-
чай це відбувається через 10-12 
днів. Це правило стосується рос-
лин різного віку і будь-якої пори 
року. Однак є виняток: після того, 
як орхідея відцвіте, потрібно на 
місяць скоротити поливання. Річ 
у тім, що в природних умовах 
насіння орхідеї розлітається від 
материнської квітки на кілька кі-
лометрів. Це можливо тільки за 
сухої і не дощової погоди. Якщо 
створити орхідеї умови, близькі 
до природних, вона буде цвісти 

частіше і рясніше. 
Ще одне пра-

вило – поливайте 
орхідею частіше 
перед цвітінням і в пері-
од цвітіння. Надалі 
можна повернутися 
до звичної схеми.

Перепади тем-
ператури мають 
бути мінімальни-
ми. Орхідея дуже 
не любить різких 
перепадів температури. Квіт-
ка добре цвіте тоді, коли ніч-
на температура опускається не 
нижче, ніж на 4-6° за денну. А ось 
у холодну пору для примхливої 
квітки доведеться шукати більш 
підходяще місце в будинку – на-
приклад, поблизу батареї. Ще 
дуже важливо провітрювати при-
міщення, де росте орхідея, але не 
зловживати цим, оскільки протя-
гів квітка не сприймає.

Вчасно підживлювати. Най-
краще використовувати піджив-
ки з калієм і фосфором. Завдяки 
їм квіткові бруньки з’являються 
швидше, а цвіт буде міцнішим і 
здоровішим. А ось азотні доб-
рива застосовувати не варто, 

оскільки азот загальмовує роз-
виток квітконосів.

Дотримуватися норм воло-
гості повітря. Оптимальна воло-
гість повітря для орхідей – 60% 
і вище. Домогтися цього мож-
на, поставивши поблизу квітки 
блюдце з водою. Або ж проводя-
чи пряме обприскування. Остан-
ній метод особливо актуальний в  
опалювальний період.

Іноді корисно організувати 
стрес. Буває, що всі умови вико-
нано, а квітка не цвіте і край! При-
чиною можуть бути... надмірно 
комфортні умови життя орхідеї. 

Саме від надлишку комфор-
ту рослина спрямовує свої 

сили в зростання зеленої 
маси. Але якщо організу-
вати орхідеї короткотри-
валий стpес – наприклад, 
поставити в прохолодне 

приміщення або суттєво 
менше поливати,  це пришвид-

шить цвітіння. Правда, таким ме-
тодом краще не зловживати. 

Період спокою. 
Він починається піс-
ля цвітіння. За цей 

час квітка накопичує 
сили для наступного цві-

тіння. На щастя для квітни-
карів, жодного спеціального 

догляду орхідея, яка пішла «на 
спокій», не потребує. Досить до-
тримуватися згаданих правил, 
щоб квітка залишалася живою 
і здоровою. Тільки кількість та 
частоту підживлення у цей пері-
од краще скоротити.

Зате період спокою – най-
кращий для пересаджування 
рослини. Це варто зробити, якщо 
коріння проросло в дренажні 
отвори, або якщо ґрунт дуже 
швидко пересихає після поли-
вання. Зазвичай пересаджують 
квітку раз на два-три роки або 
навіть рідше, якщо нагальної по-
треби в цьому нема.
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Настій коренів любистку: 1 ст. ложку сиро-
вини залити 500 мл окропу, кип’ятити 3 хв, на-
стояти годину. Настій втирати у пігментні плями 
тричі на день протягом 15 діб.

Добре діє щоденне втирання (тричі на день) 
свіжого соку коренів петрушки кучерявої, ягід 
калини, лимона. 

Можна приготувати настій з коренів пет-
рушки городньої: 1 ст. ложку ретельно подріб-
нених коренів залити 1 скл. окропу, настояти 
до охолодження. Цим настоєм протирати проб-
лемні місця 1-2 рази на день. Для підсилення дії 
до настою можна додати свіжий сік лимона чи 

подорожника. Сік петрушки змішати з молоком 
(для жирної шкіри) чи сметаною (для сухої) у 
співвідношенні 1:1. Накласти суміш на обличчя 
на 20 хв. Змити холодною водою.

Для вирівнювання кольору шкіри вранці й 
увечері обличчя протирають морквяним соком 
і змивають водою з молоком (1 ст. ложка моло-
ка на 100 мл теплої перевареної води). 

Дуже допомагає в разі веснянок білково-
лимонна маска: білок яйця збити до піни, дода-
ти 1 ч. ложку лимонного соку. Шкіру змастити 
оливковою олією й нанести маску на 10 хв. Зми-
ти теплою перевареною водою.

Відбілити шкіру допоможуть 
рослинні соки

osoblyva.com

Для тіста: 
• 200 г маргарину 
• 3 скл. борошна 
• 8 ст. ложок сметани 

Для крему: 
• 200 мл молока • 200 г масла
• пачка пудингу • 0,5 кг яблук 

Тісто бажано замісити на 
ніч, щоб воно могло вистоя-
тися в холодильнику. Відразу 
розділити на 4 частини. Зран-
ку спекти коржі. 

Для крему яблука слід 
карамелізувати. У каструль-
ку влити 1 скл. води й додати 
1 скл. цукру. Довести до кипін-
ня і занурити яблука, нарізані 
тоненькими плястерками.

Для самого крему пудинг 
вимішати з холодним молоком 
та довести до кипіння. Охоло-
дити і збити з м’яким маслом.  

Сформу-
вати торт. На 
кожен корж нанести заварний 
крем і розмастити його по всій 
площині коржа, на масу ви-
класти яблука. Так зробити з 
кожним коржем. Верх та боки 
також змастити масою. Верх 
торта можна прикрасити шо-
коладною помадкою. Поста-
вити у прохолодне місце на 
ніч, щоб коржі просочилися 
кремом.

а

altarta.com

ПІДПРИЄМСТВО У М. КІВЕРЦІ 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
ПРАЦІВНИКІВ НА ТАКІ ПОСАДИ:

• майстер зміни у лісопильний цех

• електрик на виробництво

• кочегар

• прибиральниця-двірник

Вимоги до кандидатів: 
• вік 25-50 років 
• спеціальна освіта 
• досвід роботи (бажано) 
• дисциплінованість 
• відповідальність 
• здоровий спосіб життя

Співбесіди відбуваються щочетверга 
об 11:00 на підприємстві за адресою: 

м. Ківерці, вул. Кузнєцова, 27.м. Ківерці, вул. Кузнєцова, 27. 
Довідки за телефоном 
(095) 920-04-09(095) 920-04-09.
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Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді

ОВЕН (21.03 – 20.04). Вам 
удасться налагодити стосунки з парт-
нерами і в діловій, і в особистій сферах. 
Можливе відновлення давніх зв’язків. 

Усі початі справи обіцяють успіх. У вихід-
ні постарайтеся не піддаватися ліні та спокусам.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Життя, 
схоже, налагоджується. Варто ловити 
момент і радіти буттю. Труднощі теж 
можуть з’явитися на шляху, але не 
треба їх боятися. Ви можете бути одно-
часно ввічливі й наполегливі, а саме це – ключ 
до успіху.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). На 
вас чекають цікаві події та зустрічі. Од-
нак не втрачайте самоконтролю, збе-
рігайте спокій. Багато ваших бажань та 

мрій збудуться. Не форсуйте події й не 
намагайтеся робити десять справ одночасно.

РАК (22.06 – 22.07). Краще не 
мучити себе зайвим перенавантажен-
ням на роботі, а присвятити час плану-
ванню своєї діяльності. Ви все встиг-
нете, якщо не будете квапитися. Може 
виникнути потреба відстоювати свої інтереси. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Не варто 
поринати в негатив, заздрість, почуття 
провини. Постарайтеся трохи скоро-

тити обсяг роботи. Швидкий прогрес 
у справах навряд чи можливий, тому ба-

жано запастися терпцем. Вас можуть втягнути в 
службові інтриги. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Ваша ак-
тивність і заповзятливість принесуть 
удачу в справах, але бажано працюва-
ти менше. Не варто провокувати від-
критого протистояння й конфліктних 
ситуацій у колективі. Практично все, що ви за-
планували, вдасться реалізувати.

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Нові 
ідеї та плани краще ретельно проана-
лізувати, звернути увагу на недоліки й 
усунути їх, і лише після цього почати 

втілювати задумане у життя. Імовірні 
знайомства, зустрічі, поїздки. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Тиж-
день може вас багато чого навчити. Він 
буде насичений подіями й спонукати-
ме до активних і рішучих дій. Важливо 
не піддаватися емоціям. На службі на 
вас чекають більші успіхи, якщо не будете роз-
мінюватися на дрібниці. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Ви 
легко дасте всьому раду і на роботі, і в 
особистому житті. Головне – бути уваж-
нішими до нових ідей, навіть якщо на 

перший погляд вони видадуться абсурд-
ними. Можлива вигідна ділова пропозиція. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Плід-
ною буде робота не в команді, а за 
індивідуальним планом. Второвані 
шляхи вам не підійдуть. Постарайтеся 
не допускати егоїзму стосовно колег і 
близьких людей, не розмінюйтеся на дрібниці.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Ви 
здатні на якісний ривок на роботі. Не 
вірте компліментам і обіцянкам. Поста-
райтеся знизити робоче навантаження 

до мінімуму. Слід спокійно ставитися до 
змін, що відбуваються у вас в колективі. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Сприят-
ливий період для втілення ваших ідей. 
Однак ділова поїздка може виявитися 
абсолютно даремною через низку не-
порозумінь, краще перенести її. Прагну-
чи до досконалості й успіху в особистому житті, 
пам’ятайте, що не все залежить від зовнішності.

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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21 лютого – Андрій, Костянтин, Сергій, 
Симеон, Федір, Захар, Олександр, Петро
22 лютого – Інокентій, Тихон, Йосип, 
Геннадій, Параска, Никифор, Василь, Іван
23 лютого – Дем’ян, Ганна, Валерія, 
Павліна, Галина, Герман, Павло, Прохор, 
Валентина, Семен, Марк, Карпо, Григорій
24 лютого – Всеволод, Еразм, Захар, 
Дмитро, Гаврило, Георгій
25 лютого – Антон, Олексій, Антоніна, 
Тарас, Євгенія, Марія, Андрій, Євген
26 лютого – Ганна,  Олександр, Тимофій, 
Артем, Микола, Іван, Володимир, Віра, Зоя, 
Ірина, Павліна, Світлана, Гаврило, Павло
27 лютого – Кирило, Ісак, Михайло, 
Федір, Георгій, Рафаїл, Костянтин

21 лютого – Андрій, Костянтин, Сергій, 
Симеон, Федір, Захар, Олександр, Петро

іменинники тижня

погляд у минуле

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЯ: 
ЯК САМОХІДНИЙ ВІЗОК ПІДКОРИВ СВІТ

– Отче, чоловік мене зраджує! Що ро-
бити? 

– Покропити пательню святою водою і 
врозумити його!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Неписане правило психіатричного відді-
лення: хто перший одягнув халат, той лікар. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, ти купиш мені килим?
– А не завелика розкіш буде? На мітлі 

політаєш. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Незнайомий чоловік надіслав SMS-
повідомлення: «Привіт, що робиш, кицю?». 
Я відповіла, що вже сходила на лоток і сні-
даю віскасом. Не відписує...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Що у нас сьогодні на обід? 
– Гороховий суп.
– Прекрасно, завтра у нас стрільба, 

ніхто нічого не помітить. Хоча можуть щось 
запідозрити: мовляв, видали 5 патронів, а 
було 10 вистрілів. 

– Ти, головне, гільзи не почни губити.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хорошу людину не здатні зіпсувати ні 
гроші, ні влада. Бо якщо ви по-справжньому 
хороша людина, то у вас ніколи не буде ні 
того, ні іншого. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На боротьбу з корупцією Сталін нака-
зав би виділити чотири кладовища, а не 
89 млрд грн. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Співала сьогодні в караоке. Підійшов 
незнайомий чоловік і дав 500 грн за те, щоб 
я перестала співати. Тієї миті зрозуміла, що 
можу заробляти співом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Голова профкому телефонує працівни-
ку: «Складаю графік відпусток. Тобі місяць 
на яку букву?» «Ч». «В чічні підеш». 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У сільській хаті вночі стукають у вікно: 
«Дрова треба?». «Ні». Вранці виходять на-
двір – дров нема. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме, я все-таки додзвонився у при-
ймальню президента і запитав, куди ми всі-
єю країною йдемо. 

– І що вони вам відповіли? 
– Поки що тільки сказали, куди піду кон-

кретно я. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Як ти зрозумів, що вона п’яна? 
– Отримав SMS: «Зателефонуй мені, а то 

я не можу знайти свій телефон».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, купіть мені Reebok. 
– Не мороч мені голову, в тебе ще навіть 

акваріума нема.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Спілкуються двоє пенсіонерів: «Стільки 
хабарів у лікарню виносив, що аж грижу за-
робив». 

ОВЕН (21.03 – 20.04).

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 21 – 27 лютогона 21 – 27 лютого
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У 1885 році Карл Бенц уперше продемонстрував свій 
триколісний саморушний екіпаж бюргерам Мангейма

Наприкінці січня 
1886 року 
німецький інженер 

Карл Бенц отримав 
перший патент на 
автомобіль із газовим 
двигуном – Benz Patent-
Motorwagen. За три роки 
до цього він склав своє 
перше авто.

Витвір німця мало був схо-
жий на сучасні автомобілі. Він 
радше нагадував велосипед. 
Мав три металеві колеса з дов-
гими спицями та раму. Був роз-
рахований на двох осіб.

На автомобіль винахідник 
поставив чотириконтактний 
бензиновий двигун з водяним 
охолодженням. Його розташу-
вали між двох задніх коліс. Дви-

гун мав потужність 0,9 кінських 
сил. Це дало змогу розвинути 
швидкість до 16 км/год.

Карл Бенц презентував свій 
винахід на міжнародних авто-
мобільних виставках. Уперше – 
в Парижі 1887-го. У липні 1893 
року Карл проїхав 100 метрів 
однією з вулиць містечка Ман-
гейм. Жителі дивувалися: у три-
колісний візок не були запряже-
ні коні. Він рухався сам.

Німець почав продавати 
автомобілі в Парижі. Там їх ку-
пували краще, ніж у Німеччині. 
За шість років Бенц продав 25 
машин.

У 1894 році інженер презен-
тував новий автомобіль, що мав 
уже чотири колеса. Авто отри-
мало назву Benz Velo.
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Найщасливіші люди – це люди, від яких тхне потом, коли вони повертаються додому. 

Фільм «Брюс всемогутній»
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ПОНЕДІЛОК 25 лютого
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 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 На часі: Спецтема
14.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.30 Співай за мрію! 15.40 

Вголос 16.30 Княжий 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»
00.30 Княжий 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 «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 «Наталія 
Сумська» 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 «Наші гроші» 

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

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

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

09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Чілі»
13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.50, 03.05 Погода
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Чудова гра
15.45 Хто в домі хазяїн?
16.15 Лайфхак
16.50 По обіді шоу
18.20 Що там Євробачення?
18.25, 02.35 Тема дня
19.00 Разом
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/с «Секрети замків»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Шамварі: територія 

диких тварин»
22.50 Перша шпальта
03.10 Світло 04.30 Спільно
05.20 Своя земля

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

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

09.30, 11.00, 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»
03.35 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

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

07.55 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.40 МайстерШеф 12+
12.40 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
22.50 Один за всіх 16+
00.05 Давай поговоримо 

про секс 16+
02.20 Найкраще на ТВ

04.40 Абзац 06.35, 07.55 
Kids Time 06.40 М/с 
«Майлз із майбутнього»

08.00 М/ф «Ми-монстри»
09.50 Х/ф «Космос між 

нами»
12.10 Х/ф «Принц Веліант»
14.00 Х/ф «Президент 

03.00 Х/ф «Свято Нептуна»
03.45 «Орел і Решка»
05.25, 22.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

09.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

11.30, 12.25 Х/ф «Жандарм 
із Сен-Тропе»

12.00 «Новини»
14.10 Х/ф «Я нічого не 

знаю, але скажу все»
15.50 «Чекай на мене. 

Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

00.00 Х/ф «Хроніки зради»

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
11.10, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
14.10, 16.20 Х/ф 

«Гравітація»
16.30 Х/ф «Прибуття»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.20 Свобода слова
00.00 Х/ф «Джанго 

вільний»
02.55 Х/ф «Дипломатія»

06.00 Мультиранок
09.25 М/ф «Їжачок 

Боббі: Колючі 
пригоди»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

14.00, 19.00 Богиня 
шопінгу

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Серіал 

«Хамелеон» (16+)
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

07.10 Ранок з Україною
09.30 Х/ф «Троє в 

лабіринті»
11.35, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10, 03.15 Історія одного 

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

журналіст»
23.30 Х/ф «2+1»
04.40 Реальна містика

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Лінкольн: Мисливець на 
вампірів»

16.05 Х/ф «Хоббіт: Битва 
п’яти воїнств»

19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.00 Постшоу
00.00 Т/с «Підступні 

покоївки»
01.50 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 27 лютого
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

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

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

19.00, 20.45, 22.00, 05.45 Як 
це було

09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-
сусіди»

09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 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: SKYPE-інтерв’ю
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 Княжий 2018
17.30 Огляд світових подій
19.15 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
22.15 Завтра сьогодні
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Княжий 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 
«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 11.15 
Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.15 Д/ф 
«Марія Левитська» 14.15 
Радіодень 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
Радіодень 16.30 КіноWall 
17.40 «Своя земля» 
18.12 Т/с «Еліза» 19.52 
«Шахтарська зміна» 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.50 «Наші 
гроші» 21.23 «Складна 
розмова» 22.25 «Пліч-
опліч» 

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
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 Чілі»
13.15, 04.05 :РадіоДень
13.50, 15.10, 23.50, 03.05 

Погода
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 Сильна доля
18.20, 02.35 Тема дня
18.55, 05.20 Своя земля
19.25 Д/ц «Мегаполіси»
19.55 Д/ф «Заміновані вірністю»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40, 03.35 Складна розмова
22.15 Д/ф «Воля або Смерть»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.10 Наші гроші
04.30 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 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «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, 00.05 «Світ навиворіт 

– 10: Бразилія»
01.05 Х/ф «Наречена-

втікачка»
04.15 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

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

08.00 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.50 МайстерШеф 12+
13.20 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 22.50 Слідство 

ведуть екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
23.50 Давай поговоримо 

про секс 16+

03.00, 02.35 Зона ночі
05.00 Абзац
06.55, 08.45 Kids Time
07.00 М/с «Майлз із 

майбутнього»
08.50 Х/ф «Перстень 

нибелунгов»

02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

02.45 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.05, 20.00 «Подробиці»
05.25, 06.05, 22.10 

«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, 12.25 Х/ф «Чотири 
мушкетери Шарло»

12.55 Х/ф «Четверо проти 
кардинала»

14.50, 15.50, 16.45 
«Речдок»

21.00 «Речдок. Особливий 
випадок. Фатальна 
пристрасть»

23.55 Х/ф «Гувернантка»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40, 10.10, 17.15 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.30, 13.20 Х/ф 

«Анаконда»
14.45, 16.15, 21.20 Т/с 

«Розтин покаже»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.35 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.35 Х/ф «Анаконда 

2: Полювання за 
проклятою орхідеею»

01.25 Т/с «У полі зору»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Прекрасний 
принц і фея 
Люпина»

11.00 Серіал «Усі 
жінки – відьми»

13.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

14.00, 19.00 Богиня 
шопінгу

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Серіал 

«Хамелеон» (16+)
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

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

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

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

12.45 Т/с «Загублені»
17.00, 19.00 Подіум
21.00 Аферисти в мережах 

16+
23.00 Х/ф «Четверо проти 

банку»
00.50 Т/с «Підступні 

покоївки»
02.30 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 26 лютого
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

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

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.00, 15.45, 18.30, 

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

сусіди»
09.42, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 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 Княжий 2018
17.30, 22.15 Глобал 3000
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
20.15 Євромакс
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
01.00 Княжий 2018

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 18.50 Новини 09.00 
«Смак сиру» 09.30, 13.00 
«Енеїда» 09.56 «Світ 
навколо» 10.00 Тема дня 
10.30 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.00, 12.40, 
13.44 Wise cow 11.15 
Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.15 Д/ф «Той, 
хто повернувся» 14.00, 
15.10, 16.05, 17.10, 18.20 
Спецпроект «П’ять років 
кримського супротиву 
російській окупації» 14.55 
Мустафа Джемілєв. Із 
циклу «Напам’ять» 18.00 
Д/ф «Крим. Нескорений» 
19.15 Відкриття 
V Міжнародного 
форуму «Окупований 
Крим: 5 років опору» 
20.50 Новини 21.10 
«Шахтарська зміна» 22.10 
Д/ф «Межа очікування» 

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»
13.15, 04.20 :РадіоДень
13.50, 23.20, 04.50 Погода
14.00, 15.15, 17.10, 18.20, 19.15 

Спецпроект «Крим: 5 років 
спротиву російській окупації»

17.00 :Новини. Крим
18.55 :Новини.Крим
21.25 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/с «Шамварі: територія 

диких тварин»
22.50 Схеми. Корупція в деталях
00.00 Телепродаж Тюсо
02.20 Спецпроект «5 років 

кримського спротиву 
російській окупації»

05.20 Своя земля

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.20, 05.20 
«ТСН»

09.30, 22.45 «Одруження 
наосліп»

11.10, 12.20 «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»
00.25 Т/с «Слуга народу»
02.15 Т/с «Таємниця 

твердині шифрів»

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

07.55 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.45 МайстерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
22.50 Детектор брехні 16+
23.50 Давай поговоримо 

про секс 16+

03.00, 02.45 Зона ночі
04.00 Абзац
05.55, 07.10 Kids Time
06.00 М/с «Майлз із 

майбутнього»
07.15 Х/ф «Перстень 

дракона»

02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

02.45 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.05, 20.00 «Подробиці»
04.55 «Top Shop»
05.25, 06.05, 22.10 

«Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Х/ф «Віслюча шкіра»
11.50, 12.25 Х/ф «Зорро»
12.00 «Новини»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

23.55 Х/ф «Малахольна»

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!
11.10, 17.15 Антизомбі. 

Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «Нікіта»
14.50, 16.15, 21.25 Т/с 

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

16+
23.40 Х/ф «Анаконда»
01.20 Т/с «У полі зору»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Блакитна 

свічка»
11.00 Серіал «Усі 

жінки – відьми»
13.00, 17.00 Серіал 

«Рання пташка»
14.00, 19.00 Богиня 

шопінгу
15.00, 01.00 

Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

20.30, 21.30 Танька і 
Володька

22.00 Серіал 
«Хамелеон» (16+)

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
11.200 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

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ
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09.00 Х/ф «Копальні царя 
Соломона»

12.45 Т/с «Загублені»
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 

16+
23.00 Х/ф «Гарячі копи»
01.00 Т/с «Підступні 

покоївки»

ЧЕТВЕР 28 лютого
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

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

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

19.00, 20.45, 22.00 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 Княжий 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15 Завтра сьогодні
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Княжий 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 «Смак сиру» 
09.30, 13.00 «Енеїда» 
09.56, 14.10, 17.10 
«Світ навколо» 10.00, 
13.44, 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 «Ігор 
Білозір» 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» 19.23 «Звіти». (У 
прямому ефірі – Тетяна 
Кравець) 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 Новини 
20.50 «Складна розмова» 
21.23 «Спільно» 22.25 
«Наші гроші» 

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
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 Чілі»
13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.50, 15.10, 23.20, 03.05 

Погода
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
15.20 Т/с «Іспанська легенда»
17.25 Ювілейний концерт гурту 

«Піккардійська терція»
18.20, 02.35 Тема дня
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/ц «Мегаполіси»
20.00 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/с «Шамварі: територія 

диких тварин»
03.10 Світло 04.30 Спільно
05.20 Своя земля

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

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

09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «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»
02.05 «Таємниця твердині 

шифрів»

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

08.00 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

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

екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Кріпосна»
22.50 Вагітна в 16 16+
23.50 Давай поговоримо 

про секс 16+

03.00 Зона ночі
04.50 Абзац
06.45, 08.20 Kids Time
06.50 М/с «Майлз із 

майбутнього»
08.25 Х/ф «Учень 

Мерліна»

02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

02.40 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.00, 20.00 «Подробиці»
05.25, 06.05, 22.10 

«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»

10.20, 12.25 Х/ф «Великий 
переполох»

12.35 Х/ф «Операція 
«Тушонка»

14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

23.55 Х/ф «Любов від усіх 
хвороб»

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»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
12.20, 13.20 Х/ф 

«Анаконда 2: Полювання 
за проклятою орхідеею»

14.45, 16.15, 21.25 Т/с 
«Розтин покаже»

17.15 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Битва версій
22.40 Скетч-шоу «На трьох» 
23.40 Х/ф «Лейк Плесід 

проти анаконди»
01.25 Т/с «У полі зору»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Красуня»
11.00 Серіал «Усі 

жінки – відьми»
13.00, 17.00 Серіал 

«Рання пташка»
14.00, 19.00 Богиня 

шопінгу
15.00, 01.00 

Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

20.30, 21.30 Танька і 
Володька

22.00 Серіал 
«Хамелеон» (16+)

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

підказки

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

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

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

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

журналіст»
23.30 Д/ф «Крим. 

Украдений півострів»
00.55, 02.20 Т/с «CSI: Маямі»
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12.25 Т/с «Загублені»
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
23.00 Х/ф «На гребені 

хвилі»
01.20 Т/с «Підступні 

покоївки»

П’ЯТНИЦЯ 1 березня
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 Княжий 2018
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
00.30 Княжий 2018

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 Д/ц «Кухня По» 
09.30, 13.00 «Енеїда» 
09.56, 15.16, 17.10 
«Світ навколо» 10.00, 
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 
«Українська мрія. Василь 
Симоненко «Тиша і грім» 
13.44 «Звіти.Наживо». 
(Повтор) 14.36 Радіодень 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
Д/ф «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»
12.30 Д/ц «Аромати Чілі»
13.15, 14.30, 04.05 :РадіоДень
13.50 Погода
13.55 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20, 02.45 Тема дня
18.50, 05.20 Своя земля
19.10 Передвиборна агітація 

кандидатів на пост 
Президента України за кошти 
Державного бюджету

20.30 Перший на селі
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.35 Д/с «Найбільш 

завантажений у світі»
03.10 Світло
04.30 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 «Одруження наосліп»
11.25, 12.20 «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 «Ліга сміху 2019»
22.35 «Ігри приколів 2019»
23.35 «Ліга сміху 2018»
01.40 «Розсміши коміка. 

Діти 2»

06.30 Хата на тата 12+
13.25, 22.50 Х/ф «Щира 

правда»
15.30 Х/ф «Загадка для 

Анни»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00 Х/ф «Пані покоївка»
00.45 Євробачення 2019. 

Національний відбір

03.00 Служба розшуку дітей

03.05 Зона ночі

04.40 Абзац

06.25, 07.40 Kids Time

06.30 М/с «Майлз із 

майбутнього»

02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

02.40 «Орел і Решка. 
Шопінг»

03.50 «Подробиці»
04.55 «Top Shop»
05.25, 06.05, 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»

10.15, 12.25 Х/ф «Веселий 
Великдень»

12.40 Х/ф «Оксамитові 
ручки»

14.50, 15.50, 16.45, 23.50 
«Речдок»

20.00 «Подробиці тижня»

04.10 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 03.10, 08.45, 12.45, 

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

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Битва версій
11.10, 13.20 Х/ф «Жага 

золота»
13.30, 00.20 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
16.15 Т/с «Розтин покаже»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу 12+
03.35 Великі авантюристи

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Замок 

Шрекенштейн»
11.30 Х/ф «Три 

горішки для 
Попелюшки»

13.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

14.00, 19.00 Богиня 
шопінгу

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
20.00 Одного разу 

під Полтавою
20.30 Танька і 

Володька
21.00 М/ф 

«Пташиний 
ульот»

23.00 Х/ф 
«Обережно! 
Предки в хаті»

02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.10 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Дім, 

який...»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.20 Слідами
00.00, 02.30 Т/с «Добрими 

намірами»
02.00 Телемагазин
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07.45 Пацанки. Нове життя 
13.00 Суперінтуїція 12+
16.50, 19.00 Т/с «Будиночок 

на щастя»
21.00 Аферисти в мережах 

16+
23.00 Х/ф «Брейвен»
01.00 Х/ф «Гарячі копи»
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СУБОТА 2 березня
06.00, 14.30 Огляд світових подій
06.30, 10.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 
Часі»

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

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

00.15, 02.45, 05.45 Як це було
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15 Говоримо польською
12.30 На Часі: Спецтема
14.00 Євромакс
15.00 Співай за мрію! МАРАФОН
16.15 Бандерштат 2018
17.00 Все про спорт
19.00 Співай за мрію! МАРАФОН
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Княжий 2018
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00 «Казки Лірника 
Сашка» 08.00 «Ранок 
«Нової Волині» 09.34 
«Хто в домі хазяїн?» 
10.04 Д/ф «Чудова гра» 
10.34 Д/ц «Неповторна 
природа» 11.04 Д/ц 
«Смак сиру» 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» 
16.09 Вистава «Шепіт 
вбивці». 1, 2 ч. 18.04 
«Сильна доля» 18.40 
Новини 19.16 «Вечір 
на Суспільному» 19.48 
Лайфхак українською 
20.08 UA:Фольк 21.00 
МузLove 21.30 NeoСцена 
22.00 Д/ф «Сильна доля» 

06.00, 09.30 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго 

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

02.00, 04.30 Новини
10.05 Х/ф «Біляночка та Розаночка»
11.25 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сильна доля
13.00 Х/ф «Пармський монастир»
15.00 По обіді шоу
16.05 Спільно
16.40 Д/ц «Мальовничі села»
17.05 Т/с «Іспанська легенда»
18.35 Д/ц «Світ дикої природи»
19.10 Передвиборна агітація 

кандидатів на пост Президента 
України за кошти Державного 
бюджету

20.30 Д/ц «Мегаполіси»
21.25, 02.25 Розсекречена історія
22.25 Д/ц «Неповторна природа»
03.20 Букоголіки
03.50 Погода
04.00 Складна розмова
04.50 Світло

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

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

життя 2019»
12.15 Т/с «У неділю рано 

зілля копала»
16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2019»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
00.35 «Ліга сміху 2018»
02.30 «Мультибарбара»

05.10, 16.55 Хата на 

тата 12+

07.10 Т/с «Коли мі 

вдома. Нова історія»

09.05 Т/с «Кріпосна»

19.00 МайстерШеф. 

Професіонали 12+

22.20 Х/ф «Пані 

покоївка»

04.55 Т/с «Меліса та 
Джой»

06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»
07.20 Ревізор. Крамниці
09.15 Таємний агент
10.30 Таємний агент. 

02.30 «Подробиці 
тижня» 04.10 «Орел і 
решка. Морський сезон 
3» 05.00 «Top Shop» 
05.30 «Мультфільм» 
06.00 «Готуємо разом» 
07.10 «Чекай на мене. 
Україна» 09.00 «Слово 
Предстоятеля» 09.10 
Х/ф «Раз на раз не 
випадає» 10.30 Х/ф 
«Вас чекає громадянка 
Никанорова» 12.20 
Х/ф «Здраствуй і 
прощавай» 14.15, 
20.30 Х/ф «Скарлетт» 
20.00 «Подробиці» 
22.10 «Творчий вечір 
Костянтина Меладзе. 
Останній романтик» 
00.20 Х/ф «Політ 
фантазії» 

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25, 12.45 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
15.00 Т/с «Розтин 

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

батько»
20.55 Х/ф 

«Шибайголови»
22.55 Х/ф «Т2 

Трейнспоттінг»
01.15 Х/ф «Лейк Плесід 

проти анаконди»
02.40 Великі 

авантюристи

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Жаб’яче 

королівство: 
Таємниця 
кришталевої жаби»

12.50 Х/ф 
«Прекрасний принц 
і фея Люпина»

14.00 4 весілля
15.00 Богиня шопінгу
17.00 Х/ф «Обережно! 

Предки в хаті»
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Одного разу 
під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.30 Серіал 
«Хамелеон» (16+)

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

07.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
07.50, 15.20 Т/с 

«Кримінальний 
журналіст»

16.00, 20.00 Т/с «Готель 
«Купідон»

21.00 Шоу «Дивовижні 
люди»

23.00 Х/ф «Терапія 
любов’ю»

01.00, 02.20 Т/с «CSI: 
Маямі»

03.45 Реальна містика
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Постшоу
12.30 Заробітчани
14.20 Хто зверху? 12+
16.20 М/ф «Зоотрополіс»
18.30 Х/ф «Перший 

месник»
21.00 Х/ф «Перший 

месник: Друга війна»
23.45 Х/ф «Пагорби 

мають очі»

НЕДІЛЯ 3 березня
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 Співай за мрію! МАРАФОН
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Європа в концертах
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
19.00 Співай за мрію! МАРАФОН
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Княжий 2018
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

08.20 «Ранок «Нової 
Волині» 09.34 «Хто в 
домі хазяїн?» 10.04 
«Чудова гра» 10.34 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.04 Д/ц «Смак сиру» 
11.34 «Енеїда» 12.30 
Двоколісні хроніки 
12.50 Радіодень 
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 КіноWallз 

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

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 
02.00, 04.30 Новини

09.30, 16.05, 03.50 Погода
09.40 Х/ф «Пармський монастир»
11.25 Д/ц «Супер Чуття»
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.05 Лайфхак українською
13.20, 21.55 Д/ц «Неповторна 

природа»
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.00 UA:Фольк
16.20 Т/с «Іспанська легенда»
19.10 Передвиборна агітація 

кандидатів на пост Президента 
України за кошти Державного 
бюджету

20.30 Д/ц «Мегаполіси»
21.25 з Майклом Щуром
23.00 Д/ц «Мальовничі села»
02.25 Розсекречена історія
03.20 Букоголіки
04.00 Складна розмова

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.45 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
11.00, 12.05 «Світ 

навиворіт – 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 2019»
01.25 «Мультибарбара»

05.05, 10.55 Хата на 
тата 12+

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

09.00 Все буде смачно!
15.30 МайстерШеф. 

Професіонали 12+
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

05.35, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Майлз із 

майбутнього»
07.00 М/ф «Кунг-фу 

панда»
08.50 М/ф «Зоотрополіс»
10.50 Х/ф «Брейвен»
12.50 Х/ф «Перший 

02.15 «Сценарії кохання» 
03.30, 20.00 «Подробиці» 
04.00, 12.00 «Орел і 
решка. Морський сезон 
2» 04.45, 10.00 «Орел і 
Решка. Мегаполіси» 05.40 
Х/ф «Без року тиждень» 
07.00 Х/ф «Оксамитові 
ручки» 09.00 «Готуємо 
разом» 11.00 «Орел і 
решка. Морський сезон 
3» 13.00 «Орел і решка. 
Перезавантаження. 
3 сезон» 14.00 Х/ф 
«Жандарм у Нью-
Йорку» 16.00 Х/ф «Три 
мушкетери: Підвіски 
королеви» 18.00 Х/ф 
«Три мушкетери: Помста 
міледі» 20.30 Х/ф 
«Наречена-втікача» 23.00 
Х/ф «Про нього» 00.20 
«Речдок» 

04.25 Скарб нації
04.35 Еврика!
04.40, 12.45 Факти
05.05 Громадянська 

оборона
06.45 Антизомбі
08.35 Т/с «Відділ 44»
12.20, 13.00 Х/ф 

«Кровний батько»
14.15 Х/ф 

«Шибайголови»
16.10 Х/ф «Стартрек»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Стартрек: 

Відплата»
23.15 Х/ф «Стартрек: За 

межами Всесвіту»
01.35 Х/ф «Т2 

Трейнспоттінг»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Якось 

у лісі»
12.30 Х/ф «Три 

горішки для 
Попелюшки»

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

ульот»
18.30, 20.00, 21.00, 

22.00 Одного разу 
під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.30 Серіал 
«Хамелеон» (16+)

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

07.30 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Готель 

«Купідон»
13.10 Т/с «Добрими 

намірами»
17.20, 21.00 Т/с «Міраж»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.30 Х/ф «Там, де є 

щастя для мене»
01.30 Телемагазин
02.00 Історія одного 

злочину 16+
05.30 Реальна містика

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

месник»
15.00 Х/ф «Перший 

месник: Друга війна»
18.00 Х/ф «Перший 

месник: Протистояння»
21.00 Х/ф «Анонім»
23.00 Х/ф «Пагорби 

мають очі 2»
00.45 Х/ф «Пагорби 

мають очі»
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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 – 4 друк. арк. Замовлення: 26735.
Наклад – згідно із замовленням.

БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твер-

допаливні, електричні), газові колонки, 
конвектори, електричні бойлери, раді-
атори опалення (стальні, алюмінієві, бі-
металічні), циркуляційні насоси і насо-
си для свердловин, обсадні труби для 
свердловин, запірну арматуру і автомати-
ку, газові лічильники 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. 
Доставка будівельних матеріалів: пісок, 
відсів, щебінь, чорнозем, земля на засип-
ку, торфокрихта. Вивезення будівельно-
го сміття. 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-

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 бобра та інших 

тварин. 097-645-15-54, 095-506-01-64, 
066-150-49-86.

 Худоба (дорізи): телята, бики, лоша-
та, 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, холо-
дильники, морозильні камери (всіх ви-
дів), пральні машини, несправні конди-
ціонери, радіо деталі. Самовивезення. 
096-340-85-25, (0332) 20-18-20.

ні (привезений з Польщі). Недорого. 
096-429-04-26, 067-790-86-29.

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

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, 
НШ-100, колінвал, стартери, підшип-
ники, пічку ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 
050-088-13-07, 068-907-06-22.
НЕРУХОМІСТЬ

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

 Продам будинок у м. Рожище. Загальна 
площа – 110 м2. Газове та твердопаливне 
опалення, вода в будинку. Житловий стан. 
Замінено всі вікна. Є великий цегляний 
гараж та прибудинкові споруди, ставок. 
Усі деталі – телефоном. 068-139-63-12, 
066-881-81-00, Іра. 

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

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

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеп-
лений, усі комунікації, газифікована літ-
ня кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 
20 сот. У будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 
550 тис. грн. 099-315-22-72.

 Продам дерев’яний будинок у м. Лю-
бомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кух-
ня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка 
13 соток). Ціна договірна. 093-008-03-92, 
099-555-94-92.

 Продам земельну ділянку під забу-
дову (0,25 га) в с. Копачівка, Рожищен-
ський р-н. Ціна договірна. 093-577-59-62 
(Сергій).

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

 Продам господарство в с. Колмів (2 км 
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до 
м. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком. 
Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. Два 
цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два погреби та 
інші господарські споруди. Трифазне елек-
трозабезпечення. Водогін (свердловина), 
хороший садок. 85 соток приватизованої 

Рекламний слоган біля пекарні: 
«Худих людей легко вкрасти. Будь у 
безпеці, з’їж булку». 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Кохана, я нарешті зрозумів, що 
мені треба щось змінювати у житті.

– Ти збираєшся сісти на телевізор і 
дивитися на диван?

землі. Будинок та літня кухня газифікова-
ні. Доступна ціна. Євгеній, 099-187-74-91, 
099-768-14-53.

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

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

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для ро-
боти на устаткуванні (з/п висока, 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.

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стела-
жів (без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./
год. Після пробного періоду – можливість 
працевлаштуватися в інших країнах ЄС з 
вищою зарплатою (від 5 €/год). Електри-
ки (з досвідом роботи). Проживання без-
платне. Офіційне працевлаштування. 
Можливість розвитку. 073-012-40-35.
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БЛИЗЬКО 250 
ТИСЯЧ ДІТЕЙ У СВІТІ 
ЗМУШЕНІ ВОЮВАТИ 

Попри заборону в більшості 
країн, і досі десятки тисяч 

неповнолітніх хлопців та дівчат 
у всьому світі змушені бути 
солдатами. 

Хоча точних статистичних даних 
щодо цієї кількості немає, за деякими 
оцінками, дітей-солдатів у світі – до 250 
тисяч. Про це заявили в Дитячому фонді 
ООН (UNICEF), передає «ТСН.ua».

В UNICEF закликали уряди держав 
світу докласти більше зусиль, щоб по-
класти край «цьому тяжкому порушенню 
прав дитини».

«Діти – не солдати. Вони в жодному 
разі не можуть бути залучені у війни до-
рослих», – заявив керівник німецького 
відділення UNICEF Крістіан Шнайдер.

У так званому списку ганьби, який 
веде ООН, – 50 армій чи озброєних груп, 
про які точно можна сказати, що вони 
рекрутують дітей у солдати. Особливо 
багато їх експлуатують як солдатів у Пів-
денному Судані, Центральноафрикан-
ській Республіці, Демократичній Респу-
бліці Конго, Сомалі, Сирії та Ємені. Але 
також, за цими даними, як солдатів чи 
помічників озброєних груп неповноліт-
ніх використовують в Афганістані, Малі 
та М’янмі.

Не всіх дітей-солдатів використову-
ють як бійців, багатьох також експлуату-
ють як шпигунів, посередників чи носіїв, 
або ж примушують готувати їжу чи зби-
рати дрова для вогнища.

Крім того, деяких дівчат примушують, 
наприклад, виходити заміж за бойовиків. 
І дівчата, і хлопці зазнають сексуального 
насильства. У крайніх випадках дітей на-
віть використовують як «живий щит» чи 
примушують підривати себе в людних 
місцях, заявляють в UNICEF.

До терористичних угруповань, які 
найчастіше експлуатують дітей-солдатів, 
в ООН відносять, зокрема, «Аш-Шабаб», 
«Талібан», «Ісламську державу» та «Боко 
Харам».

без дитинства

Експерти з’ясували, що 
порівняно з 1950 роком, 
рівень дитячої смертності 
скоротився в сім разів, а 
середня тривалість життя 
зросла на 20 років.

Середня тривалість життя чоло-
віків збільшилася з 48 до 70,5 років, 
а жінок – із 53 до 76 років. Такі дані 
опубліковано в спеціальному випус-
ку журналу Lancet, передає УНІАН.

У 1950 році в перші п’ять років 
життя помирала кожна п’ята дити-
на, тоді як на сьогодні ця цифра – на 
рівні 3,9%.

Але кількість смертей, пов’яза-

рейтинг СВІТОВІ ЛІДЕРИ ВТРАЧАЮТЬ 
ДОВІРУ ЛЮДЕЙ  24tv.ua

Популярність усіх 
світових лідерів 

знизилася, і це цілковито 
нова тенденція, яка 
засвідчує занепад 
стабільності у всьому 
світі. Про це свідчать 
результати щорічного 
соціологічного опитування 
американського інституту 
Ґеллапа.

Дослідження проводили з 
жовтня 2018-го до січня 2019 
року в 45 країнах серед майже 
50 тисяч респондентів. Про його 
несподівані наслідки в інтерв’ю 
Deutsche Welle розповів дирек-
тор The Gallup Organization Канчо 
Стойчев.

«Щось відбувається у світі. І 
йдеться не лише про знаменитий 
розрив між елітами і масами, між 
лідерами й виборцями. Є більш 
глибокі причини. Світ, у якому ми 
живемо, змінюється», – наголо-
сив Стойчев. І додав, що не лише 
політичні лідери втрачають під-
тримку, а навіть папа Франциск.

Європа. Рейтинг президента 
Еммануеля Макрона знижується 
у Франції і в усьому світі. Те саме 
стосується Ангели Меркель: вона 
все ще є найбільш надійним і по-
зитивно оціненим лідером, але 
також втрачає підтримку.

«Найбільша проблема – у їх-
ній нездатності відповідати на 
виклики сьогодення. Світовий 

порядок, який було створено піс-
ля Другої світової війни, здається 
нестабільним. Ми живемо в бага-
тополярному світі, де побачити 
усю картину стає все складніше. І 
це особливо складно в Європі», – 
пояснив Стойчев, натякаючи на 
внутрішні кризи, як-от хаос Brexit 
у Великобританії або рух жовтих 
жилетів у Франції.

Протягом 2018 року, як 
розповів експерт, зростало на-
пруження між так званою Ви-
шеградською четвіркою (Чехія, 
Угорщина, Польща, Словаччина), 
а також в Італії. Крім цього, сер-
йозні розбіжності щодо певних 
проблем та проектів виникли 
між Німеччиною та деякими пів-
нічними країнами, як-от країни 
Балтії. І це аж ніяк не повний пе-
релік проблем.

США та Росія. Президент 
США Дональд Трамп – незапереч-
ний лідер у нижній частині рей-
тингу. Цікаво, що його прийняття 
в Росії постійно скорочується: 
вже близько 70% росіян мають 
негативну думку про нього. Така 
сама картина щодо думок аме-
риканців про президента Росії 
Володимира Путіна: 70% жителів 
США оцінюють його негативно. 
Це означає, що конфронтація між 
США, Росією та Китаєм відбива-
ється на рівні масової громад-
ської думки.

«Це погано для стабільності 
світу. І дуже небезпечно», – під-
сумував Канчо Стойчев.
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Нема довіри до лідерів – є загроза світовій безпеці

ЗА ОСТАННІ ПІВСТОЛІТТЯ 
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ 
ЗБІЛЬШИЛАСЯ НА 20 РОКІВ

них із конфліктами, війнами та теро-
ризмом, майже подвоїлася за остан-
ні десять років. Також змінилася 
ситуація з хворобами, пов’язаними 
з ожирінням. 
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Дітей-солдатів використовують 
не тільки як бійців, а й як шпигунів 

по той бік шику ЧОМУ ХУТРЯНИЙ БІЗНЕС – 
КРИВАВЕ ЖЛОБСТВО

85% хутра 
отримують 

з вирощених на 
спеціальних фермах 
тварин. Там норки, 
лисиці, кролики, соболі, 
шиншили, бобри, рисі, 
тюлені, єноти, койоти, 
ондатри, вовки, видри, 
кішки та собаки живуть у 
тісних дротяних клітках. 
Їхні фекалії та сеча 
стікають через дроти, 
залишаючи клітки та 
хутро чистими.

Тварин годують спеціальною 
хімізованою їжею, що провокує 
ожиріння та збільшує об’єм хутря-
ного покрову. Ці тварини не ви-
ходять на вулицю, не полюють, не 
бігають на волі. Через неприродні 
умови життя вони схильні завдава-
ти собі болю, битися головами об 
стінки, гризти залізні дроти та їсти 
одне одного. Смерть не набагато 
краща: тварини помирають через 

18 лисиць або 27 єнотів, 
або 170 шиншил, або 

30 кроликів, або 60 куниць, 
або 55 норок треба, аби 
пошити одну шубу.

удушення газом, декомпресійні 
камери чи електричний струмінь, 
пропущений через ніс та анус.

Рідкісних тварин – тигрів, 
леопардів та оцелотів, що пере-
бувають на межі вимирання, не-
законно виловлюють, розстав-
ляючи пастки у дикій природі. 
Полювання за допомогою пасток 
заборонене у Європі, але в Украї-
ні тварини все ще страждають від 
болісної та довгої смерті.

Хутро з собак та котів в основ-
ному транспортують з Китаю у 
Північну Америку та інші євро-
пейські країни, аби використову-

вати для оздоблення пальт, рука-
вичок, сумочок та іграшок.

Таємні дослідники швейцар-
ської організації Animal Protection 
/EAST International виявили, що з 
тварин знімають шкіру заживо, 
викидаючи скривавлені тільця 
на купу, де вони, все ще дихаючи, 
чекають на повільну смерть.

Більшість жителів скандинав-
ських країн не погодяться з тим, 
що у хутряному одязі тепліше. 
Вони вже давно зрозуміли, що 
багатошаровість вбрання рятує 
від холоду значно краще, ніж 
шкура вбитої тварини.

У 2016 році Сан-Франциско 
стало найбільшим американ-
ським містом, де заборонено про-
давати хутро. Закон стосується 
будь-якого одягу чи аксесуарів. 
Поправка до нього дозволяє фер-
мерам та роздрібним продавцям 
продати поточні запаси до 2020 
року. Інші міста США теж долучи-
лися до ініціативи, там перевіря-
ють штучні хутряні вироби на на-
явність натуральних елементів.

В Україні боротьбу за відмову 
від хутра вже кілька років веде 
гуманістичний рух UAnimals. Ор-
ганізація стала першою в світо-
вому об’єднанні Fur Free Alliance 
та регулярно проводить марші, 
антихутряні акції і пікети. За рік 
до проекту вдалося долучити 
16 українських дизайнерів.
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Щороку у світі помирає 40 мільйонів тварин, аби стати одягом

  Анна БІЛЕНЬКА
life.pravda.com.ua
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