
НОВИЙ РАЙОННИЙ 
ПОДІЛ: ЕКСПЕРТИ 
ЗАКЛИКАЮТЬ 
ВЧИТИСЯ НА 
ПОМИЛКАХ ПОЛЬЩІ
Якою була найбільша помилка 
під час адміністративно-
територіальної реформи у Польщі та 
в чому полягатимуть повноваження 
префектів після реформування 
субрегіонального рівня в Україні? 

НА ВОЛИНІ СТВОРЯТЬ 
15 ДОБРОВІЛЬНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ ДЛЯ 
ПОРЯТУНКУ ЖИТТІВ

15 волинських ОТГ і 32 польські 
ґміни налагоджують співпрацю, 
аби спільними зусиллями зменшити 
смертність на дорогах завдяки 
швидкому приїзду навчених та 
оснащених підрозділів. Також 
вони прагнуть підвищити культуру 
поведінки на дорогах, що сприятиме 
зменшенню кількості ДТП.
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комуналканебезпека

 читайте на стор. 7

Хоча гральний бізнес 
уже десять років 
заборонений в Україні, 

він і далі процвітає, щоправда, 
в тіні. Вочевидь цей бізнес 
має впливових покровителів, 

які не хочуть позбуватися 
надприбутків. У поліції ж 
розводять руками. Мовляв, 
притягнути до відповідальності 
організаторів і власників 
дуже складно. Надто, якщо 

власник – впливовий депутат 
Луцької міської ради від 
президентської партії. А ще – 
меценат і благодійник.

ЛУЦЬКА ШКОЛА №2 – 
ЦЕ ДРУЖНА РОДИНА 
ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ

Цьогоріч Луцька ЗОШ №2 відзначає 
75-річчя. Колектив навчального 
закладу зустрічає поважний ювілей зі 
серйозними здобутками.

освіта

 читайте на стор. 9

 читайте на стор. 5

ЗА КРОК ДО ТРЕТЬОЇ 
СВІТОВОЇ: ПІДСУМКИ 
МЮНХЕНСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

 читайте на стор. 16

ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ 
МОНЕТИЗАЦІЯ 
СУБСИДІЙ

Початок березня – ідеальний 
час для висівання томатів на 

розсаду. Щоб стебла були міцними 
і здоровими, слід дотримуватися 
певних правил. 

школа агронома

ПОРА СІЯТИ 
ПОМІДОРИ

 читайте на стор. 4

 читайте на стор. 8

компетентно

Готуй сани влітку, а 
воза – взимку, каже 

народна мудрість. 
Саме тому в останній 
місяць зими дбайливі 
господарі вже 
думають про весняну 
посівну. Найбільше 
площі волиняни 
традиційно відводять 
під картоплю, яку 
вважають другим 
хлібом. Адже 
споживають ї ї самі і 
використовують як 
корм для худоби.

 читайте на стор. 6

 читайте на стор. 5

КАРТОПЛЯ – ДРУГИЙ 
ХЛІБ ВОЛИНЯН

КАЗИНО КОЛИШНІМ 
НЕ БУВАЄ ЯК ПРАЦЮЄ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС 

ЛУЦЬКОГО ДЕПУТАТА

 читайте на стор. 12
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Зроби все, що зможеш, застосовуючи те, що маєш, перебуваючи там, де ти є. Теодор Рузвельт

ІНДУСИ ОТРУЇЛИСЯ 
ФАЛЬСИФІКАТОМ
У результаті отруєння фальсифіковани-
ми спиртними напоями в індійському 
штаті Ассам загинула мінімум 131 особа.
ПОЖЕЖА ВБИЛА ПОНАД 
СОТНЮ ЛЮДЕЙ
У столиці Бангладеш місті Дакка внаслі-
док пожежі 20 лютого загинуло щонай-
менше 110 людей. Вогонь спалахнув  у ба-
гатоквартирному будинку, який част ково 
використовували як хімічний склад.
У КИТАЇ – СМЕРТЕЛЬНА ДТП 
23 лютого на півночі Китаю, в районі 
Внутрішня Монголія, потрапив в аварію 
вантажний автомобіль місцевої гірничо-
добувної компанії. Загинули мінімум 20 
осіб.
ЄС ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ 
ПРОТИ РФ
20 лютого Європейський Союз продов-
жив санкції проти Росії ще на півроку – 
до вересня 2019-го. Санкції запровади-
ли ще у 2014 році.
У СИРІЇ – МИРОТВОРЦІ ЗІ США 
Президент США Дональд Трамп пере-
глянув своє рішення про виведення 
військ США з Сирії. Там залишаться 
близько 400 американських військо-
вослужбовців. Вони дислокуватимуться 
на північному сході й на півдні країни. 
Трамп хоче показати європейським со-
юзникам, що вони не залишаться без 
американської підтримки на тлі можли-
вого відродження ІДІЛ.
КОРУПЦІЯ – ПОВСЮДИ 
Детективи НАБУ знайшли вияви україн-
ської корупції у 65 країнах світу. Найчас-
тіше сліди корупції знаходили у Латвії, 
Великобританії, Німеччині, Швейцарії 
та на Кіпрі. Більшість корупційних схем 
реа лізовано за участі компаній, зареє-
строваних за кордоном.
ЄС ОНОВИТЬ ВІЗОВІ ПРАВИЛА
Заяви для отримання візи можна буде 
подавати в термін від шести місяців (за-
мість трьох) до 15 днів перед поїздкою. 
Також з’явиться можливість заповнення 
й підпису заявки на візу в електронній 
формі. Загальний візовий збір зросте 
від €60 до €80. 
ВІЙСЬКОВІ БАЗИ – ДЛЯ 
ЗАХИСТУ ВІД РОСІЇ
США планують збільшити чисельність 
військ у Польщі, заявила посол США в 
країні Джорджетт Мосбахер. Американ-
ські чиновники стурбовані тим, що РФ 
і Китай в останні роки закріпили свій 
вплив у цьому регіоні. А Мінськ і Вар-
шава готові обговорити можливе роз-
міщення в Польщі постійної військової 
бази США. Великобританія також наро-
щуватиме військові сили в Арктиці для 
захисту північних флангів НАТО від мож-
ливого нападу з боку Росії.
ООН ДОПОМОЖЕ УКРАЇНІ 
В ООН створили об’єднаний фонд гума-
нітарної допомоги Україні і закликали 
донорів долучитися до нього, щоб до-
помогти жителям Донбасу, які стражда-
ють від війни.
У США – КОСМІЧНЕ ВІЙСЬКО
Президент США Дональд Трамп під-
писав директиву про початок процесу 
створення нового роду військ Збройних 
сил у складі Військово-повітряних сил 
США – Космічних сил. Вони відповіда-
тимуть за супутникові системи, а також 
за давачі відстеження ракетних пусків 
для бойового забезпечення оператив-
них і стійких наступальних та оборон-
них космічних операцій.
ВІЙНА ЗНИЩУЄ ДІТЕЙ
Щонайменше півмільйона дітей загину-
ли у світі внаслідок збройних конфліктів 
за останні чотири роки. Діти помирають 
переважно від голоду та відсутності 
мед забезпечення.
НАЙКРАЩЕ – У ДАНІЇ 
Україна – на 62 місці з 71 в рейтингу 
якості життя країн у 2019 році. Останнє 
місце посів Єгипет. Найкращим є життя 
в Данії, на другому місці – Швейцарія, на 
третьому – Фінляндія.

світова хроніка

СВЯЩЕНИК 
СТРІЛЯВ 
У ЛЮДЕЙ 
З РУШНИЦІ

резонанс 

ЛИШЕ 11% ГРОМАД 
ПЕРЕЙШЛИ В НОВУ 
ЦЕРКВУ

мовою цифр

Протоієрей кричав: 
«Пацани, стріляю наповал!»

vl.npu.gov.ua

П’ЯНИЙ ЕКС-МЕНТ УБИВ ДВОХ ЛЮДЕЙП’ЯНИЙ ЕКС-МЕНТ УБИВ ДВОХ ЛЮДЕЙкров холоне

Винуватцю аварії світить до десяти років тюрми

vl.npu.gov.ua

ЗА ПРОДАЖ І КУПІВЛЮ ЗА ПРОДАЖ І КУПІВЛЮ 
ПЕРВОЦВІТІВ ШТРАФУВАТИМУТЬПЕРВОЦВІТІВ ШТРАФУВАТИМУТЬ

попередження

Рідкісні квіти охороняє закон

um
anportal.com

На Волині розпочали операцію 
«Первоцвіт-2019», яка передбачає 
боротьбу з масовою торгівлею рідкісними 
видами ранньоквітучих рослин.

Як повідомляють в управлінні екології та 
природних ресурсів Волинської ОДА, висока 
декоративність та ранній термін цвітіння та-
ких видів рослин, як підсніжник звичайний, 
анемона звичайна, конвалія звичайна та інші 
призводить до того, що збут цих рослин ви-
ходить далеко за межі ареалу їх зростання. Ці 
об’єкти рослинного світу в значних обсягах 
вивозять у великі міста України, Словаччини 
та Угорщини. Масове збирання ранньоквіту-
чих рослин призводить до знищення популя-
цій окремих їх видів. 

«Перші букетики первоцвітів уже з’я ви-
лися на стихійних ринках Волині, а справжній 
квітковий бум очікується напередодні весня-
них святкових днів. Саме у цей період обсяги 
незаконної торгівлі набувають найбільших 
показників. Як наслідок – навколо міст в при-
родному середовищі ви вже не знайдете жод-
них первоцвітів», – наголошують в облдерж-
адміністрації.

З метою охорони ранньоквітучих релік-
тових і рослин, що зникають, а також рослин, 
занесених до Червоної книги, та запобігання 
правопорушенням на території області що-
річно запроваджують проведення операції 
«Первоцвіт». У рамках цієї природоохорон-
ної акції проводять пропаганду відмови від 
купівлі первоцвітів. Окрім того, торгівля пер-
воцвітами (і продаж, і купівля) є порушенням 
законодавства.

«Основною причиною безкарності тор-
гівлі первоцвітами є те, що серед населення 
побутує думка, що первоцвіти продають бід-
ні бабусі, які щойно назбирали цих квітів у 
лісі. Насправді це не так. У наших містах діє 
справжня квіткова мафія, яка має виконавців, 
охоронців, збирачів та перевізників. Торгів-
лю первоцвітами заохочує тільки попит. Тому 
важливим кроком у збереженні рідкісних ви-
дів рослин є відмова від їх купівлі», – зазна-
чають екологи. 

Порушників законодавства  обіцяють 
при  тягувати до адміністративної відповідаль-

Страшна аварія, 
внаслідок якої 
загинуло двоє 

лучан, трапилася ввечері 
21 лютого у селі Дачне 
Ківерцівського району, 
що під Луцьком.

Смертельну аварію спричи-
нив водій автомобіля Mercedes-
Benz, за кермом якого перебував 
екс-очільник карного розшуку 
міста Луцька, 45-річний житель 
Ківерців Геннадій Єпіфанович. 
Його іномарка влетіла ззаду у 
легковик служби «Морячок таксі» 
Chevrolet Aveo. Від удару таксі ви-
кинуло на зустрічну смугу – прос-
то назустріч рейсовому автобусу 
«Богдан». Від удару водій таксі, 
46-річний Олег Мирошников, і 
32-річна пасажирка, інженер «Во-
линьобленерго» Софія Швець за-
гинули миттєво. Її 9-річну доньку 
Христину із закритою черепно-
мозковою травмою, струсом моз-
ку та забоєм легень було госпіта-
лізовано, життю дівчинки нічого 
не загрожує.

Зі слів свідків, чоловік був 
напідпитку й від проходження 
тесту на вміст алкоголю відмо-
вився. Інформацію про нетве-

резий стан водія підтвердили і 
в поліції.

«Відразу після аварії Єпі-
фанович пересів на пасажир-
ське сидіння і заявив, мовляв, 
усі питання – до водія. Мав усі 
ознаки алкогольного сп’яніння, 
але проходити тест на вміст ал-
коголю навідріз відмовився, це 
зафіксовано на відео», – роз-
повів чоловік загиблої Юрій 
Швець.

За інформацією ВН, освідува-
ли Єпіфановича лише опівночі, 

хоча аварія трапилася близько 
19:00. За результатами тесту, який 
провели через кілька годин, в 
крові чоловіка було 1.16 проміле 
алкоголю.

Розпочато кримінальне про-
вадження. Винуватця аварії взя-
то під варту на два місяці без 
права внесення застави. Екс-
поліцейському, батьку трьох ді-
тей, загрожує від 5 до 10 років 
позбавлення волі.

«Колишніх поліцейських 
не буває, але винуватця аварії 

треба покарати. Одразу кажу: 
якщо якісь його товариші, друзі 
чи супер-пупер впливові зна-
йомі будуть звертатися, то нам 
байдуже. Нам не треба жодної 
допомоги, не видзвонюйте до 
нас, не шукайте. Він має бути по-
караний відповідно до закону, бо 
відправив на той світ двох людей. 
Невинні люди їхали додому, а це 
п’яне бидло дозволяє собі сідати 
за кермо нетверезим, – не доби-
раючи слів заявив чоловік загиб-
лої. – Його потрібно покарати, 
щоб знайомі не зам’яли справу. 
Звертаюся до правоохоронців: 
повірте, мені дуже важко, емоції 
дуже сильні, складні, таке відчут-
тя, що це якийсь жахливий сон. 
Покарати необхідно, щоб він не 
вчиняв подібного й інші думали 
головою».

До слова, у службі «Морячок 
таксі» повідомили, що у їхнього 
водія Олега Мирошникова, який 
пропрацював там вісім років, 
виконавши понад 18 тисяч за-
мовлень, залишилася 12-річна 
донька. 

Редакція «Волинських Новин» 
висловлює щире співчуття роди-
нам загиблих. 

ності. За незаконне придбання та збут квітів 
з Червоної книги передбачено штраф від 510 
до 1700 грн з конфіскацією рослин. Окрім 
того, за один екземпляр незаконно добутої 
рослини передбачена відповідна компен-
сація за її знищення: підсніжники – від 49 до 
62 грн, черемша (цибуля ведмежа) – 62 грн, 
шафрани (крокуси), сон-трава – від 37 до 
62 грн залежно від виду.

У ніч на 23 лютого в селі Жидичин 
Ківерцівського району місцевий 
священик УПЦ МП, протоієрей 
Володимир Гелета стріляв з рушниці 
по активістах, які організували 
цілодобове чергування біля храму.

Напередодні в Жидичині у місцевий 
Свято-Миколаївський храм зайшла ре-
візійна комісія, утворена зборами релі-
гійної громади. Прихильники УПЦ МП 
намагалися перешкодити, біля церкви 
зібралося кілька сотень людей. Аби не 
допустити провокацій, активісти, при-
хильники новоствореної ПЦУ, влаштува-
ли цілодобове чергування, повідомляє 
«Перший».

У поліції підтвердили факт інци-
денту. «52-річний житель села Жиди-
чин, місцевий священик на ґрунті ре-
лігійної нетерпимості, висловлюючи 
погрозу вбивством особам, які там пе-
ребували, здійснив чотири постріли з 
мисливської рушниці. Ніхто з людей не 
постраждав», – повідомили в ГУ Нац-
поліції Волині.

У чоловіка вилучили зареєстро-
вану мисливську рушницю, яка нале-
жить його 34-річному сину. Також зі 
стіни храму вилучили свинцеві дро-
бини від рушничного пострілу. Все це 
скерували на дослідження до Волин-
ського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС. Де-
боширу призначать психіатричну 
експертизу. 

Священику світить кримінальна 
відповідальність, санкція статті пе-
редбачає покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк від трьох до п’яти 
років. 

Прихожани УПЦ МП, які не захотіли разом 
з релігійною громадою перейти до складу 
ПЦУ, пристосовують для богослужінь вільні 
приміщення. Це і старі хати, і сільські клуби та 
навіть клуні. 

Про це повідомив під час наради в облдержадмі-
ністрації очільник області Олександр Савченко. З його 
слів, у селах, де більшість громади вирішила перейти 
в ПЦУ, церква також переходить разом з громадою. 
Проте чимало священиків та прихожан переконані, 
що через кілька місяців ситуація з переходами в ПЦУ 
зміниться, а тому не поспішають ухвалювати рішен-
ня. «Кажуть, ніби минуть вибори і ситуація зміниться. 
Але Томос видано не Президенту чи якійсь іншій осо-
бі», – запевняє Олександр Савченко.

Станом на 20 лютого 73 громади ухвалили рішен-
ня перейти зі складу УПЦ МП до ПЦУ, але лише 16 свя-
щеннослужителів УПЦ МП перейшли в нову церкву 
із громадами. Загалом на Волині було зареєстровано 
622 громади МП, таким чином до складу ПЦУ пере-
йшло близько 11% громад.

Разом з тим, як поінформував Олександр Савчен-
ко, через зміни в законодавстві досі не відпрацьова-
но питання офіційної реєстрації релігійних громад, 
які вирішили перейти до ПЦУ.

«Є групи радикально налаштованих осіб з обох 
сторін. З ними триває профілактика, їх ставлять на 
облік, з ними працюють правоохоронці», – запевнив 
губернатор.



ПОДІЇ № 8 (158)  28 лютого 2019 рокуwww.volynnews.com 3

www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЯ зрозумів, що ми маємо уважно дивитися не тільки на світ навколо нас, але ще й на призму, 

крізь яку видно цей світ. Стівен Кові

ПЕНСІОНЕРАМ – ПОДАЧКА
Українці, які мають мінімальну пенсію, в 
березні-квітні отримають компенсацію 
за невиплачену індексацію 2015-2016 
років – 2410 грн. Наступне підвищення 
обіцяють у липні і грудні.
АВАКОВ ЗАЯВИВ ПРО ПІДКУП 
І ПРОВОКАЦІЇ
Незаконна схема агітації на виборах 
може складатися майже з 200 тисяч агі-
таторів та охоплювати від 700 тисяч до 6 
мільйонів виборців. Про це заявив гла-
ва МВС Арсен Аваков. Позиція міністра 
не влаштовує Президента Петра Поро-
шенка, розглядають варіант звільнення 
Авакова або ж провокацій проти нього.
ОТОЧЕННЯ ПОРОШЕНКА 
ТОРГУВАЛО З РОСІЄЮ
Син заступника секретаря РНБО Олега 
Гладковського Ігор був безпосереднім 
учасником мільйонних схем з розкра-
дання в оборонному комплексі. Разом 
із партнерами він організував у 2015 
році постачання контрабандних росій-
ських деталей для військової техніки. На 
час розслідування Олега Гладковського 
відсторонили. Останній, крім посади в 
РНБО, також має бізнес-відносини з Пре-
зидентом Петром Порошенком, який, до 
слова, днями заявив, що Росія готується 
до повномасштабної війни в Україні.
ЕКС-НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБУ 
ЗСУ – ЗРАДНИК
Головний військовий прокурор Ана-
толій Матіос заявив, що колишньому 
начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру 
Замані оголошено про підозру у вчи-
ненні держзради. Замана, перебуваючи 
на посаді, розформував зенітно-ракетні 
дивізіони та авіаційні військові частини, 
позбавивши Україну системи протипо-
вітряної оборони.
У КАРПАТАХ ЗАГИНУЛИ 
ТУРИСТИ 
22 лютого група туристів із восьми осіб 
застрягла на горі Піп Іван на Прикар-
патті. Внаслідок обмороження загинуло 
двоє туристів.
ДО ВБИВСТВА ГАНДЗЮК 
ПРИЧЕТНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ?
Очільник поліції Херсонщини Артур Мє-
ріков може бути причетним до смерті 
активістки Катерини Гандзюк. У її групі 
підтримки заявили, мовляв, він попе-
редив кримінального авторитета Олек-
сія Левіна (Москала) про те, що за ним 
ведуть спостереження і йому краще ви-
їхати. Стверджують, що саме Левін орга-
нізовував убивство.
ШАНСИ ПОРОШЕНКА – МІЗЕРНІ
На президентських виборах є висока 
ймовірність другого туру, в якому укра-
їнці обиратимуть між Володимиром Зе-
ленським та Юлією Тимошенко. Петро 
Порошенко до другого туру може не 
пройти. Про це йдеться в дослідженні 
Інституту «Соціополіс».
«ЄВРОБАЧЕННЯ» 
ОСКАНДАЛИЛОСЯ
У фіналі нацвідбору на конкурс «Євро-
бачення», що цьогоріч відбудеться в Із-
раїлі, перемогла співачка MARUV. Проте 
інформація про її гастролі у Росії спри-
чинила шалений суспільний резонанс. 
Представляти Україну Анна Корсун від-
мовилася, її не влаштували вимоги до-
говору від НТКУ.
КРАВЧУК ОБУРЕНИЙ ПЕНСІЄЮ
Перший Президент України Леонід Крав-
чук обурився розміром своєї пенсії, на-
звавши соромом для країни відсутність 
спеціальної президентської виплати. Він 
отримує  депутатську пенсію – 18 тис. грн. 
МІЛЬЯРДИ – НА ДОНБАС
$3 млрд пенсій отримали протягом чо-
тирьох минулих років жителі окупова-
них територій Донецької і Луганської 
областей. 
ПАРКОВКИ – НА ДАХАХ 
В Україні дозволять розміщення парко-
вок на дахах громадських будівель і спо-
руд. Йдеться про дахи, які вже пристосо-
вані для господарського використання. 
Виняток – дитячі садки, школи, лікарні.

українська хроніка

інфраструктура ЗБУДУЮТЬ ДОРОГУ, ЯКА СПОЛУЧИТЬ ТРИ РАЙОНИЗБУДУЮТЬ ДОРОГУ, ЯКА СПОЛУЧИТЬ ТРИ РАЙОНИ

ДЕКЛАРАЦІЇ З ЛІКАРЯМИ УКЛАЛИ ДЕКЛАРАЦІЇ З ЛІКАРЯМИ УКЛАЛИ 
БІЛЬШІСТЬ ВОЛИНЯНБІЛЬШІСТЬ ВОЛИНЯН

У СТОБИХІВЦІ БУДУВАТИМУТЬ ШКОЛУУ СТОБИХІВЦІ БУДУВАТИМУТЬ ШКОЛУ ДЕПУТАТ ПОГОРІВ ДЕПУТАТ ПОГОРІВ 
НА ХАБАРІНА ХАБАРІ

БУДУВАТИ НЕ МОЖНА ЗАКРИТИБУДУВАТИ НЕ МОЖНА ЗАКРИТИпозиція

Депутати облради знову 
звернуться до центральної влади

volynnew
s.com

Завершити 
будівництво шахти, 
яка протягом 

десятиліть могла б 
постачати Волинь 
якісним вугіллям, 
закликатимуть 
центральну владу 
депутати обласної ради.

Про це йшлося під час не-
щодавнього засідання комісії 
облради з питань міжнародного 
співробітництва, зовнішньоеко-
номічних зв’язків та інвестицій.

Депутати розглянули питання 
про добудову шахти №10 «Ново-
волинська». Голова комісії Вале-
рій Курстак відзначив, що в час, 
коли перед Україною постає по-
треба у власних енергоносіях, ця 
шахта могла б давати колосальну 
кількість якісного вугілля. Попри 
те, що готовність шахти стано-
вить понад 85%, її ніхто не хоче 
добудовувати, там склалася ката-
строфічна ситуація. У відповіді на 
попереднє звернення депутатів 
до Мінфіну йдеться про 150 млн 
грн, але коли надійдуть ці кошти, 
не повідомляють. 

Член комісії Алла Лісова за-

уважила: за приблизними під-
рахунками, в будівництво вкла-
ли майже 2 млрд грн, тож було 
б безвідповідально лишити все 
як є. Нещодавно депутат зустрі-
чалася з головою профспілки 
гірників і з’ясувала, що для того, 
аби будівництво шахти не зупи-
нилося, потрібно 150 млн грн. 
Наразі звільнили 22 прохідни-
ків, які мали прокладати шлях 
до вугілля, прохідницьку діль-
ницю ліквідували через відсут-

ність фінансування й рекомен-
дували їм перейти на шахту №9, 
яку теж можуть невдовзі закри-
ти. Отже, звільненим шахтарям 
довелося виїхати на заробітки 
за кордон. Окрім цього, на шахті 
вимикають електроенергію, по-
дають її лише на кілька годин на 
день для відкачування води. У 
січні-лютому з держбюджету на 
шахту №10 не надійшло жодної 
копійки. 

Алла Лісова наголошує: га-

небно, коли шахта, що має вели-
чезні запаси і на якій протягом 40 
років могли б видобувати якісне 
вугілля (900 тисяч тонн на рік) та 
наповнювати бюджет, лишається 
вже 30 років недобудованою.

Валерій Курстак розповів, 
що шахта №9 досі має достатньо 
запасів якісного вугілля з малою 
зольністю, яке можна ще довго 
видобувати, але чомусь потрап-
ляє до переліку шахт, що підляга-
ють скороченню. Раніше закрили 
шахти №6 та №7, де була нарізана 
нова лава і ще 30 років можна 
було видобувати вугілля. Тож де-
путат запропонував додати до 
звернення і шахту №9. Також він 
нагадав про 11 тисяч тонн вугіл-
ля, яке лежало на майданчику 
шахти №10 роками, а коли воно 
лежить, то просто розсипається. 
Кошти від його продажу можна 
було б використати на добудову 
шахти чи на зарплату шахтарям, 
але це виявилося нікому непо-
трібним.

Отож, члени комісії рекомен-
дували повторно звернутися до 
центральної влади із вимогою 
вплинути на ситуацію.

Через три поліські райони 
області планують прокласти 
асфальтовану автодорогу, а 
трасу від Ковеля до Ягодина 
розширюватимуть.

Про це стало відомо під час 
засідання постійної комісії обл-
ради з питань міжнародного 
співробітництва, зовнішньоеко-
номічних зв’язків та інвестицій. 

Як повідомив керівник пат-
ронатної служби ОДА Валерій 
Криворог, планують побудувати 
новий автошлях через Ратне, Ста-
ровижівський та Шацький райо-
ни завдовжки 61 км. На будівни-
цтво отримають додаткові кошти 
з держбюджету. Дорога проходи-

пункту пропуску «Доманове» на 
кордоні з Білоруссю та розробля-
ють проект будівництва дороги 
Ратне-Доманове. А от щодо бу-
дівництва дороги до майбутнього 

пункту пропуску на польському 
кордоні в Адамчуках, то в ОДА 
наразі не можуть гарантувати, що 
роботи вдасться завершити цьо-
го року.

тиме через чотири ОТГ та три ра-
йони. Раніше за цим напрямком 
не було автобусного сполучення. 
Йдеться про асфальтовий шлях 
завширшки сім метрів. Наразі 
отримали експертизу проекту 
будівництва дороги. 

Окрім того, цьогоріч отри-
мають 86 млн грн з держбюдже-
ту на будівництво автотраси від 
Ковеля до Ягодина: уряд планує 
протягом найближчих трьох-
чотирьох років виділити понад 
1 млрд грн на розширення цьо-
го автошляху, аби він мав по дві 
повноцінні смуги в один та ін-
ший бік.

Також планують розширення 

Планів багато, та як їх 
втілюватимуть, покаже час

budport.com
.ua

Найнижчий показник підписання 
декларацій наразі фіксують в 
Іваничівському районі.

Як повідомив начальник управління 
охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк, зага-
лом понад 745 тисяч жителів області уклали 
декларації з лікарями, що становить 72%. 
Найменший відсоток – в Іваничівському ра-
йоні (61,8%), де постійно виникають проб-
леми з фінансуванням. У Локачинському 
та Ратнівському районах показники також 
нижчі від середніх в області, у цих районах 
можливості місцевих бюджетів недостатні 

для того, щоб утримувати свої заклади. У 
Луцьку декларації уклали 76% жителів. 

Загалом в області працюють 24 центри 
первинної медичної допомоги та 143 амбу-
латорії.

Голова ОДА Олександр Савченко за-
уважив, що в Іваничівському районі є 
п’ятиповер хова лікарня, де є 20 працівни-
ків, які нічого не роблять, тому що пацієнти 
їдуть в Нововолинськ, відповідно, не підпи-
сують декларації. Губернатор запропонував 
закрити медичний заклад чи здавати його 
приміщення в оренду.Іваничівський район пасе задніх

radiotrek.rv.ua

медреформа

процес пішов на гарячому

Завершився тендер 
на спорудження 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів у Стобихівці 
Камінь-Каширського 
району, який оголошували 
на першу чергу 
будівництва навчального 
закладу.

У результаті аукціону пе-
реможцем обрали ТОВ «На-
вітехсервіс», яке запропону-
вало найменшу ціну за свої 
послуги й готове збудувати 
школу за 82,778 млн грн.

Підрядник зобо в’язу єть ся 
до 31 грудня 2020 року звести 
споруду, провести оздоблю-
вальні роботи, зробити внут-
рішнє опорядження, влашту-
вати покрівлю, облаштувати 

Депутата Луцької міськради 
22 лютого затримали під час 
надання $1100 неправомірної вигоди 
посадовцю Управління Держпраці 
в області.

Як повідомили в обласній прокурату-
рі, хабар депутат надавав за уникнення 
штрафів за використання праці найманих 
робітників у його фірмі без оформлення з 
ними трудових відносин. Депутату світить 
кримінал.

мережі, а також забезпечити 
харчоблок, класи і приміщен-
ня медико-профілактичного 
призначення обладнанням 
та інвентарем.

Нагадаємо, батьки дітей 

зі Стобихівки не перший рік 
вимагали розпочати будів-
ництво нової школи та на-
віть не пускали своїх чад до 
навчального закладу й пере-
кривали дорогу.

Підрядник зобов’язався збудувати 
об’єкт до кінця 2020 року
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нечисті на руку

Днями Андрій Покровський виступив з ініціативою 
протидії гральному бізнесу та розповсюдженню 
азартних ігор у Луцьку. Вирішив боротися сам із собою?

КАЗИНО КОЛИШНІМ 
НЕ БУВАЄ

  Іван САВИЧ

Хоча гральний 
бізнес уже десять 
років заборонений 

в Україні, він і далі 
процвітає, щоправда, 
в тіні. Вочевидь цей 
бізнес має впливових 
покровителів, які не 
хочуть позбуватися 
надприбутків.

У поліції ж розводять руками. 
Мовляв, притягнути до відповідаль-
ності організаторів і власників дуже 
складно. Надто, якщо власник – 
впливовий депутат Луцької міської 
ради від президентської партії. А 
ще – меценат і благодійник.

АЗАРТ, ЯКИЙ 
ЛАМАЄ ДОЛІ

Грудень 2018-го. Луцьк сколих-
нула страшна звістка: у найманій 
квартирі повісився хлопець, сирота, 
студент медичного коледжу з Рожи-
щенського району. З’ясувалося, він 
був азартним гравцем і вліз у чима-
лі борги. Не знайшовши виходу, ви-
рішив поквитатися з життям. 

Місяцем раніше ратнівчанин 
зателефонував у відділок поліції з 
повідомленням про замінування 
одного із закладів «Спортлото». Так 
чоловік хотів домогтися закриття 
закладу, в якому його 30-річний син 
просаджує гроші. 

Такі повідомлення з’являються 
в інформаційному просторі постій-
но. Нещодавно телеканал «Аверс» 
випустив сюжет про те, що до низки 
гральних закладів, розташованих у 
Луцьку, причетний депутат Луцької 
міськради, відомий бізнесмен Ан-
дрій Покровський.

Відеоролик швидко поширив-
ся мережею, а його герой вкрай 
емоційно відреагував на розсліду-
вання, записавши відеозвернення, 
у якому нервово заявив, що сюжет 
паплюжить його честь і гідність. 
Зазначимо, діяльність Андрія По-
кровського в ЗМІ критикували 
неод норазово. Та досі він реагував 
на неї доволі виважено і стримано. 
Але цього разу щось пішло не так. 
Тож «Волинські Новини» вирішили 
детальніше дослідити, як місцевий 
впливовий бізнесмен пов’язаний із 
гральним бізнесом.

Заклади з вивісками «Спорт-
лото», «Національна лотерея» 
з’являються, як гриби після дощу. 
Та під прикриттям легального про-
дажу лотерейних білетів за зачине-
ними вікнами руйнуються людські 
долі. Адже насправді там процвітає 
ігровий бізнес. У відвідувачів часто 
виявляють наркотики, там приго-
щають алкоголем. Усе для того, щоб 
відібрати в ігроманів останнє. 

Хто ж стоїть за цими закладами? 
Серед осіб, пов’язаних з кришуван-
ням грального бізнесу, часто нази-
вають главу МВС Арсена Авакова, 
нардепа від БПП Олександра Тре-
тьякова. Та є серед цих прізвищ ще 
одне – дуже відоме в Луцьку. Йдеть-
ся про колишнього власника мере-
жі «Альфа Казино», а нині депутата 
Луцької міської ради від БПП Андрія 
Покровського.

СВІДОМИЙ 
ТІНЬОВИЙ БІЗНЕС

У серпні 2017 року в Луцьку 
стартував громадянський рух «Сві-
домі», засновником якого і є Андрій 
Покровський. А починався він із 
соціальної програми «Ми Свідомі» 
проти наркотиків. Висока мета, чу-
дова ідея, потужний посил і направ-
ду потрібна філософія.

«Це моя соціальна відповідаль-
ність перед суспільством. Я багато 
досяг в бізнесі і вважаю, що не можу 

перебувати осторонь від проблем, 
які існують», – заявляв Андрій По-
кровський.

Всюдисущу рекламу свідомого 
благодійника не можна не поміча-
ти. Він переймається проблемою 
наркозалежності і нелегального 
обігу наркотиків, цікавиться техніч-
ним забезпеченням шкіл, підтримує 
«Школу свідомого громадянина», 
округи без депутатів, говорить про 
соціальну відповідальність бізне-
су, будує спортивні майданчики й 
розважальні заклади. Та що хова-
ється за ширмою відповідального 
і чесного бізнесмена, свідомого 
депутата, рушія громадських змін 
у Луцьку? Сьогодні з його іменем 
пов’язують такі бізнес-проекти, як 
«Промінь» і «Сітіпарк». Але ще на 
початку 2000-х в бізнесових колах 
чоловіка знали як засновника ме-
режі «Альфа-казино». По досвід він 
регулярно літав до славнозвісного 
Лас-Вегаса. Бізнес у Луцьку процві-
тав краще, ніж будь-де в Західній 
Україні, поки держава не оголосила 
гральний бізнес поза законом. 

«Де заборонений гральний 
бізнес у цивілізованому світі? Сха-
менімося. Ми йдемо в Європу чи у 
Радянський Союз? В СРСР це було 
заборонено, але не в Європі, не 
в США. Ми всі добре знаємо, що 
попри заборону, гральний бізнес 
в Україні лишився, але він нерег-
ламентований. Його провадять 
злочинці, яких кришують правоохо-
ронні структури. Ліквідували чес-
ний гральний бізнес, який платив 
податки і працював на користь дер-
жави», – розповідав Покровський 
виданню «Волинь24», запевняючи, 
що із 2009 року припинив провади-
ти гральний бізнес.

Однак він не приховував, що 
ця тема його цікавить. У 2015 році 
в інтерв’ю для «Хронік Любарта» 
Андрій Покровський відкрито за-
являв, що долучається до ініціатив 
перегляду законодавства щодо 
легалізації грального бізнесу і не 
проти його відродити: «Дуже часто 
мені дорікають минулим у граль-
ному бізнесі. Не розумію, чому в 
нас люди так прискіпливо до цього 

ставляться. Мабуть, над цим пра-
цює пропагандистська машина й 
запевняє, що гральний бізнес – це 
суспільне зло. Я із цим поспере-
чався б. Нині із задоволенням до-
лучаюся до будь-яких перспектив 
перегляду законодавства в Україні 
щодо грального бізнесу та входжу 
до робочих груп, які вивчають пи-
тання його відродження. У жодному 
випадку я не є лобістом такого біз-
несу, а лише консультантом, який 
мав досвід в цій сфері. Як експерт 
у цій галузі пропоную розробити 
ідеальне законодавство, де граль-
ний бізнес буде виведений із тіні 
й платитиме податки. Цивілізація 
приймає гральний бізнес у рамках 
чіткого регулювання, а в нашій кра-
їні ніхто не хоче про це навіть гово-
рити. Якщо його немає у Луцьку, то 
це не означає, що його немає у ве-
ликих містах. Він є, от тільки працює 
незаконно». 

Нині ж депутат декларує, що 
працює в царині юриспруденції, 
консалтингу, будівництва. Проте, 
виявляється, Андрій Покровський 
досі тісно пов’язаний з ігровим біз-
несом, який, мов павутиною, обсну-
вав майже кожне місто України, в 
тому числі і його рідний Луцьк.

Звісно, ані в декларації, ані в 
держреєстрах не вказано прямим 
текстом, що у «Промені» чи «Сіті-
парку» відмивають гроші, отримані 
від нелегальних гральних автома-
тів. Та й успішний бізнесмен ніколи 
не зізнається, що офіційні проек-
ти – збиткові, інакше ширма зникне. І 
тоді депутат не матиме змоги фінан-
сувати громадсько-політичні рухи, 
друк агіток, утримання інтернет-
видання, створення газети та ціле 
ток-шоу з продюсерами, режисера-
ми і кишеньковими ведучими. Про 
це Андрій Покровський мовчатиме 
і, звісно, будь-який зв’язок запере-
чуватиме. Але він є, причому слід 
аж ніяк не примарний, бо надто 
тісно переплетені ниточки від кож-
ного з фігурантів. І допоможуть у 
цьому відкриті дані.

Отже, слід перший – громад-
ська організація. «Свідомі» – не 
єдина ГО, засновником якої є Ан-

дрій Покровський. Хай як це па-
радоксально, та борець з вадами 
суспільства одночасно є засновни-
ком громадської організації «Союз 
діячів індустрії розваг Волині». 
Звісно, розваги бувають різними 
й нічого підозрілого для власника 
торгово-розважальних закладів, на 
перший погляд, немає. Проте варто 
детальніше глянути на список спів-
засновників. Серед них – керівник 
цієї ГО Сергій Сердюк, який водно-
час керує ще двома ТзОВ – «МДЛ» 
та «МДЛ-Захід» (МДЛ – миттєва 
державна лотерея, – ВН). І саме ці 
підприємства були фігурантами 
кримінальних проваджень щодо 
нелегальних ігрових автоматів. Ці 
два товариства тісно пов’язані з біз-
несом Андрія Покровського.

Та про все за порядком. Згідно 
з даними реєстрів, «МДЛ-Захід» 
опікується «діяльністю посеред-
ників, що спеціалізуються в торгів-
лі іншими товарами». Власницею 
цього підприємства є Ірина Мель-
ник. Вона – керівник, засновник і 
бенефіціар низки фірм, керує ТзОВ 
«Проміньпарксервіс», власник яко-
го – Андрій Покровський. Також 
вона є директором ТзОВ «Консал-
тингова компанія «Лісет», власни-
цею якої є колишня дружина Ан-
дрія Покровського Ольга Мурзіна, 
там же, згідно з декларацією депу-
тата, працює і отримує зарплату він 
сам. 

Про те, що цей зв’язок випадко-
вий, можна було б говорити, якби 
він був лише між згаданими підпри-
ємствами й тільки цими особами.

МИТТЄВІ ЛОТЕРЕЇ І 
СЛОВАЦЬКИЙ СЛІД

Уже згаданий керівник ТзОВ 
«МДЛ-Захід» Сергій Сердюк керує 
ще однією фірмою з подібною на-
звою – ТзОВ «МДЛ». У судовому 
реєстрі є документ про вилучення 
інформації з ТОВ «МДЛ» у зв’язку з 
кримінальним провадженням щодо 
нелегального грального бізнесу. 
Зокрема в приміщенні, яке оренду-
вала згадана фірма у Володимирі-
Волинському, слідчі виявили неза-
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конні гральні автомати. Вилучали 
гральні автомати ТзОВ «МДЛ» і в 
Ковелі. Та найбільше закладів цьо-
го товариства поліція виявляла в 
Луцьку. Судовий реєстр аж рясніє 
рішеннями за позовами підприєм-
ства, яке вимагає повернути вилу-
чене обладнання в рамках кримі-
нальних проваджень.

Власником фірми «МДЛ» є Олек-
сандр Сарган, чия адреса, вказана у 
реєстрі, – Словаччина, місто Жиліна. 
Більше в українських даних зв’язку 
Андрія Покровського та цього під-
приємства немає.

Проте цей зв’язок є в іноземних 
реєстрах – словацьких. Виявля-
ється, у Словаччині Покровський 
та Сарган мають спільний бізнес. 
Вони є керівниками підприємства 
«CHEUST s.r.o.», власник якого – Ан-
дрій Покровський. Згадана фірма 
спеціалізується, з-поміж іншого, і на 
виробництві комп’ютерів та пери-
ферійного обладнання. Бува, не для 
гральних закладів?

Андрій Покровський є одним 
із засновників ТзОВ «Сучасний дім 
плюс». Це підприємство – серед 
засновників ТзОВ «Казкова оселя», 
яке теж пов’язане з Андрієм По-
кровським та Ольгою Мурзіною. До 
грудня 2016 року ТзОВ «Сучасний 
дім плюс» керував Руслан Дроздов. 
Він же – керівник і власник ТзОВ 
«Ассет Груп», власником якого до 
листопада 2018 року був Андрій 
Покровський. Цей же Руслан Дроз-
дов є власником і директором ТзОВ 
«Укр лотостандарт», діяльність яко-
го полягає в організації азартних 
ігор (ліцензія, щоправда, у фірми 
анульована). Зареєстроване під-
приємство за адресою: Луцьк, про-
спект Волі, 19. Там же зареєстрова-
не ТзОВ «Альфа Луцьк», керівницею 
і одним з бенефіціарів якого є Ірина 
Мельник. Ще одним бенефіціаром 
ТзОВ «Альфа Луцьк» є Андрій Ма-
тящук – один із засновників «Союзу 
діячів індустрії розваг Волині».

До слова, у 2017 році компанія 
«Укрлотостандарт», згідно з дани-
ми YouControl, потрапила в ТОП-15 
компаній за виручкою серед тих, 
які спеціалізуються на організації 
азартних ігор в Україні.

***
Відкидаючи емоції і аналізуючи 

лише відкриті дані реєстрів, можна 
схематично намалювати павутину 
зв’язків Андрія Покровського з ін-
дустрією грального бізнесу, з якою 
він так і не розірвав зв’язків. 

Цей масив даних – лише вер-
шина айсберга, яка стала поміт-
ною завдяки відкриттю згаданої 
інформації для загального доступу. 
Та очевидно, що з азартним бізне-
сом Покровського пов’язує аж ніяк 
не ностальгія за часами «Альфа-
казино». І головна причина – міль-
йони гривень, які витікають з ки-
шень ігроманів. А закладів, до яких 
причетний Андрій Покровський, 
може бути значно більше, аніж 
відоб ражено в судових реєстрах.

І поки громадянський рух 
«Свідомі», яким так пишається де-
путат, піарить свого засновника-
благодійника, гральний бізнес Ан-
дрія Покровського руйнує родини, 
штовхає людей на злочини і робить 
їх наркоманами та алкозалежни-
ми. Ігромани втрачають друзів та 
близьких, зв’язуються з криміналі-
тетом у пошуках грошей, продають 
майно, бізнес, квартири. А ще ігро-
манія нерідко відправляє людей на 
той світ...

ЯК ПРАЦЮЄ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС 
ЛУЦЬКОГО ДЕПУТАТА



Я не можу нікого нічого навчити, я можу тільки примусити їх думати. Сократ
www.volynnews.com
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ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ 
МОНЕТИЗАЦІЯ 
СУБСИДІЙ
З 1 березня субсидії на 
оплату комунальних послуг 
видаватимуть готівкою.

Усі, кому призначено субсидію з 2018 
року, отримають в березні готівку для 
оплати комунальних платіжок за лютий 
2019 року. Відповідно, у квітні надійдуть 
кошти для розрахунку за спожиті в бе-
резні послуги, у травні – за квітневу ко-
муналку.

Як повідомили в Кабміні, пенсіоне-
ри отримають допомогу від держави у 
березні разом із пенсією. Ті громадяни, 
які отримують пенсійні виплати не в 
«Ощадбанку», зможуть зняти свою суб-
сидію безпосередньо у банкоматі свого 
банку. Тим, в кого немає пенсійної карт-
ки, субсидію разом із пенсією доправить 
«Укрпошта».

Решта субсидіантів зможуть отримати 
субсидію з 12 березня у найближчому від-
діленні «Ощадбанку» за пред’явленням 
паспорта та ідентифікаційного номера. 
Одночасно з виплатою грошового пере-
казу кожному одержувачу субсидії буде 
відкрито персональний банківський ра-
хунок, на який перераховуватимуть суму 
субсидії у квітні та травні.

В уряді наголошують, що таке понят-
тя, як обов’язковий платіж, скасовують. 
Домогосподарство отримає субсидію 
готівкою та має самостійно розрахувати-
ся за спожитий газ, тепло, воду, електро-
енергію, а кошти, які залишаться після 
оплати комуналки, може використати на 
свій розсуд. 

Оплата комунальних послуг після 
20 березня не впливатиме на субсидію 
наступного місяця. Однак, якщо станом 
на травень 2019 року в домогосподар-
ства буде прострочена понад місяць за-
боргованість за послуги більш як 340 грн, 
субсидію на новий період 2019-2020 рр. 
не призначатимуть. 

Нагадаємо, щороку у травні відбува-
ється процес перепризначення субси-
дій на новий рік. Тому всім отримувачам 
субсидій потрібно обов’язково подати 
заяву і декларацію про доходи в управ-
ління соціального захисту населення. 
Автоматичне перепризначення допомо-
ги стосуватиметься лише тих, хто звер-
нувся по субсидію вперше у 2019 році.

комуналкадецентралізація НОВИЙ РАЙОННИЙ ПОДІЛ: 
ЕКСПЕРТИ ЗАКЛИКАЮТЬ ВЧИТИСЯ 
НА ПОМИЛКАХ ПОЛЬЩІ

  Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ

Якою була найбільша 
помилка під час 
адміністративно-

територіальної 
реформи у Польщі та 
в чому полягатимуть 
повноваження префектів 
після реформування 
субрегіонального 
рівня в Україні? Про це 
йшлося під час круглого 
столу «Реформування 
субрегіонального 
рівня адміністративно-
територіального 
устрою. Від історії до 
сьогодення» у Центрі 
розвитку місцевого 
самоврядування 
в Луцьку. До 
дискусії долучилися 
експерти, голови 
райдержадміністрацій, 
представники обласної 
влади й парламентарі.

ЗАКОРДОННИЙ 
ДОСВІД

Про принципи реформи 
адміністративно-територіально-
го устрою розповів експерт Цен-
трального офісу реформ при 
Міністерстві регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ Юрій Га-
нущак. Він наголосив, що реформа 
адміністративно-територіального 
устрою в Україні полягає у рефор-
мі системи організації публічної 
влади. Кожна адміністративно-
територіальна одиниця має 
три компоненти: територію, яку 
контролює орган влади, населен-
ня та владу. Владу варто надава-
ти тому, хто має спроможність 
скористатися правом влади на 
користь населенню, тому не толе-
рується створення маленьких ОТГ 
з населенням до п’яти тисяч осіб 
та площею, що менша за 200 км2, у 
яких витрати на утримання апара-
ту влади надто високі.

Як зазначав координатор ЦОР 
при Мінрегіоні Іван Лукеря, що 
менша громада, то більше видат-
ків потребує апарат її управління. 
Так, для управління громадою 
із населенням у чотири тисячі 
потрібно 20-25 осіб, на них ви-
трачають приблизно половину 
бюджету. В Естонії муніципальну 
консолідацію завершили два роки 
тому: тих, хто не об’єднався до 
2016 року, автоматично об’єднали 
згодом у громади з населенням 
мінімум п’ять тисяч. Данія скоро-
тила кількість муніципалітетів і 
нині вони мають 15-18 тисяч насе-
лення. В Україні середня кількість 
населення в ОТГ наразі становить 
8,6 тисячі осіб.

Говорячи про найбільшу по-
милку реформи адміністративно-
територіального устрою Польщі, 
Юрій Ганущак зауважив, що це над-
то малі повіти, яких утворили зага-
лом понад три сотні. Порівнюючи 
адміністративно-територіальний 
устрій з кровоносною системою, 

Наразі питання про 
розформування 
районів не стоїть

експерт відзначив, що не можна 
знищити капіляри й лишити лише 
великі артерії. «У Польщі перед 
вступом до ЄС було 16 воєводств 
та 2200 гмін (місцевих громад). 
Щоб подолати розрив між цими 
двома рівнями, утворили 330 по-
вітів завбільшки як наші райони 
та міст-повітів (міст обласного 
значення). Тепер, коли створю-
ють інфраструктуру для повітів, 
люди все одно переїздять до міст. 
У Польщі не змогли забезпечити, 
аби громадяни користувалися по-
слугами в своїй громаді та не ви-
їжджали. Отже, субрегіональний 
рівень дуже важливий», – пояс-
нив експерт.

Щодо субрегіонального рів-
ня державно-територіального 
устрою Юрій Ганущак зауважив, 
що у Франції створено 96 депар-
таментів, в Італії – 103 провінції, 
в Іспанії – 50 провінцій, у Вели-
кобританії – 36 графств, у Німеч-
чині – 323 округи, у Польщі – 373 
повіти. Експерт наголосив, що 
у Франції основою стабільності 
держави є префекти. Великий 
регіон, мовляв, має спокусу «сми-
кати тигра за вуса»: шантажувати 
державу, як у нас це робив Дон-
бас. Наполеон зміцнив систему, 
поставивши префектів на чолі 
департаментів. Інституційно вони 
мали достатньо інструментів для 
управління, але бракувало ресур-
сів для цілковитої самостійності. 
Це, на його думку, найбільш вда-
лий принцип реформування дер-
жавної системи управління. 

Префект матиме повнова-
ження координації – нагляду над 
актами органів місцевого само-
врядування, а також вихід на Каб-
мін. Експерт розповів про чотири 
принципи роботи префекта: пер-
ший – вишкіл, другий – хороша 
зарплата, третій – чітко визна-

чені функції, четвертий – ротація 
(не більш як три роки роботи на 
одному місці). Відбуватиметься 
конкурс не на посаду префекта, а 
на потрапляння до кадрового ре-
зерву префектів. Через рік пере-
бування у кадровому резерві Каб-
мін зможе обрати особу та надати 
на затвердження Президенту.

Фахівці наголошують: для 
того, щоб центр міг регулювати 
діяльність префектів, префектур 
має бути не більш як сто. Якщо 
буде внесено зміни до Конститу-
ції, обласний префект буде одно-
часно префектом центрального 
району області, як у Франції. У 
нього максимально забиратимуть 
державні функції та віддаватимуть 
їх в райони. Основою державного 
управління буде субрегіональний 
рівень, райони. Планують, що 
префекти будуть підзвітні Пре-
зиденту, відповідальні та підкон-
трольні Кабміну.

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Як відомо, у Кабміні затвер-

дили перспективний план для 
Волині, що передбачає утворен-
ня на теренах області загалом 73 
ОТГ. Заступник голови Волинської 
ОДА Сергій Кошарук нагадав, 
що пропонували утворення 75 
об’єднаних територіальних гро-
мад, проте уряд затвердив 73. Це 
означає, що триває процес про-
фесійної дискусії: громади, які 
одразу на вигляд є економічно не 
надто спроможними, націлюють 
на інші формати. Із затверджених 
73 ОТГ 51 громаду вже утворено, 
у 50 відбулися вибори.

Також під час круглого сто-
лу нагадали про те, що вже 
після 2020 року на теренах об-
ласті можуть утворити чоти-
ри великі райони. Відповідно 
до проекту адміністративно-

територіального устрою, на Во-
лині можуть бути наступні райо-
ни: Луцький (на теренах нинішніх 
Луцького, Локачинського, Горо-
хівського, Рожищенського, Ківер-
цівського та частини Маневицько-
го районів), Камінь-Каширський 
(на території Любешівського, 
Камінь-Каширського, Ратнівсько-
го, частини Маневицького райо-
нів), Ковельський (на території 
Ковельського, Турійського, Старо-
вижівського, Любомльського та 
Шацького районів) і Володимир-
Волинський (на території Іваничів-
ського та Володимир-Волинського 
районів).

Остаточно новий поділ на ра-
йони буде затверджено лише піс-
ля ухвалення нових законодавчих 
актів, тож межі районів можуть 
відрізнятися від того варіанта, 
який обговорюють наразі. Та все-
таки найбільш оптимальним варі-
антом експерти з децентралізації 
вважають створення на Волині 
саме чотирьох районів.

Проте радник з децентраліза-
ції Оксана Урбан озвучила акту-
альнішу схему адміністративного 
поділу, яку обговорюють останнім 
часом. З її слів, є три потенційні 
центри районів – Луцьк, Ковель та 
Володимир-Волинський. Місто об-
ласного значення Нововолинськ 
не розглядають як майбутній рай-
центр. Межі районів проходити-
муть межами утворених ОТГ. Поки 
не обговорюють питання про 
розірвання теперішніх районів. 
До складу майбутнього Луцького 
району можуть увійти громади Кі-
верцівського, Рожи ще нського, Го-
рохівського та Луць кого районів. 
Новий Воло димир-Волинський 
район буде невели ким (нинішні 
Володимир-Волинський, Іваничів-
ський та Локачинський райони), 
але він може включати також ОТГ 
з Горохівського району. До складу 
Ковельського району можуть уві-
йти ОТГ теперішніх Турійського, 
Любомльського, Шацького, Ста-
ровижівського та Ратнівського 
районів.

Наразі немає остаточного ва-
ріанта формування нових райо-
нів, адже процес формування ОТГ 
в області не завершився. Кількість 
районів визначать у процесі обго-
ворення, але вже вважають, що 
п’ять районів для Волині буде за-
багато, а три – надто мало.

Експерт Юрій Ганущак за-
пропонував провести кола діа-
метром 60 км навколо Ковеля 
та Луцька. Виявиться, що у межі 
таких кіл не потраплять Любешів, 
частина Маневицького та частина 
Камінь-Каширського районів. У 
цій зоні проживають приблизно 
170 тисяч осіб. Виходячи з кон-
фігурації, потрібно визначатися 
з центром цього району, наголо-
шують фахівці. Ним можуть стати 
Любешів, Маневичі або ж Камінь-
Каширський.

  Олена СЕМЕНОВА

У школу села Підцир’я Камінь-
Каширського району представ-
ник Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» привіз чудові подарунки – 
нові сучасні телевізори.

Сьогодні телевізор є вкрай по-
трібним для забезпечення більш 
якісного та цікавого навчального 
процесу. Тож батьки учнів другого 
та третього класів вирішили звер-
нутися до Фонду «Тільки разом» з 
проханням посприяти у придбан-
ні телевізора. 

«І педагоги, і батьки радо під-

uk.w
ikipedia.org
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добра справа НОВІ ТЕЛЕВІЗОРИ – ДІТЯМ Палиці «Тільки разом», який дбає 
про наше майбутнє – дітей». 

Ще один телевізор представ-
ник Фонду привіз у кабінет укра-
їнської мови та літератури цієї 
школи.

«Дуже радіємо цьому, – роз-
повідає вчитель української мови 
та літератури Людмила Соловей. 
– Адже сучасна техніка неабияк 
допомагає у навчальному проце-
сі. Приміром, завдяки телевізору 
учні мали змогу почути, як Богдан 
Ступка читає вірш Ліни Костенко 
«Крила». На уроці хімії школярам 
продемонстрували віртуальні до-
сліди. Ми всі вдячні Фонду за ці чу-
дові подарунки для нашої школи». 

тримали цей задум, – розповідає 
голова ініціативної групи Віктор 
Козік. – Відразу підготували до-
кументи й незабаром у класи при-
везли два нові сучасні телевізори. 

Тож тепер навчання стане цікаві-
шим, адже під час уроку можна 
буде показати дітям навчальні, 
розвивальні та виховні сюжети. 
Ми щиро дякуємо Фонду Ігоря 

О
лена Сем

енова

Навчальний процес відтепер буде цікавішим



СОЦІУМ6 www.volynnews.com№ 8 (158)  28 лютого 2019 року

www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Термінове дуже часто плутають з важливим. Андре Зігфрід

найкраще – дітям

проект НА ВОЛИНІ СТВОРЯТЬ 15 ДОБРОВІЛЬНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ЖИТТІВ

ПЕДАГОГИ ЗАТУРЦІВСЬКОГО ІНТЕРНАТУ: 
«МИ НАМАГАЄМОСЯ МАКСИМАЛЬНО 
СОЦІАЛІЗУВАТИ НАШИХ ВИХОВАНЦІВ»

За зміст цієї статті відповідальним є Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Зміст статті за будь-
яких обставин не відображає позицію Європейсько-
го Союзу, Органу управління або Спільного техніч-
ного сек ретаріату Програми транскордонного 
співробітництва європейського інструменту сусід-
ства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр.

  Анна ВОЛОЩУК

Тут на уроках вчать готувати 
смачну їжу, шити одяг, 

столярувати, вишивати 
картини та навіть вирощувати 
городину. А ще привчають 
до дисципліни й виховують 
повагу одне до одного. Чого 
потребує цей заклад та його 
вихованці, вкотре приїхав 
дізнатися депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу, 
радник голови облради 
Вячеслав Рубльов.

Для діток, які навчаються у За-
турцівській спеціальній загально-
освітній школі-інтернаті «Центр 
освіти та соціально-педагогічної 
підтримки» створено всі умови для 
розвитку та навчання. Бо, кажуть 
вчителі, їх тут хочуть максимально 
підготувати до повноцінного дорос-
лого життя та соціалізувати.

«У нас навчаються діти, які мають 

інтелектуальні порушення. Заклад 
працює з 60-х років минулого сто-
ліття. Ми робимо все, аби вихованці 
змогли соціалізуватися», – розпові-
дає заступник директора з навчаль-
ної роботи Марія Килинич. 

У школі навчаються 154 учні, з 
ними працюють 58 кваліфікованих 
педагогів. Для дітей є гуртожиток, на 
базі школи діє дитячий садок. Серед 
вихованців закладу – 11 дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

«У нас є кабінет профорієнтацій-
ної роботи зі швейною майстернею. 
Дітям привезли швейні машинки  
аж з Німеччини, і вони в захваті від 
того, які гарні вироби можуть ство-
рити власноруч», – розповідає Ма-
рія Килинич. Та додає:  в інтернаті 

нещодавно запрацювала кулінарна 
студія. 

«Це те, що змогли придбати за 
кошти Волинської обласної ради. Тут 
діти вчаться готувати. Нещодавно 
ліпили вареники, смажили картоп-
лю. Завдяки співпраці з німецькими 
благодійниками, на цій кухні у нас 
з’явилася велика електросковорід-
ка, на якій наші вихованці смажать 
картоплю для усіх», – розповідають 
учителі.

Щоправда, багато чого закладу 
бракує. Зокрема, за словами педа-
гогів, потрібно встановити повно-
цінний дитячий майданчик або поле 
зі штучним покриттям, бо той, що є 
на території, не витримує жодної 
критики. Також учителі хотіли б, аби 
в їхньому актовому залі замінили 

крісла. А ще потрібно перекрити 
корпус школи. 

«Над приміщенням дах старий і 
почав протікати. Від цього прогнива-
ють перекриття. На другому поверсі 
вже є плями», – додають педагоги. 

Наприкінці минулого року За-
турцівський інтернат об’єднали з 
Іваничівською спеціальною школою-
інтернатом. У Затурцях, зізнаються, 
цьому не дуже радіють, бо тепер по-
більшало клопотів не тільки в керів-
ниці закладу Лариси Лопухович, а й 
у всього колективу, проте, кажуть, і 
з ними впораються з допомогою об-
ласної ради.

Вячеслав Рубльов розповідає: 
депутати нинішньої каденції сконцен-
трувалися на тому, аби максимально 
підтримати та виділити кошти для 

  Ольга ШЕРШЕНЬ

15 волинських ОТГ і 32 польські 
ґміни налагоджують 

співпрацю, аби спільними зусиллями 
зменшити смертність на дорогах 
завдяки швидкому приїзду навчених 
та оснащених підрозділів. Також 
вони прагнуть підвищити культуру 
поведінки на дорогах, що сприятиме 
зменшенню кількості ДТП.

Перша зустріч представників міжнародно-
го проекту технічної допомоги «Зміцнення по-
тенціалу добровільних пожежно-рятувальних 
підрозділів у порятунку постраждалих від не-
щасних випадків на дорогах Люблінського во-
єводства та Волинської області» з українського 
боку кордону відбулася за ініціативи голови 
Павлівської ОТГ Андрія Сапожника 22 лютого в 
приміщенні Старосільської початкової школи.

Проект стартував наприкінці минулого року 
в рамках Програми транскордонного співро-
бітництва Польща-Білорусь-Україна 2014- 2020. 
Він охоплює прикордонні території, де прожи-
ває майже 300 тисяч осіб.

ЩОДНЯ В УКРАЇНІ 7 ОСІБ 
ГИНУТЬ У ДТП 

Як розповіла директор комунальної уста-
нови Волинської обласної ради «Агенція 
розвитку «Єврорегіону «Буг» Ірина Ітані, до 
середи ни 2020 року проект, вартість якого ста-
новить €712 358,50, передбачає створення на 
Волині 15 добровільних пожежно-рятувальних 
підрозділів.

Проект реалізовують КУ Волинської об-
ласної ради «Агенція розвитку «Єврорегіону 
«Буг», Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» із 
української сторони та Асоціація органів міс-
цевого самоврядування Єврорегіону «Буг» із 
польської. «За статистикою, щодня сім осіб в 
Україні гинуть у ДТП. Тому реалізація нашого 
проекту є надзвичайно важливою, адже він 
покликаний не тільки зменшити смертність 
на дорогах завдяки вчасно наданій допомозі, 
а й включатиме просвітницьку кампанію щодо 
правил безпечної поведінки під час руху», – 
пояснила Ірина Ітані.

У рамках проекту новостворені добро-
вільні пожежно-рятувальні підрозділи забез-
печать відповідним обладнанням і медичними 
сумками, відбудуться навчання з порятунку 
постраждалих у ДТП, професійні тренінги з на-
дання першої медичної допомоги тощо.

У Польщі вже розпочалися перші навчання 
в рамках проекту, незабаром буде закуплено й 
необхідне обладнання.

ПРІОРИТЕТ – БЕЗПЕКА
Як підкреслила директор секретаріату 

Асоціації органів місцевого самоврядування 
Єврорегіону «Буг» Галина Грабарчук, оскіль-
ки реальні потреби ґмін і ОТГ величезні, усі їх 
просто не вдасться задовольнити завдяки од-
ному проекту з обмеженим бюджетом.

«Ми мешкаємо на прикордонних територі-
ях, і рух з обох боків кордону дуже інтенсивний. 
Трапляються надзвичайні випадки за участі і 
українців, і поляків. І першими на допомогу ви-
рушають саме добровільні пожежно-рятувальні 
підрозділи. Отож, наш пріоритет – безпека. Реа-
лізовуючи цей проект, ми впроваджуємо полі-
тику українського та польського міністерств за-

кордонних справ. Це не значить, що тільки на 
рівні міністрів, на рівні Києва та Варшави може 
втілюватися ця політика, адже саме ми ліквідо-
вуємо бар’єри між нашими народами й робимо 
все заради розвитку двосторонньої співпра-
ці», – акцентувала Галина Грабарчук.

Заступник голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Лариса Тарасюк зазна-
чила, що Фонд подавав заявку на участь у про-
екті, адже має багаторічний досвід в роботі з 
громадами та напрацювання у висвітленні цих 
питань. Завдяки спільній роботі з місцевими 
ініціативними групами тільки у розвиток 14 на-
селених пунктів Павлівської ОТГ було вкладено 
386 тис. грн, а в область загалом – 90 млн грн.

«Саме тому нас і обрали для участі в цьому 
проекті. І я впевнена, що протягом двох років 
ми на високому рівні виконуватимемо доруче-
ну нам роботу», – зазначила Лариса Тарасюк.

Фонд надаватиме інформаційну підтрим-
ку проекту, зокрема повідомлятиме громад-
ськість про перебіг і результати зустрічей, 
конференцій, навчань, а також створить два 
фільми, у тому числі в рамках кампанії «Безпеч-
ний пішохід», випустить календар на 2020 рік, 
забезпечить кожну з 15 ОТГ інформаційними 
дошками та влаштує підсумкову конференцію.

26 ПОЖЕЖНИХ НА 16 РАЙОНІВ 
Керівник обласного управління ДСНСУ 

Володимир Грушовінчук розповів, що зараз 
потреби 16 районів на Волині обслуговують 26 
державних пожежно-рятувальних частин.

«Там працюють професіонали, які ліквідо-
вують пожежі, надзвичайні ситуації тощо. Рані-
ше, коли діяла пожежно-сторожова охорона, 
практично в кожній сільській раді був відділ 
забезпечення пожежної безпеки колгоспів. 
На жаль, у період реформування вони зник-
ли. Зараз на Волині діють 103 підрозділи міс-
цевої пожежної охорони, які включено в план 
ліквідації надзвичайних ситуацій усієї області, 
затверджений керівником цивільної оборо-
ни, головою облдержадміністрації. Ці підроз-
діли можуть ліквідовувати надзвичайні ситуа-
ції на території окремого населеного пункту. 
Загалом нам недостатньо техніки, обладнан-
ня й навчених людей, які могли б успішно лік-
відовувати надзвичайні ситуації до прибуття 
основних сил. Часто, аби приїхати з райцен-
тру до села, де виникла пожежа, підрозділи 
витрачають 30-40 хвилин або й годину», – за-

значив Володимир Грушовінчук.
Отож, за його словами, волинським ОТГ по-

трібно брати приклад із Польщі, де вже понад 
сто років діють добровільні пожежні дружини.

«Я як керівник управління ДСНС області 
дуже зацікавлений у тому, аби добровільні 
пожежно-рятувальні підрозділи почали діяти 
не тільки на папері, щоб вони могли реагувати 
на всі надзвичайні випадки. Проект допоможе 
нам у наборі та навчанні добровольців, які не 
тільки ліквідовуватимуть надзвичайні ситуації, 
а й надаватимуть допомогу в разі ДТП, зокрема 
медичну», – сказав Володимир Грушовінчук.

Як зазначив головний спеціаліст із військо-
вого обліку та бронювання Павлівської сіль-
ської ради Сергій Фіть, громада має у розпоря-
дженні три спеціальні транспортні засоби ще 
радянського випуску – два водовози та один 
професійний пожежний автомобіль, який Пав-
лівка отримала в користування від УДСНС.

«У Павлівці ми маємо 12 добровольців, зок-
рема з ГО «Варта порядку». Працюємо спільно 
з 18-ю державною пожежно-рятувальною час-
тиною селища Іваничі. Наше завдання – при-
їхати першими на пожежу, стихійне лихо, ДТП 
і надавати допомогу доти, доки не приїдуть 
професійні пожежні. Тобто ми створені для 
того, аби скоротити час до прибуття професіо-
налів, адже час – це людські життя, гроші, мате-
ріальні збитки. А коли приїжджають пожежні з 
Іваничів, ми допомагаємо їм, підстраховуємо, 
підводимо воду», – розповів Сергій Фіть.

Добровольці проходять спільні навчання 
з рятувальниками з 18-ї частини та місцевими 
медиками, а також проводять ознайомлюваль-
ну роботу зі школярами.

ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН
Досвідом створення при селищній раді Цен-

тру безпеки громадян поділився голова Любе-
шівської ОТГ Олег Кух. Він переконаний, що од-
ним із критеріїв оцінювання діяльності громади 
є безпека, тобто рівень безпеки її жителів.

Тривалий час місцеву пожежну охорону 
фінансували за залишковим принципом. «Тоді 
навіть не йшлося про те, що, окрім пожежної 
охорони, такі підрозділи можуть виконувати 
й інші безпекові функції, наприклад, надава-
ти першу медичну допомогу, виїжджати на 
ДТП», – зауважив Олег Кух.

До Центру безпеки громадян Любешівської 
селищної ради, який функціонує практично в 

освітніх закладів і медустанов області.
«Особливі діти, які навчаються 

у спеціалізованих закладах, ті, що 
вчаться у звичайних сільських шко-
лах, мають мати такі ж комфортні 
умови навчання, як і діти, які здобу-
вають освіту в школах Луцька. Є відо-
мий вислів про те, що хто економить 
на школах, той будуватиме тюрми. 
Тому ми мусимо зробити все, аби в 
навчальних закладах були макси-
мально сучасні та зручні умови для 
наших дітей», – підкреслив депутат. 

До слова, торік за кошти облас-
ного бюджету в Затурцівській школі-
інтернаті провели капітальний ре-
монт коридорів та сходів. На це за 
сприяння голови фракції «УКРОП» 
у Волиньраді Вячеслава Рубльова 
виділили понад мільйон гривень. 
Загалом капітальний ремонт кори-
дорів та сходових майданчиків, замі-
на електропроводки та освітлення, 
ремонт підлоги та заміна дверей на 
сходових майданчиках і в спальних 
кімнатах обійшлися обласному бю-
джету в 1 млн 200 тис. грн.

автономному режимі, увійшли п’ять підрозді-
лів пожежної охорони.

«Ми проаналізували стан техніки, визна-
чили нагальні проблеми, привели наші під-
розділи в робочий стан. Громада нас у цьому 
підтримала. Далі плануємо отримати завдяки 
проекту нове обладнання й розширюватиме-
мо функції центру. Я бачу потребу у формуван-
ні при добровільних пожежно-рятувальних 
підрозділах штабу волонтерів. Думаю, що має 
минути певний час, аби кожен житель громади 
зрозумів і відчув, наскільки питання створен-
ня добровільно-пожежних бригад потрібне й 
важливе», – резюмував Олег Кух.

ХВИЛИНИ ВИРІШУЮТЬ УСЕ 
Заступник голови правління воєводського 

відділення Спілки ДПД Польщі в Любліні, війт 
ґміни Руда-Гута Кажімєж Смаль пригадав істо-
рію створення пожежно-рятувальних дружин 
у Польщі, коли селяни самоорганізовувалися 
й рятували одне одного від пожеж, які часто 
трап лялися в сільських місцевостях. Зараз, 
наприклад, ґміна Холм нараховує 100 добро-
вольців пожежно-рятувальних дружин.

«Кожен підрозділ має зареєстроване това-
риство. Може, наприклад, відкрити свій раху-
нок у банку тощо», – пояснив Кажімєж Смаль й 
додав, що безпека людини – найважливіше.

Над набором добровольців до майбутньо-
го пожежно-рятувального підрозділу розпоча-
ла вже працювати Голобська ОТГ.

«Наша громада – біля траси М19 Луцьк-
Доманове. Й часто при ДТП, коли швидка не 
встигає приїхати у віддалені села, лічені хви-
лини вирішують усе», – наголосила проектний 
менеджер Голобської ОТГ Юлія Франчук.

Вона додала, що в планах громади – на-
вчання водіїв допомоги в разі надзвичайних 
ситуацій і залучення до пожежно-рятувального 
підрозділу фельдшерів.

Зустріч відбулася з ініціативи голови 
Павлівської ОТГ Андрія Сапожника

Павлівка має 12 добровольців, 
які допомагають рятувати життя

О
льга Ш

ерш
ень
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Коли досягаєш мети, розумієш, що шлях і був метою. Поль Валері

громада 

добрі справи реалії

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ 
ШКІЛ ТРЕБА ЗБІЛЬШУВАТИ»

  Тетяна ПРИХОДЬКО 

«Допоможіть нам свою 
землю відстояти», 
«Переживаємо, щоб ФАП 
не закрили», «Чому в 
генерального директора 
«Укрпошти» зарплата за 
місяць така, що я пенсії 
за 40 років стільки не 
отримаю?»… З такими 
та іншими проханнями, 
переживаннями та 
запитаннями зверталися 
жителі сіл Залісся, 
Клітицьк, Гута-Камінська 
Камінь-Каширського 
району до народного 
депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич під час ї ї 
чергового робочого візиту. 

Також народний депутат відвіда-
ла «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Камінь-Каширської районної ради. 
Як працюється поштовикам, Ірина 
Мирославівна почула із вуст началь-
ника Камінь-Каширського відділен-
ня «Укрпошти» Сергія Остапука. 

Питання щодо пошти обгово-
рювали також із жителями сіл. 

ЗАРПЛАТА 
ГЕНДИРЕКТОРА 
«УКРПОШТИ» ДОРІВНЮЄ 
ПЕНСІЇ ЗА 40 РОКІВ

«Чому в директора «Укрпош-
ти» зарплата за місяць така, що я 
пенсії за 40 років стільки не отри-
маю?!» – емоційно звернувся пен-
сіонер із Гути-Камінської Валентин 
Буднічук до Ірини Констанкевич. 

Чоловікові наболіло, бо він про-
працював понад 32 роки, а пенсії 
тепер отримує лише 1600 гривень, 
тоді як заробітна плата генераль-
ного директора «Укрпошти» Ігоря 
Смілянського складається з по-
садового окладу в розмірі 744600 
грн, надбавки за роботу в умовах 

режимних обмежень у розмірі 15 
відсотків посадового окладу і пре-
мії у відсотках до посадового окла-
ду за виконання умов контракту 
та диференційованих показників 
преміювання. Цю інформацію озву-
чила Ірина Констанкевич у своєму 
депутатському запиті до Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана 
щодо збереження мережі поштових 
відділень, захисту ринку преси. 

«Я розумію ваш біль і обурен-
ня. Ми маємо відстоювати інтереси 
простих листонош, що і робимо, бо 
у них зарплати далеко не такі, як у їх-
нього генерального керівництва», – 
зазначила представниця УКРОПу. 

Як розповіла листоноша з Клі-
тицька, маючи на обслуговуванні 
627 людей на два села, яким роз-
носить кореспонденцію, періодику, 
квитанції за електроенергію та газ, 
пенсійні виплати, соціальні допомо-

ги, вона працює лише на 0,65 ставки 
та отримує 2800 грн зарплати. 

МЕДРЕФОРМА Є, А ФАПИ 
РОЗВАЛЮЮТЬСЯ

Жителям сільської глибинки 
дуже тривожно спостерігати, як вті-
люють медичну реформу. Адже не в 
кожному селі є амбулаторії, а от про 
долю, яка чекає на ФАПи, дотепер 
не відають. Тож жителі села Залісся 
на зустрічі з народним депутатом 
підняли це питання. 

Лікаря у їхньому селі немає. До-
говори уклали з медиками Камінь-
Каширської амбулаторії. Але в 
Заліссі є ФАП, у ньому працюють 
фельдшер і медсестра. Люди ка-
жуть, що бояться, аби пункт не за-
крили, адже приміщення, в якому 
він розташований, аварійне: дах 
протікає, фронтон та стіни розла-
зяться.

Головний лікар Камінь-
Каширського ЦПМСД Ігор Соло-
вей втішив, що районне керівни-
цтво уже розглядає можливості 
розв’язання цієї проблеми. На що 
помічник народного депутата, де-
путат районної ради Світлана Си-
дорук зауважила, що наразі ФАП 
аварійним ще не визнано.

При нагоді обговорили й за-
гальні питання медичної реформи 
та реалізацію проектів за кошти Сві-
тового банку. 

«Восени було опубліковано звіт 
рахункової палати щодо проектів 
Світового банку. І до Волині у ньо-
му великі зауваження. Адже 88 млн 
грн минулого року наша область 
повернула як неосвоєні кошти. За ці 
чотири роки втрачено великі мож-
ливості. Відповідно, Волинь в пер-
спективі зменшила свої можливості 
на десять мільйонів», – звернула 
увагу Ірина Констанкевич. 

КОШТІВ НА «НОВУ 
УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ» 
ПОМЕНШАЛО 

Жодна зустріч із селянами краю 
не минає без обговорення впро-
вадження освітньої реформи. От і 
цього разу в навчальних закладах 
сіл Залісся, Клітицьк, Гута-Камінська 
говорили передусім про «Нову 
українську школу». 

«В українській освіті не все так 
успішно, як звітують чиновники. Од-
нак добре те, що освітню реформу, 
яка відбувається, хоча б позитивно 
сприймає суспільство. І освітяни 
були готові впроваджувати зміни. 
Погано, що до таких серйозних змін, 
як виявилося, не була готова цен-

Зустріч з громадою села Клітицьк

im
k.net.ua

  Юлія ТЕРПЕЛЮК

Минулого тижня 
навчально-

виховний комплекс 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
гімназія» №2 міста 
Каменя-Каширського 
за сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» отримав 
чотири сучасні 
плазмові телевізори, 
які вчителі зможуть 
використовувати для 
підвищення якості 
навчання. Вручити 
техніку приїхав 
представник Фонду 
Юрій Дмитрук.

Аби забезпечити ком-
фортне та ефективне на-
вчання, треба, щоб у класі 
був сучасний телевізор. Щоб 
залагодити цю проблему, 
батьки школярів 3-А, 5-А, 5-В 
та 7-Б класів створили ініціа-
тивні групи та звернулися в 
представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» з про-
ханням допомогти їм придба-
ти телевізори на умовах спів-
фінансування. І незабаром 
спільними зусиллями ці про-
екти вдалося реалізувати.

«Учням в класі уже вста-
новили новий телевізор. 
Усі діти дуже задоволені, а 
оскільки у більшості школя-
рів краще розвинена зорова 
пам’ять, то тепер вчителям 
простіше доносити до них 

тральна влада. Через бюрократичну 
систему та через те, що фінансуван-
ня розпочалося лише з травня, не 
вдалося вчасно запустити процеси 
запровадження НУШ. Відповідно, 
батьки та педагоги взяли цю ношу 
частково на свої плечі», – підкрес-
лила Ірина Констанкевич. 

Народний депутат повідомила, 
що цьогоріч, незважаючи на те, що 
буде вже два класи НУШ, у бюджеті 
заклали меншу суму, ніж торік. Хоча 
є прописане окремим рядком ви-
ділення коштів на сільську освіту. 
«Ми впродовж року неодноразово 
говорили про те, що на селі заклади 
освіти суттєво відрізняються свої-
ми потребами. У сільських школах 
діти не мають такого доступу до 
комп’ютерів, інтернету, до поза-
шкілля, до лабораторії фізики, хімії, 
біології, як у міських. Тому я гово-
рила на освітньому комітеті, що на 
сільську школу потрібно збільшити 
фінансування. Тобто не дискриміну-
вати її, а піднімати», – сказала Ірина 
Констанкевич.

При нагоді освітяни дякували 
нардепу за підтримку та допомогу. 
До речі, за сприяння Ірини Миро-
славівни за гроші з фонду соцеко-
ному було придбано опалювальний 
котел для ЗОШ І-ІІІ ступенів села За-
лісся (100 тис. грн), спрямовано кош-
ти на вуличне освітлення (100 тис. 
грн), на озвучувальне музичне об-
ладнання в будинок культури, на 
поїздку школярів у Колодяжне, на 
відзначення найкращих учнів шко-
ли. Кошти соцеконому виділяли та-
кож на заміну вікон в ЗОШ І-ІІ ступе-
нів села Клітицьк. Спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» реа-
лізовували проекти з відновлення 
вуличного освітлення, придбання 
мийної ванни для шкільної їдальні 
ЗОШ І-ІІ ступенів села Клітицьк. 

Люди цінують підтримку депу-
тата і її команди та висловлюють 
сподівання, що така співпраця три-
ватиме й надалі.

  Петро РОЙКО

У селі Личани 
Ківерцівського 

району люди 
скаржаться на 
відсутність дороги, 
закриття ФАПу та 
холодну школу, яку 
немає чим опалювати. 
Про болючі проблеми 
вони розповіли 
народному депутату 
від УКРОПу Ірині 
Констанкевич під час 
зустрічі. 

Місцеві жителі кажуть: 
щодо дороги зверталися і 
до голови Волинської ОДА 
Олександра Савченка. Він 
пообіцяв включити цю ділян-
ку протяжністю три кіломет-
ри до переліку об’єктів, що 
потребують першочергового 
ремонту. Однак обіцянки так 
і залишились обіцянками. 
Люди у відчаї і, аби привер-
нути увагу до цієї проблеми, 
готові перекривати дорогу.

Не менш важливим питан-
ням для жителів Личан стало 
закриття місцевого ФАПу. 
Ситуація кричуща. Тамтешня 
медичка звільнилася, адже 
протягом кількох років ФАП 
працював тільки завдяки її 
ентузіазму, однак жінці біль-
ше несила терпіти. У підсумку 
сотні жителів лишилися без 
медичної допомоги, а серед 
них – восьмеро немовлят, 

ЧЕРЕЗ СУЦІЛЬНІ ВИБОЇНИ ЛЮДИ 
ГОТОВІ ПЕРЕКРИВАТИ ДОРОГУ

народження яких навіть не 
зафіксовано в медичній до-
кументації. Через відсутність 
медичної допомоги личанці 
змушені їздити до сусідньої 
Олики, однак і тут не без при-
год, адже є проблема з авто-
бусним сполученням. Якщо 
потрапити до лікарні зранку, 
потім доводиться чекати до 
обіду, щоб дістатися назад. 

«Була у нас медичка, яка 
40 років пропрацювала, но-
сила з дому дрова, щоб нато-
пити ФАП, однак і її терпець 
увірвався. Ми у відчаї, не 
знаємо, як далі жити», – бід-
каються люди. 

Нардеп узяла це питан-
ня на особистий контроль. 
Директор місцевої школи 
нарікає, що приміщення за-
кладу нема чим опалювати, 
адже торфобрикет закінчив-

ся. Ірина Констанкевич на-
голосила, що ця ситуація є 
прямим наслідком блокуван-
ня Волинською ОДА роботи 
державного підприємства 
«Волиньторф». 

Приємно здивувала міс-
цева бібліотекарка, яка, по-
при жахливі умови праці та 
відсутність світла у бібліоте-
ці, знайшла вихід із ситуації 
і розносить книги людям по 
домівках. 

Незважаючи на цілу низ-
ку проблем, жителі села Ли-
чани не втрачають оптиміз-
му і щиро вірять, що зміни на 
краще все-таки будуть, адже 
в них є такий народний депу-
тат. Бо ж за всю історію села, 
кажуть місцеві, народного 
депутата, який так перейма-
ється проблемами селян, тут 
ще не бачили.

Личанці відверто розповіли про свої проблеми

П
етро Ройко

навчальну програму, – за-
значає керівник ініціатив-
ної групи батьків 5-В класу 
Ірина Корольчук. – До Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» ми звертаємося уже 
не вперше. Торік за його 
підтримки замінили ста-
рі парти на сучасні. Щиро 
дякуємо Фонду і сподіва-
ємося на подальшу спів-
працю».

Новенький телевізор 
отримали й школярі 5-А 
класу. Голова ініціативної 
групи батьків Світлана Коз-
ловська зазначає: оскільки 
цей клас математичного 
спрямування, то телевізор 
для навчання був украй по-
трібен.

«У нашому класі багато 
відмінників та учасників 
олімпіад, і для кращого роз-
витку школярів та полег-
шення розв’язання матема-
тичних завдань підвищеної 
складності учням потрібен 
був телевізор. Нам пора-
дили звернутися до Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки ра-

зом», ми скористалися цією 
нагодою і маємо результат. 
Нам встановили новий те-
левізор, школярі та вчителі 
дуже задоволені», – розпо-
відає Світлана Козловська. 

Крім того, батьки учнів 
3-А класу цього ж закла-
ду звернулися до Фонду з 
проханням допомогти за-
мінити два старі вікна на 
сучасні.

«Наш клас, в якому 
навчається 29 учнів, є од-
ним з небагатьох у школі, 
в якому ще не встановлені 
енергозберігальні вікна, а 
через старі порушується 
температурний режим, що 
негативно впливає на на-
вчальний процес», – зазна-
чає голова ініціативної гру-
пи батьків 3-А класу Ірина 
Кузьміна.

Завдяки плідній спів-
праці батьків з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» цю проблему теж буде 
успішно розв’язано – неза-
баром у класі замінять старі 
вікна на енергозберігальні.

СУЧАСНІ ТЕЛЕВІЗОРИ – ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Новий телевізор – незамінний помічник в навчанні

Ю
лія Терпелю

к
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компетентно КАРТОПЛЯ – ДРУГИЙ 
ХЛІБ ВОЛИНЯН

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Готуй сани влітку, а 
воза – взимку, каже 
народна мудрість. 

Саме тому в останній 
місяць зими дбайливі 
господарі вже думають 
про весняну посівну. 
Найбільше площі волиняни 
традиційно відводять під 
картоплю, яку вважають 
другим хлібом. Адже 
споживають ї ї самі і 
використовують як корм 
для худоби.

БУЛЬБУ САДЯТЬ 
У ПРОГРІТУ ЗЕМЛЮ

«В останні роки на Волині буль-
бу щорічно висаджують на площі 
70-72 тис. га і виробляють в ме-
жах 1,2 мільйона тонн, – відзначає 
доктор сільськогосподарських 
наук, професор кафедри лісового 
і садово-паркового господарства 
біологічного факультету СНУ іме-
ні Лесі Українки Михайло Шевчук. 
– Інша річ, що не завжди вдається 
отримати очікуваний прибуток, бо 
картопля не завжди в ціні».  

Науковець пояснює: виробни-
ки картоплі майже щороку мають 
проб леми зі збутом вирощеного 
врожаю, оскільки споживач вимагає 
якісних бульб і певного сорту. А ви-
робники, особливо індивідуальний 
сектор, зазвичай висаджують сумі-
ші різних сортів. Традиційно скла-
лося, що на півдні України популяр-
ні червоні сорти з білим м’якушем, 
а північна частина віддає перевагу 
жовтим і червоним із жовтим або 
кремовим забарвленням м’якуша. 
На Волині найбільш уживаними є 
ранньостиглі сорти – Рив’єра, Ти-
рас, Беллароза та середньостиглі – 
Тайфун, Санте, Партнер.

Не менш важливою причиною 
поганого збуту є якість бульб, які 
часто уражені хворобами та шкід-
никами. А це вже технологічні ас-
пекти їх вирощування, наголошує 
Михайло Шевчук. Часто причиною 
ураження хворобами є раннє ви-
саджування в непрогрітий ґрунт, 
яке супроводжується випаданням 
рослин через ураження чорною 
ніжкою. Не оброблені перед виса-
джуванням засобами захисту буль-
би схильні до ураження ґрунтовими 
шкідниками: дротяниками, травне-
вим хрущем, що зрештою зводить 
нанівець роботу селянина.

«Щоб уникнути цих проблем, 

перед садінням проводять обробку 
насіння інсектицидами «Престиж», 
«Табу». А висаджують у добре підго-
товлений, прогрітий до 7°С на гли-
бині 10 сантиметрів ґрунт. Із засобів 
захисту від хвороб найбільш дієвою 
є передпосадкова обробка фунгіци-
дами «Ридоміл», «Голд», «Квадріс», 
«Акробат», «Ацідон», «Фрегат». 

НЕ ТАКІ СТРАШНІ 
ЖУКИ, ЯК ФІТОФТОРА

Багато волинян нарікають, що 
їхні присадибні ділянки окупувала 
берізка польова. Щоб її позбутися, 
професор радить проводити обро-
біток міжрядь двічі-тричі до сходів і 
двічі після сходів. Або використову-
ють гербіциди до сходів: «Зенкор», 
«Ліквід», «Дуал Голд», «Антисапа», 
«Антисапа Ліквід», «Гліфовіт Екстра». 
Після сходів застосовують «Тітус», 
«Антибур’ян». В останні роки дещо 
знизилася шкодочинність коло-
радського жука, у боротьбі проти 
якого вистачає лише однієї оброб-
ки препаратами «Корадо», «Кілер», 
«Апачі», «Актара», «Ейфорія», «Со-
нет», «Тирана», «Фітоверм»,  «Біска-
йя». Досвід останніх років свідчить, 
що за належної обробки насіння 
до сходів у багатьох випадках його 
шкодочинність не перевищує еко-
номічного порогу.

«Значної шкоди рослинам, що 
вегетують, завдає фітофтора, яка за 
сприятливих умов здатна знищити 
вегетативну масу картоплиння за 
два-три дні. Щоб зберегти і про-
довжити її вегетацію, проводять 
дві-чотири (залежно від розвитку 
хвороби) обробки фунгіцидами. 
Особливо ефективні препарати сис-
темної дії, які запобігають уражен-
ню і розвитку хвороб – «Ширлан», 
«Ридоміл», «Голд МЦ», «Ревус», або 
ж системно-контактної дії – «Десфі-
лар», «Ревус Топ».

ЯКЕ НАСІННЯ – ТАКИЙ 
ВРОЖАЙ

 За словами науковця, врожай-
ність бульби значною мірою за-
лежить і від сортового складу, і від 
якості посадкового матеріалу. У 
європейських країнах насінництво 
картоплі проводять суто на базі 
біотехнологічних лабораторій, а 
посадковий матеріал не висаджу-
ють нижче від третьої репродукції. 
В Україні ж досі діє клоновий від-
бір, який набагато затратніший і не 
завжди забезпечує потрібну якість. 
Результати наукових досліджень 
вказують, що з кожною наступною 
після еліти репродукцією врожай-
ність бульб зменшується в серед-
ньому на 10-15%, і це за належної 

Батьківщини і рідного народу. Луна-
ли патріотичні й козацькі пісні. 

«Ми щиро співчуваємо рідним 
Сергія, – наголосив укропівець Вік-
тор Дорошук. – А також дякуємо 
батькам, родичам та педагогам, що 
виховали справжнього патріота, 
який в час небезпеки не вагаючись 
став на захист України. Сподіваємо-
ся, що ця жертва не була даремною, 

бо нині й далі триває війна з Росією, 
а вороги всіляко намагаються зни-
щити нашу Батьківщину. Сьогодні 
потрібно активно продовжувати 
справу, яку почали Герої Небесної 
Сотні, і робити все можливе для 
того, щоб Україна була вільною і 
сильною державою, а її народ – 
щасливим. Важливо, аби пам'ять 
про нашого земляка-Героя жила у 

віках. Тож за зверненням народного 
депутата Ігоря Гузя Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» виділив майже 
20 тисяч гривень на облаштування 
класу-музею імені Сергія Байдов-
ського в його рідній школі. Це чудо-
вий задум, адже юне покоління має 
пам’ятати, якою ціною наша Бать-
ківщина отримала незалежність. А 
разом із музеєм житиме й пам'ять 

пам’ятаємо ВІДКРИЛИ МУЗЕЙ ГЕРОЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
  Олена СЕМЕНОВА

Напередодні п’ятої 
річниці загибелі 

Героя України Сергія 
Байдовського в 
Іваничівському районі 
вшанували його 
пам'ять. А в приміщенні 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів села Соснина 
відкрили кімнату-музей. 

Спершу всі поїхали на кладо-
вище села Менчичі, де вшанували 
пам'ять Героя хвилиною мовчання 
та поклали квіти. На могилі Сергія 
Байдовського протоієрей Воло-
димир Конопко відправив поми-
нальний молебень. Приїхали рідні, 
однокласники, друзі, бойові побра-
тими полеглого патріота.

Після цього в селі Соснина у 
школі, яка носить ім’я Героя, від-
бувся мітинг-реквієм, під час якого 
спогадами про Сергія поділилися 
ті, хто його добре знав. А школярі 
та школярки продекламували вірші 
про справжніх патріотів, які не шко-
дували життя заради волі та щастя 

про Сергія, бо усі матимуть змогу 
побачити його особисті речі». 

У музеї – чимало речей, які на-
лежали Герою: учнівські фотографії, 
свідоцтво про закінчення школи, 
випускний костюм, каска, в якій він 
був на Майдані, камуфляжна форма 
тощо. Усе це допомагає зрозуміти, 
яким був Сергій, що йому подоба-
лося, що він читав.

«Вшановуємо пам'ять та низько 
схиляємо голови перед тими, хто від-
дав найдорожче – життя – за честь та 
гідність нашої нації. Це Герої Небес-
ної Сотні. Серед них і наш випуск-
ник Сергій Байдовський. На другу 
річницю Майдану учні нашої школи 
побували в Києві на вулиці Інститут-
ській, де загинув Сергій. Вшанували 
його пам'ять молитвою, хвилиною 
мовчання та прикріпили стрічку з на-
писом «Дякуємо за подвиг. Пам'ять 
збережемо», – розповів директор 
школи Олександр Козюк.

Голова Іваничівської громади Фе-
дір Войтюк звернувся до матері Героя 
з подякою за виховання сина. Він за-
значив, що не можна зрадити ідеї, за 
яку загинули Герої Небесної Сотні.  

якості посадкового матеріалу. 
«Раніше на Волині система на-

сінництва налічувала п’ять елітних 
господарств, господарства другої 
групи в кожному районі, закритий 
Рожищенський район, який спеціа-
лізувався на вирощуванні насіння 
картоплі для південних областей, 
працювало чотири біотехнологічні 
лабораторії, які забезпечували еліт-
ні господарства оздоровленим без-
вірусним посадковим матеріалом. 
Наразі виробництва безвірусного 
посадкового матеріалу немає», – 
констатує Михайло Шевчук.

Науковець сподівається, що но-
воутворений кооператив «Волин-
ська картопля» виправить ситуа-
цію, оскільки в області є потужності 
біотехнологічних лабораторій, які 
спроможні щорічно виробляти ви-
хідний матеріал в межах 200-250 
тисяч міні-бульб (близько 4 га їх по-
садки). Тому відновлення їх роботи 
як ніколи на часі. 

Унаслідок відсутності якісного 
посадкового матеріалу в Україні 
частина товаровиробників заво-
зить його з-за кордону – з Нідер-
ландів, Німеччини, Польщі. Дехто 
закуповує посадковий матеріал у 
віт чизняних насінницьких госпо-

дарствах, які його розмножують. 
Однак це здебільшого перша ре-
продукція, яку через два-три роки 
треба замінювати, витрачаючи 
знач ні фінансові ресурси. 

«Ринок України на весну про-
понує значну кількість відомих і 
новореєстрованих сортів вітчизня-
ної та закордонної селекції. Орієн-
товна ціна їх еліти – 12-14 грн/кг. А 
на окремі, так звані клубні сорти, 
до 50 грн/кг», – інформує Михайло 
Шевчук. 

КІЛЬКА СЛІВ ПРО 
ПЕРСПЕКТИВИ

Нині в області переробляють 
близько 10% товарної бульби. Коо-
ператив «Волинська картопля» 
веде перемовини з інвесторами, 
які мають бажання побудувати пе-
реробний комплекс в одному з 
районів області. Це вимагатиме пе-
реорієнтації товаровиробників на 
вирощування сортів із вмістом 24-
28% крохмалю. А це – знову насін-
ництво. Перспективною є перероб-
ка картоплі на картопляне борошно 
та суху картоплю, що для окремих 
категорій споживачів (особливо 
бюджетних підрозділів) значно ско-
ротило б її втрати при зберіганні.

Науковець радить висаджувати насіння у прогріту землю

Врожайність бульби залежить від сорту

О
лена Семенова

Перші відвідувачі музею
У кімнаті-музеї можна побачити 
особисті речі Героя

з особистого архіву
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  Оксана КУЦИК

Цьогоріч Луцька 
ЗОШ №2 відзначає 
75-річчя. Колектив 

навчального закладу 
зустрічає поважний ювілей 
зі серйозними здобутками. 
Найвагомішим 
досягненням педагоги 
вважають випускників 
різних років, які стали 
порядними людьми, 
знайшли своє місце у житті 
і не забувають альма-
матер. За цей час атестати 
про повну середню освіту 
отримали понад 4,5 тисячі 
дітей, а базову освіту 
здобули більш як 12 тисяч 
учнів.

На початку березня в актовій 
залі збереться дружна шкільна ро-
дина, щоб оцінити пройдений шлях, 
згадати добрим словом педагогів, 
довідатися про успіхи учнів і разом 
уточнити плани. 

ВІД СЕМИРІЧКИ – ДО 
ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ  

– Наша школа розпочала діяль-
ність у березні 1944 року в іншому 
корпусі. Тоді у ній навчалися лише 
хлопці. Це був важкий період, під 
час занять було чутно вибухи сна-
рядів. Однак педагоги та учні ра-
зом долали труднощі. Бракувало 
зошитів, підручників, тепла, одягу, 
харчів, парт... Багато школярів були 
сиротами, їхні батьки загинули на 
фронті. Однак школа жила і боро-
лася за майбутнє, – переповідає іс-
торію освітнього закладу директор 
Василь Грищук. 

Поступово місто оговтувало-
ся від наслідків війни, ставало на 
ноги. У 1950 році школа стала де-
сятирічкою, а в 1954-му разом із 
хлопцями почали навчатися дів-
чатка. Ще через шість років учні та 
вчителі відсвяткували новосілля 
на вулиці Львівській, 28. Протягом 
1966-1969 років до школи добу-
дували велике нове приміщення. 
Деякий час учні початкових кла-
сів навчалися у дитсадку, однак із 
2008 року переселилися в школу. 
Тепер всі класи навчаються під од-
ним дахом. 

Нині в школі 827 учнів, працю-
ють 72 учителі. Директор Василь 
Адамович Грищук сумлінно тру-
диться на цій посаді з 1995 року. 

– Я родом із Камінь-Каширщини. 
Але згодом батьки переїхали в 
Луцький район, школу закінчив у 
Заборолі. Відслужив в армії, закін-
чив історичний факультет Луцького 
педінституту. Прийшов у цю школу 
на практику, згодом на роботу. Тут 
працюють моя дружина і донька, ін-
ших шкіл не розглядали, – зазначає 
директор. – Щоправда, запрошува-
ли працювати у партійні та право-
охоронні органи. Але мені подо-
балося і подобається працювати з 
дітьми. 

За словами Василя Грищука, ра-
зом з колегами вдалося перетвори-
ти альма-матер зі звичайної школи 
на освітній заклад зі своїми тради-
ціями, душею і характером. 

– Наша школа рухається в ногу з 
часом. Учителі не бояться експери-
ментувати, впроваджувати новий 
педагогічний досвід, – каже дирек-
тор. – Їхні старання належно оціню-
ють батьки школярів. 

МАЙБУТНІ ГЕНІЇ 
ВЧАТЬСЯ ЗА НОВИМ 
ПРОЕКТОМ

Чотири роки тому у школі №2, 
ще до концепції НУШ, впровади-
ли науково-педагогічний проект 
«Інтелект України». Нині учні п’яти 
початкових класів із 15 успішно на-

ЛУЦЬКА ШКОЛА №2 – 
ЦЕ ДРУЖНА РОДИНА 
ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ

вчаються за цією програмою, яку в 
2006 році створили харківські на-
уковці. 

– Мета цього проекту – готува-
ти еліту нації. Він був розрахований 
на здібних та обдарованих дітей. 
Сьогодні програма дещо розван-
тажена і стала доступною для всіх 
дітей. Розумієте, наша школа розта-
шована далеко від центру, мікрора-
йон великий, тож деякі батьки від-
давали дітей до гімназій та ліцеїв. 
Ми вирішили зробити у своїй школі 
такий клас, аби малюки хотіли тут 
навчатися. Ми були першими в 
Луцьку. Сьогодні батьки не шкоду-
ють про своє рішення і задоволені, 
що їхні чада тут вчаться, – розпо-
відає Василь Грищук. – Такі уроки 
відрізняються від звичайних. Діти 
розкомплексовані, вільно почува-
ються. Цей проект додав престижу 
нашій школі. Батьки просять про-
довжувати навчання за цим про-
ектом у старших класах, не лише в 
початкових. 

Як і в кожній школі, тут про-
вадять гурткову роботу. Діють 15 
гуртків, серед них – з образотвор-
чого мистецтва, оригамі, розпису 
на склі, тканині. Також при школі ді-

школи. Ми радо беремо їх на робо-
ту, бо знаємо, що вони будуть хоро-
шими вчителями. Адже виросли на 
наших традиціях, вміють працювати 
з дітьми. 

Щопонеділка педагоги збира-
ються на виробничі міні-наради. У 
межах школи діє система моніто-
рингу результативності роботи пе-
дагогів. Василь Грищук каже, що це 
стимулює добросовісно вчити і кра-
ще працювати. Учителі їздять разом 
на екскурсії, влаштовують відпо-
чинок на природі. Якщо у когось 
бувають проблеми – допоможуть 
розв’язати. 

– А як інакше? Ми – шкільна ро-
дина, – каже Василь Грищук. 

До цієї родини належить і 
батьківська громада. Завдяки їй у 
школі відремонтовано кабінети і 
комп’ютеризовано класи. Оригі-
нальне оформлення кабінетів оці-
нили навіть колеги зі столиці, каже 
директор. 

– Кожен голова батьківського 
комітету має посвідчення і може в 
будь-який час завітати в їдальню чи 
якийсь клас школи. Після цього го-
лова може прозвітувати про те, що 
відбувається в навчальному закла-
ді, яким є стан харчування, охорона 
праці тощо, – розповідає Василь 
Грищук. 

У школі створено благодійний 
фонд, на рахунок якого надходять 
кошти на розвиток навчального 
закладу. Провели солодкий ярма-
рок – гроші перерахували у фонд. 
Здали макулатуру – поклали вируч-
ку на рахунок. 

– Це дуже зручно, – запевняє 
директор, – адже ніхто не має спра-
ви з живими грошима. 

Ще одна особливість школи 
№2 – вона є таким собі осередком 
культури в цьому мікрорайоні. 
Жителі приватного сектору залюб-
ки приходять на всі шкільні свята, 
особ ливо на звіт художньої самоді-
яльності. Такі заходи теж згуртову-
ють учителів, батьків та учнів. 

ШКОЛЯРІ МРІЮТЬ 
ПРО БАСЕЙН

Із розбудовою Малоомелянів-
ського масиву в школі додалося 
учнів, тому деякі класи навчаються 
у другу зміну. Педагогічний колек-
тив хоче розширити приміщення. 
А дітлахи мріють про можливість 
плавати у шкільному басейні. А от в 
директора школи плани конкретні-
ші: встановити ІТП, оновити фасад, 
замінити вікна на енергоощад-
ні. «Школу включено у програму 
НЕФКО, тому сподіваємося, що осу-
часнити приміщення вдасться», – 
вірить Василь Грищук. 

ють музичні та хореографічні студії. 
Двічі на тиждень учні мають змогу 
вивчати латино-американські та єв-
ропейські танці.

ЗА ВИПУСКНИКІВ 
ШКОЛИ ДЯКУЮТЬ... 
ПРАЦЕДАВЦІ

– Часто нарікають, що сучасні 
діти не хочуть вчитися. Я так не вва-
жаю. Просто вони інші. Раніше учні 
отримували інформацію від учителя 
і з підручника, а тепер мають доступ 
до різних джерел. І вчитель розуміє: 
щоб піти на урок, знати треба все. 
Бо діти можуть бути обізнані краще. 
Але мені як історику дуже цікаво з 
ними дискутувати, – усміхається ди-
ректор.

За словами Василя Адамовича, 
їхні учні змалку знають: не важливо, 
яку професію вони оберуть. Голов-
не – щоб були вправними у своїй 
справі. Електрик чи хірург, але має 
бути найкращим. 

– Тому наші діти – лідери, мають 
власну думку і не бояться її вислов-
лювати, – каже Василь Грищук.  

Підтвердженням цих слів є лис-
ти вдячності від викладачів вишів, 
директорів підприємств. Автори 
зазначають, що випускники шко-
ли №2 – відкриті, надійні, порядні 

люди. Такі подяки – красномовне 
свідчення, що праця педагогів не 
даремна.   

– Історію школи творять не лише 
учителі, які в ній працюють, а й по-
коління випускників, що вийшли зі 
стін рідної домівки і множать її сла-
ву своїми досягненнями, – переко-
наний Василь Адамович. 

У школі №2 навчалися нардепи 
Лесь Танюк, Олександр Свирида, 
Ірина Констанкевич. Серед випуск-
ників – такі відомі люди, як Кость 
Шишко, Алла Опейда, Олександр 
Фацевич. А Євген Філіпчук написав 
книгу  «Забужани», у якій присвятив 
цілий розділ рідній школі. Василь 
Грищук наголошує, що випускники 
не зазнаються й не цураються своєї 
альма-матер.

ДІТЕЙ ВИХОВУЮТЬ 
БАТЬКИ І ШКОЛА

Василь Адамович каже, що у їх-
ньому колективі нема такого явища, 
як плинність кадрів. Хіба іноді буває 
їх брак. Але якщо хтось потрапляє 
на роботу з інших шкіл, дивується, 
яка дружна атмосфера тут панує. 

– З будь-яким нашим учителем 
можна іти в розвідку, – запевняє 
очільник школи. – Серед наших 
учителів – чимало випускників цієї 

Василь Грищук 
директорує з 1995 року

Школярам на уроках завжди цікаво

Педагогічний колектив любить активний відпочинок Юні спортсмени – гордість школи

Приміщення школи у 1956 році і тепер

school2.lutsk.ua
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  Інна СЕМЕНЮК

Консультує акушер-гінеколог, 
репродуктолог, лікар вищої 
категорії МЦ «Боголюби» 

Євгенія Щепко.
– Що таке субмукозні вузли і як часто їх 

діагностують?
– Субмукозні вузли (міоми) – це добро-

якісні утворення, які локалізуються у підсли-
зовому шарі й частково виступають у порож-
нину матки. Є чотири типи субмукозних міом: 
нульовий – коли міома на ніжці й тільки у 
слизовому шарі, зазвичай невеличка; перший 
тип – міома частково розміщена у підслизо-
вому і м’язовому шарах; другий тип – більша 
частина міоми у м’язовому шарі; третій тип – 
коли відсутня м’язова тканина між вузлом і 
слизовим шаром. Субмукозні міоми станов-
лять 12-25% від всіх гінекологічних захворю-
вань, тобто практично кожна четверта жінка, 
яка прийшла у гінекологічне відділення зі 
скаргами, має субмукозні міоми. До речі, 20-
30% субмукозних міом діагностують у моло-
дому віці.

– Чому в організмі утворюються субму-
козні міоми?

– Причиною утворення субмукозних вуз-
лів є насамперед гормональні порушення, а 
саме – підвищення рівня естрадіолу. Зазви-
чай утворення і зростання всіх пухлин су-
проводжує естрадіоловий підйом, тобто під-
вищення рівня і надлишок естрогенів. Щодо 
естрогенів, то їхнє депо міститься у жировій 
тканині. Тому будь-яке різке набирання зай-
вої ваги може спровокувати розвиток пух-
линних процесів.

Третя причина розвитку субмукозних вуз-
лів – це запальні захворювання: неправиль-
но, нераціонально, невчасно проліковані або 
недоліковані.

Причиною також можуть бути будь-які 
механічні ушкодження ендометрію (аборти, 
вишкрібання тощо).

Важливу роль відіграють генетична схиль-
ність, хронічні стреси, відсутність вагітності 
до 30 років та грудного вигодовування.

Сприяти утворенню субмукозних вузлів 
може прийом неправильно призначених 
оральних  контрацептивів або їх неправиль-
не застосування. Більшість населення думає, 
що основне завдання контрацептивів – не до-
пустити вагітність. Але насправді вони мають 
також додаткову, лікувальну дію, а тому їх у 
жодному разі не можна приймати без при-
значення лікаря.  

Ще один фактор, який підвищує ризик, – 
гіпертонія: вона може провокувати утворен-

ня субмукозних вузлів.
Провокатором є й щитоподібна залоза. 

Вона відіграє неабияку роль у регуляції мен-
струального циклу. Тому якщо є захворюван-
ня щитоподібної залози, гормональні пору-
шення, будь-які аутоімунні процеси – усе це 
може спровокувати утворення субмукозних 
міом.

– Які симптоми можуть свідчити про 
наявність субмукозних вузлів?

– Першим дзвіночком є порушення мен-
струального циклу, наприклад, кров’янисті 
виділення до, після або в середині менстру-
ального циклу, рясна менструація, а також 
рясна менструація, яка закінчується кровоте-
чею, вкорочення менструального циклу.  

Внаслідок збільшення виділень під час 
менструації знижується рівень гемоглобіну, 
розвивається анемія, тож з’являються супутні 
симптоми: загальна слабкість, запаморочен-
ня, блідість шкірних покривів.

До симптомів також відносять біль вни-
зу живота, біль під час статевого акту, здуття 
або збільшення живота, порушення сечови-
пускання та стільця. Наслідком субмукозної 
міоми може бути непліддя. На пізніх стадіях – 
різке збільшення температури тіла, різкі болі 
внизу живота.

– Чи є способи позбутися субмукозних 
вузлів без операції?

– Так, є консервативне лікування, зокрема 
гормональна терапія. При дуже малих роз-
мірах та абсолютній відсутності симптомів, 
якщо найближчим часом жінка не планує ва-
гітність або з певних причин хоче відкласти 
операцію, в такому разі призначають гормо-
нальну терапію. Вона призупиняє зростання 
вузла на певний час.

Ще один спосіб лікування – емболізація 
маткових артерій. Це їх перекривання шля-
хом введення речовини, яка склеює основні 
судини матки. Внаслідок цього міомі бракує 
живлення, тож вона припиняє рости, а з ча-
сом муміфікується. Слід зауважити, що до ем-
болізації вдаються тільки у разі малого розмі-
ру міоми.

Якщо вузол великий і він перестає харчу-
ватися, починається некроз, тобто вузол по-
чинає відмирати і гнити всередині матки. Це 
викликає різкі болі, підвищення температури 
й становить ризик для життя пацієнтки. У та-
кому разі треба швидко реагувати і видаляти 
вузол.

Ще одна критична ситуація – зрив вузла з 
ніжки. При цьому жінка відчуває переймопо-
дібні болі, адже розкривається шийка матки 
й вона фактично народжує вузол. Це назива-
ється народженням субмукозного вузла. Най-
гіршим ускладненням цього стану може бути 
кровотеча, тому що вузол відривається з ніж-
ки, яка має судини.  

– Чи можна завагітніти за наявності 
субмукозних вузлів?

– Ні, це неможливо. Річ у тому, що субму-
козні вузли розміщуються там, де розвиваєть-
ся і вагітність. Окрім того, вузол живиться не 
тільки кров’ю, а й гормонами. І навіть якщо 
якимось дивом настане вагітність, вузол буде 
постійно обкрадати ембріон, йому бракува-
тиме кровопостачання, гормонів тощо. Тому 
можна сказати, що вагітність можлива, а ви-
ношування – ні.

– Як жінкам запобігти утворенню вуз-
лів?

– Для профілактики утворення субму-
козних вузлів треба відмовитися від абортів, 
утриматися від хірургічних втручань та будь-
якої травматизації ендометрію, намагатися 
вперше завагітніти до 30 років. І обов’язково 
хоча б раз на рік проходити повний огляд у 
гінеколога.

– Як діагностують субмукозні міоми?
– Під час огляду на гінекологічному кріслі, 

за умови, що вузол вже великий,  лікар може 
помітити зміни розміру матки. Якщо вузол ма-
ленький і не дає явних симптомів, метод діаг-
ностики, який дозволяє його виявити, – це 
УЗД, трансвагінальне або трансабдомінальне, 
КТ та МРТ.

– Як лікують субмукозні вузли?
– Залежно від виду субмукозної міоми, 

місця її розташування, розміру, на якій ніжці 
вона розміщена (тонкій чи товстій, кількості 
судин у ній тощо) та інших факторів лікарі ви-
рішують, як саме видалятимуть вузол.

Видалення може відбуватися гістероско-
пічно, коли спеціальним приладом (гістеро-
скопом), який оснащений відеокамерою, про-
никають через піхву та шийку в порожнину 
матки і забирають вузол, знищуючи судинну 
ніжку, яка його живила, та ложе, де він ріс. Гіс-
тероскопічно видаляють більшість субмукоз-
них вузлів.

Другий метод – лапароскопія, що перед-
бачає проникнення в порожнину матки через 
живіт. До цього методу вдаються, коли вузли 
великі або їхнє розташування не дозволяє їх 
видалити гістероскопічно.

Варто наголосити, що для одужання ме-
ханічного видалення субмукозного вузла 
недостатньо. Це тільки початок лікування! 
Треба усунути фактори, які призвели до його 
утворення. А саме: відкоригувати гормональ-
ний фон, стабілізувати стан жінки. Інакше за-
хворювання з’явиться знову. Після видалення 
субмукозних вузлів гормональна терапія три-
ває ще мінімум три місяці. У більшості випад-
ків жінкам з лікувальною метою призначають 
контрацептиви, а їх треба приймати щонай-
менше три-шість місяців.

Євгенія Щепко

фітоаптека ГОЛОВНИЙ БІЛЬ, ЗНИЖЕНА 
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ІМУНІТЕТЯк подолати ці та 

багато інших хвороб, 
що стали наслідками 
холодів і перепадів 
погоди, ділиться керівник 
сумського оздоровчого 
центру «Дивосил», відомий 
фітотерапевт Любов Салій.

Багато проблем зі здоров’ям, 
зокрема негаразди з травним трак-
том (біль, здуття живота, проноси, 
закрепи), часті застудні захворю-
вання, біль у хребті, суглобах, над-
мірна маса тіла, головний біль, зни-
жена працездатність, сонливість, 
пов’язані передусім із зашлакова-
ністю організму.

Із цим успішно може впорати-
ся наш універсальний лікувально-
профілактичний очисний збір, 
до складу якого входить близько 
20 цілющих трав. Цей збір доб-
ре очищає організм від шлаків, 
токсинів, лікує хвороби травного 
тракту, спричинені різними віру-
сами, бактеріями, гельмінтами та 
продуктами їх життєдіяльності. 
Фіточай очищає жовчні протоки 
печінки, чинить гепатопротектор-
ну (захищає клітини печінки від 
пошкодження), жовчогінну дію, 
поліпшує обмін речовин. Завдяки 
цьому він ефективний за гепатитів, 
гепатозів, холангітів, холециститів. 
Очищення організму зміцнює іму-

лу та іншим лікарським рослинам, 
які входять до складу фіточаю.

І дорослим, і дітям, які звер-
таються до нас з алергійними ви-
явами, спричиненими надмірним 
вживанням солодощів, жирної чи 
гострої їжі, в комплексному ліку-
ванні ми рекомендуємо авторську 
цілющу мазь «Ульцерин». Вона до-

помогла сотням людей позбутися 
також трофічних виразок, гнійних 
ран, опіків, грибкових уражень шкі-
ри, вилікувати геморой, запальні 
процеси в жінок, пролежні. 

Унікальний склад мазі (екс-
тракт лікарських рослин, продуктів 
бджільництва на основі соняшнико-
вої олії) наділений протизапальною, 

Любов Салій

нітет. Помічний чай також при ліку-
ванні демодекозу.

Наші пацієнти підтверджують 
ефективність очисного збору. Так, 
жінка з міста Ромни (61 рік) звер-
нулася з «букетом» болячок. Вона 
потерпала від болю в шийному від-
ділі хребта, руках, головного болю, 
сонливості, закрепів. І вже після 
двомісячного курсу оздоровлення 
очисним збором – як на світ наро-
дилася. За її словами, розвиднилося 
в голові, зник біль у хребті й руках, 
налагодилася робота кишківника. 
А головне – повернулося бажання 
жити й працювати.

Про поліпшення стану після 
вживання очисного збору гово-
рять люди, хворі на остеохондроз, 
артрити, артрози, адже фіточай ви-
водить зайві солі з організму. Після 
лікування травами перестає турбу-
вати біль у спині, шиї, спричинений 
остеохондрозом, відновлюється 
працездатність, легкість під час 
ходьби, людина повертається до 
звичайного життя без болю.

Поліпшується пам’ять за раху-
нок очищення судин, менше турбує 
головний біль, відступає алергія. І 
все завдяки оману, бобівнику, пари-

регенерувальною, антибактеріаль-
ною, противірусною, протигрибко-
вою, протисвербіжною, десенсибі-
лізувальною дією.

Завдяки «Ульцерину» 66-річна 
киянка позбулася великої рани після 
ампутації стопи з приводу гангрени 
без накладання швів на культю. Під 
дією мазі рана поступово очищала-
ся, стягувалася з країв до середини, 
а потім і цілком загоїлася.

А пацієнтка з Волині змащувала 
пролежні своєму чоловікові, який 
після травми хребта тривалий час 
лежав на спині. І мазь допомогла: 
пролежні невдовзі загоїлися. Від-
тоді мазь постійно є в домашній ап-
течці цієї родини.

У вас виникли запитання? 
Консультацію 

фітотерапевта Любові 
Салій можна отримати за 

телефонами в Сумах: 
095-937-50-50 

або 097-159-89-45 
з 9:00 до 19:00 щоденно,

www.dyvosyl.com.ua

Ліц. МОЗУ АГ № 599256 від 17.01.2012 р.

Cамолікування може бути 
шкідливим для вашого здоров’я.

з особистого архіву
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«ВОЛИНЬ» ОБКАТУЄ НОВАЧКІВ

ЇХ ЗАЛИШИТЬСЯ ТІЛЬКИ 
ОДИНАДЦЯТЬ?

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ВОЛЕЙБОЛ. Команда «Волинь-
Університет-ОДЮСШ» стала бронзовим 
призером Кубка України 2018\19. У За-
поріжжі проходив «Фінал чотирьох». 
Луцька «Волинь» без шансів поступила-
ся «Хіміку» 0:3, а в матчі за третє місце 
переграла тернопільську «Галичанку». 
Боротьби у цьому поєдинку не відбуло-
ся: 0:3 (18:25, 23:25, 17:25). 

Лучанки Любов Ужва та Настя Кара-
сьова отримали, крім того, й особисті 
відзнаки – найкращої догравальниці 
та літеро. Ужві присудили й приз «Міс-
волейбол України».

ВЕЛОСПОРТ. На зимовому чемпіо-
наті України з велоспорту на треку, який 
проходив у Львові, за перемогу бороло-
ся 276 спортсменів із 25 команд.  І лучан-
ки не підвели – завоювали 10 медалей 
різного ґатунку. Дарина Мартинюк пе-
ремогла на чотирьох дистанціях – гіті 
500 м з місця, спринті, кейріні і в команд-
ному спринті.  Олександра Логвінюк ви-
грала командний спринт і була другою 
в спринті серед юніорок. У командній 
гонці на 4 км наші дівчата посіли третє 
місце серед жінок (Дарина Мартинюк, 
Юлія Дорошенко, Олександра Логвінюк 
та Ірина Шиманська). 

БІАТЛОН. Волинянка Юлія Батенко-
ва-Бауман виборола бронзову медаль 
на чемпіонаті світу з зимових видів 
спорту. Змагання відбувалися в канад-
ському місті Прінс-Джордж. Юля пере-
могла у біатлоні на дистанції 12,5 км та в 
естафеті, а також була срібною на 10 км. 
Наша Богдана Конашук стала бронзо-
вою призеркою у лижних перегонах в 
спринті на дистанції 1,5 км.

ЇДЕМО ДО ЛОНДОНА: 
«ДИНАМО» ОТРИМАЛО 
СУПЕРНИКА В ЛІЗІ 
ЄВРОПИ

Пройшовши грецький «Олімпіакос», 
київське «Динамо» отримало в супер-
ники у Лізі Європі лондонський «Челсі». 
Матчі відбудуться 7 і 14 березня. Перший 
поєдинок кияни проведуть на виїзді.

Усі пари, які визначило жеребкуван-
ня 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА:

«Челсі» – «Динамо» (Київ)
«Айнтрахт» – «Інтер» 
«Динамо» (Загреб) – «Бенфіка»
«Наполі» – «Зальцбург» 
«Валенсія» – «Краснодар» 
«Севілья» – «Славія»
«Арсенал» – «Ренн»
«Зеніт» – «Вільяреал»
Тим часом юнацька збірна Украї-

ни отримала суперників на Чемпіонаті 
світу-2019. У польській Гдині відбулося 
жеребкування світової першості юнаць-
ких збірних U-20. Україна потрапила до 
групи D, де її суперниками стали Катар, 
Нігерія та США.

СКЛАД УСІХ ГРУП
Група A: Польща, Колумбія, Таїті, Сенегал.
Група B: Мексика, Італія, Японія, Еквадор.
Група C: Гондурас, Нова Зеландія, Уругвай, 
Норвегія.
Група D: Катар, Нігерія, Україна, США.
Група E: Панама, Малі, Франція, 
Саудівська Аравія.
Група F: Португалія, Корея, Аргентина, ПАР.

Календар матчів у групі D для 
українців такий:

24 травня: Україна – США 
(Бельсько-Бяла);

27 травня: Катар – Україна (Тихи);
30 травня: Нігерія – Україна 

(Бельсько-Бяла).

сильні та витривалі

жереб

Захисник Сергій Сімінін і воротар Богдан Когут 
у матчі проти вірменського «Гандзасара»

facebook.com
/gandzasarkapanfc

NIKE ВТРАТИЛА 
$1,5 МЛРД  ЧЕРЕЗ 
РОЗІРВАНИЙ 
ПІД ЧАС МАТЧУ 
КРОСІВОК

  Юрій КОНКЕВИЧ

«Волинь» на кілька днів 
повернулася з теплого 
Белека додому, щоб 
перепочити й відбути на 
другий збір. 

Отож, на першому турецько-
му зборі підопічні Андрія Тлумака 
провели п’ять поєдинків. Воли-
няни зіграли унічию з польською 
«Одрою» (1:1), з однаковим рахун-
ком 0:2 поступилися польському 
«Ракуву» та туркменському «Ша-
гадаму», зіграли бойову нічию 
(2:2) з вірменським «Гандзаса-
ром» і виграли в завершальному 
матчі проти першолігового дан-
ського «Нестведа» (1:0).

Якщо оцінювати загалом, то 
вибрані суперники й результати 
лучан не надто вражають. Хоча 
пояснити це можна розкачуван-
ням, специфічною спрямова-
ністю зборів, а також мінливою 
погодою, яка супроводжувала 
хрестоносців у Туреччинні. Але 

Першої ліги, прогнозуємо таким: 
Когут – Сімінін, Горопевшек, Бол-
денков, Цюпа – Мартинюк, Барту-
лович – Западня, Волошинович, 
Кожанов – Карпенко. У центр 
поля можуть виходити Курко і 
Хагназарі, в атаку – Козьбан.

Стосовно новачків, то це, 
окрім Мартинюка, ціла група мо-
лоді, з якої виділимо хіба Михай-
ла Писка – крайнього оборонця з 
винниківського «Руху». 

Поки команди Першої ліги 
готуються до відновлення чем-
піонату, їхня кількість потрохи 
зменшується. Після того як кро-
пивницька «Зірка» повідомила 
про свої проблеми, знялися з 
чемпіонату й «Суми». Відтак ко-
манд у Першій лізі залишилося 
тільки 13. Для «Волині» це озна-
чає, що в другій половині чем-
піонату їй залишилося зіграти 
всього 10 матчів, щоб зачепитися 
хоча б за третє місце, яке дозво-
лить зіграти стикові матчі з деся-
тою командою УПЛ.

Відсторонення команд U-21 і 
U-19 «Олімпіка» через участь 

у договірних матчах може 
мати серйозні наслідки для 
українського футболу

Поставлено крапку в справі молодіжного 
та юнацького складів донецького «Олімпіка» – 
клуби дискваліфіковано на сезони 2018/19 і 
2019/20. У матчах, що залишилися, їм будуть 
зараховані поразки, в новому сезоні вікові 
команди «Олімпіка» не зможуть брати участь 
в турнірах УПЛ.

Здавалося б, це справи молодіжно-
юнацькі, але є одне дуже суттєве але.

Читаємо «головний закон» Чемпіонату 
України з футболу – регламент сезону. Розділ 
«Положення про чемпіонат U-21» зазначає, 
що клуби УПЛ зобов’язані мати свою моло-
діжну команду і брати участь в цьому турнірі. 
Отож, наявність своїх команд у молодіжній та 
юнацькій першостях (чемпіонати U-21 і U-19) 
є обов’язковою для всіх учасників УПЛ.

Іншими словами, вже наразі участь «Олім-

ємну ситуацію.
Щоб отримати атестат на участь в УПЛ, 

йому доведеться пред’явити свою відповід-
ність всім регламентним нормам. Але ж  його 
команди U-21 і U-19 дискваліфіковані...

Від керівництва ФФУ та УПЛ і юристів до-
нецького клубу доведеться чекати усіх ймо-
вірних фокусів. В українському футболі вер-
ховне слово належить виконкому ФФУ, який 
неодноразово одноосібно і всупереч регла-
менту вирішував долю команд. Можливо, так 
буде і в цьому випадку.

Інший варіант – внесення до регламенту 
нового сезону точкових змін. Верховні жерці 
нашого футболу можуть тимчасово виключи-
ти положення про необхідність участі в турні-
рах U-21 або U-19 для команд УПЛ. 

Більшість з них з превеликим задово-
ленням відмовилися б від своїх молодіжних 
і юнацьких складів, адже це різко збільшує 
їхній бюджет.

facebook.com
/volleyball.club.Volyn.ua

Любов Ужва

Акції спортивного бренда Nike 
впали на 1% наступного дня після 
інциденту, коли кросівок зіркового 
баскетболіста Сіона Вільямсона 
порвався під час матчу. Компанія 
втратила близько $1,46 млрд від 
суми ринкової капіталізації.

Кросівок моделі PG 2.5, який був на лі-
вій нозі баскетболіста, розірвався майже 
навпіл, а спортсмен упав і травмував пра-
ве коліно. Це сталося менш ніж за хвилину 
після початку матчу між командами Duke 
Blue Devils та North Carolina Tar Heels.

Компанія Nike відреагувала на інци-
дент з кросівком, зазначивши, що це оди-
ничний випадок.

Модель PG 2.5, випущена влітку 2018 
року, продається на офіційному сайті Nike 
за $105.

КЕПА І ПЕРЕМОГА КОМАНДИ ПЕПА

СПОРТКОМПЛЕКС ДЛЯ РАЙЦЕНТРУ

Голкіпер лондонського «Челсі» 
відмовився залишати поле 

на вимогу головного тренера у 
фіналі Кубка ліги. У результаті 
аристократи поступилися в серії 
пенальті «Манчестер Сіті». 

Курйозний випадок стався наприкінці фі-
нального матчу Кубка англійської ліги на ста-
діоні «Уемблі» в Лондоні. Основний час гри 
закінчився внічию 0:0, не було забитих м’ячів 
і в овертаймі. 

Усе йшло до серії післяматчевих пенальті. 
За кілька хвилин до закінчення додаткового 
часу головний тренер «Челсі» Мауріціо Саррі 
вирішив замінити голкіпера команди – іспан-
ця Кепу Аррісабалагу. 

Але 24-річний воротар відмовився поки-
нути поле, махнувши рукою. Саррі був розлю-
чений поведінкою голкіпера. Італієць жбур-
нув на землю пляшку з водою і на якийсь час 
залишив тренерську лавку. Незабаром Саррі 
повернувся з підтрибунного приміщення. 

з тих відеонарізок, які можна пе-
реглянути в мережі,  видно, що у 
«Волині» суттєво просідає центр 
поля. Тут Тлумак пробував різні 
пари опорних півзахисників (до 
речі, ветеран Олег Герасимюк за-
лишився в Луцьку): Бартуловіча, 

Курка, Цюпу, а також Ярослава 
Мартинюка, який поки на пере-
гляді у «Волині». Мартинюк – ви-
хованець «Карпат», який останні-
ми роками грав на Кіпрі. 

Орієнтовний стартовий 
склад, який готують тренери до 

піка» в чемпіонаті УПЛ можна ставити під 
сумнів. А ось у наступному сезоні донецький 
клуб може взагалі потрапити у вкрай непри-

zik.ua

vgolos.com
.ua

УПЛ може залишитися 
без ще однієї команди

У райцентрі Іваничі в 2019 році планують 
збудувати сучасний спорткомплекс. На ці по-
треби з держбюджету за ініціативи нардепа 
Ігоря Гузя спрямують 1 млн грн. Об’єкт поста-
не на вулиці Валовій – навпроти районного 
будинку культури. За Союзу влада планувала 
облаштувати тут скверик, сьогодні ж на ділян-
ці пустир, городи і стихійне сміттєзвалище. 

Голова Іваничівської об’єднаної громади 
Федір Войтюк розповів: згідно з новим гене-
ральним планом розвитку селища, земельну 
ділянку на вулиці Валовій відведуть під ре-
креаційну зону. 

Нагадаємо, спортивні комплекси такого 
масштабу на Волині збудували раніше в Ново-
волинську та Любомлі.

Уся увага публіки під час серії 11-метрових 
була прикута саме до молодого воротаря 
«Челсі». Він відбив один удар з п’яти, однак 
цього не вистачило для перемоги – «МанСіті» 
переміг у серії з рахунком 4:3. 

Зазначимо, що увесь матч у складі пере-
можців провів на полі український захисник 
Олександр Зінченко. Він єдиний з-поміж грав-
ців команди Пепа Гвардіоли, хто брав участь 
у всіх матчах Кубка ліги в нинішньому сезоні 
без замін.

REU
TERS

Кіпер «Челсі» 
Кепа Аррісабалага

Порваний кросівок за $100  
призвів до втрати $1,5 млрд.
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Артур Голден

ГОЛУБЦІ ПО-КОРЕЙСЬКИ 
• 14-16 листків із капусти • 2 головки 
часнику • 5-6 морквин • перець • сіль

Капустяні листки відпарити, зрізати 
потовщення. Моркву натерти як на са-
лат по-корейськи. Посолити, поперчити, 
пропустити через прес головку часнику 
і гарно вимішати. Начинити листки та 
сформувати голубці. Викласти їх у ка-
струлю й залити розсолом.
Розсіл: • 250 г олії • 300 г перевареної 
холодної води • 80 мл оцту • головка 
пропущеного через прес часнику 
• 2 ст. ложки цукру • 1 ст. ложка солі  

Голубці накрити пласкою тарілкою 
і поставити зверху банку з водою. Зали-
шити на добу за кімнатної температури. 
Такі голубці смакують із рибою, м’ясом та 
гарячою картоплею.

МЛИНЦІ З НАЧИНКОЮ
Тісто: • 500 мл молока • 3 яйця 
• дрібка солі • 1 ст. ложка цукру (якщо 
начинка солона, цукру беруть менше) 
• 100 мл олії • приблизно 1-1,5 скл. 
просіяного борошна 

Усі складники ретельно збити міксе-
ром до однорідної маси. Смажити тонень-
кі млинці на розігрітій сковороді.
Начинка: • 500 г печериць • 3 великі 
цибулини • відварене стегенце 
• 100 г твердого сиру • сіль • перець
• 1-2 ст. ложки майонезу

На млинці викладати ложку (з чубком) 
начинки й загортати конвертом. Скласти 
у вогнетривку посудину, залити маслом і 
запікати 10-15 хв за 180°С. Страва смакує і 
гарячою, і холодною. 

спробуйте

В ОСЕЛІ МАЄ ПАХНУТИ ЩАСТЯМ

ЗАПІКАНКА З ТЕРТОЇ КАРТОПЛІ

ароматерапія

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

• верстатники деревообробних верстатів

• заточник дискових пил (пилоточ)

• робітники на пелетну лінію

• механіки

• прибиральниця-двірник

• кочегар

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.

школа агронома ПОРА СІЯТИ ПОМІДОРИ

На грядки рослини висаджують 
на початку травня

pandorum
.net

• 6 середніх картоплин 
• 2 яйця • 2 зубці часнику 
• 3-4 ст. ложки майонезу 
• 100 г сиру • сіль • перець
• 1 ст. ложка сушеного кропу 
(або іншої зелені, яка вам 
до смаку)

Великої категоричності в 
пропорціях цієї страви нема. 
Кількість продуктів можна ва-
ріювати. Сир натерти на дріб-
ній тертці, часник пропустити 
через прес. Половину сиру 
з’єднати з яйцем і сушеним 
кропом, щоб полити запікан-
ку. Так утвориться апетитна 
рум’яна скоринка. Друге яйце 
і сир змішати з часником та 
майонезом. Це – заготовка для 
самої запіканки.

Картоплю натерти на терт-
ці з великими вічками. Щоб 
вона не потемніла, додати 

Початок березня – 
ідеальний час для 
висівання томатів 

на розсаду. Щоб 
стебла були міцними 
і здоровими, слід 
дотримуватися певних 
правил. 

Підготовка насіння. Насіння 
із пачечки зазвичай уже оброб-
лене. Його можна хіба замочи-
ти у стимуляторі росту «Гулівер 
Стимул». Він містить природні 
фітогормони та гумат калію, які 
довгий час будуть підживлювати 
ваші томати. Якщо ж насіннєвий 
матеріал зібрано з грядки, він 
може зберегти інфекції з ґрун-
ту, на якому росла материнська 
рослина. Для знезараження до-
машнього насіння розчиніть 1 г 
перманганату калію (марганців-
ки) у 100 мл води, щоб отримати 
1% розчин. Замочіть посівний 
матеріал на 10-15 хв. Після такої 
ванни його треба промити чис-
тою водою. Для професійного 
захисту від шкідників та хвороб 
рекомендують вітчизняний пре-
парат «АС-Селектив». Для цього 
візьміть 10 мл препарату на 1 л 
води та замочіть насіння на 1 год, 
не промиваючи після цього. Щоб 
воно не спливало і було легше ви-
ймати, загорніть його в шар марлі 
чи іншої бавовняної тканини. 

Знезараження землі. Ґрунт, 

куди висіватимете розсаду по-
мідорів, зазвичай беруть з того 
самого поля, де ростиме горо-
дина. Тому обов’язково її продез-
інфікуйте. Навіть куповані ґрун-
тові суміші не є стерильними, їх 
потрібно проливати окропом чи 
10-15 хвилин пропікати в духовці 
або печі за 200°С. Після теплово-
го шоку щонайменше два тижні 
земля має відновлювати свої 
корисні бактерії. Тому суміш під 
розсаду готують заздалегідь. 

Терміни висівання. Зазви-
чай насіння висівають не раніше 
20-25 лютого, оскільки від сходів 
до висаджування на город сіянці 

ростуть 50-65 днів. Отже, 
рослини будуть досить дорос-
лими, щоб їх у перших числах 
травня можна було переселити 
на грядки. А проклюнеться роз-
сада помідорів приблизно за 
тиждень. 

Тара. Найкраще сіяти насін-
ня в ящики чи інші ємності зав-
глибшки від 15 см. Розкладіть 
його на вологий ґрунт на відстані 
2-3 см одне від одного, присипте 
сантиметровим шаром землі та 
зволожуйте з пульверизатора. 
Розсаду помідорів обов’язково 
накривають плівкою або склом. 
Вологість під накриттям має сяга-

ти 90%. Щодня стежте, щоб земля 
не пересихала і не бралася кір-
кою. Якщо тримати висіяне на-
сіння в достатньому теплі, сходи 
з’являться раніше. Наприклад, 
якщо температура біля ящика 
25°С і вище, насіння проросте 
за 4 дні, якщо близько 20°С – за 
тиждень. А от на холодному під-
віконні за температури від 10°С 
сходів можна чекати й два тижні. 

Догляд за сіянцями. Він зво-
диться до помірного поливан-
ня раз на тиждень, достатнього 
освітлення (по 16 год на день) та 

провітрювання. Бажано в пер-
ший день появи сходів ви-
нести ящики із розсадою на 
5 хв на відкрите сонце, щоб 

розпочати загартовування до 
ультрафіолету. Щодня час соняч-
них ванн треба збільшувати на 
кілька хвилин. Це запорука стій-
кості до спеки. Щоб стебла не ви-
тягувалися, а росли грубенькими 
й міцними, рослини тримають 
на прохолодному підвіконні. Це 
знижує інтенсивність зростання 
та загартовує. Через 2-3 тижні 
після сходів розсаду підживлю-
ють будь-яким біодобривом на 
основі гуматів, наприклад, сти-
мулятором росту, антистресан-
том «Гулівер Стимул». Можна під-
живити і народними засобами: 
йодом, дріжджами тощо. 

днів Отже

схо
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Наші бабці неодмінно мали в хаті 
пучечки духмяних трав. Васильки 

(базилік), рута-м’ята, чебрець, 
полин... Предки знали, що запах 
здатен і збадьорити, і заспокоїти, і 
розбурхати кров. Сучасним господиням  
допомагають торгові мережі, які 
пропонують великий вибір ефірних 
олій, наділених антимікробним і 
протизапальним ефектом.  

Як обрати «свій» запах? По-перше, він має 
вам подобатися. Щоб це зрозуміти, з ароматом 
слід «пожити» щонайменше 20 хвилин. Для 
цього нанесіть краплину олійки на комір або 
посидьте біля грядки з рослинами. Якщо обі-
йшлося без неприємних відчуттів, запах ваш!

Базилік. Дуже корисний для студентів і 
менеджерів. Він зміцнює нерви і стимулює 
розумову діяльність після важких наванта-
жень. Найкорисніші рослини – з фіолетовими 
листочками. 

Материнка. Допомагає жінкам, які від-
чувають депресію і неспокій напередодні, під 
час і після менструації. Лікуватися треба три-
валий час, не менш як три місяці. Допоможе 
трава й під час клімаксу з частими приплива-
ми і сильними кровотечами. 

Звіробій допоможе людям, які почува-
ються непотрібними. Після важкої втрати, 
розлучення чи під час тривалої розлуки. Тоді, 
коли вам здається, що все пішло шкереберть.

Лаванда підвищує працездатність, про-
дуктивність праці, налаштовує на покупки й 
підписання угод. Допоможе і тим, хто проки-
дається вночі та страждає від безсоння.  

Лимон. «Золоте молодильне яблучко». 
Стимулює до фізичної праці. Надає сили. Аро-
мат лимона допоможе вагітним під час токси-

козу. А ще цей запах не переносить міль. 
Меліса. Прекрасний антидепресант. До-

помагає відрегулювати менструальний цикл. 
Полин. Знімає головні болі, розслабляє 

м’язи, зміцнює дух і плоть. А миші й міль пере-
селяться до сусідів.  

Троянда. Сприяє зачаттю. Стимулює ро-
боту статевої сфери і в чоловіків, і в жінок. 
Аромат троянди заспокоює, відганяє сумні 
думки. Знімає сердечні напади й головні болі. 
Це перший засіб при безсонні, меланхолії та 
депресії. 

Ромашка. Знімає напади люті. Якщо є 
проблеми з засинанням, гарантуватиме гли-
бокий сон. Застосовують навіть дітям. 

Розмарин. Ворог депресії, слабкості, без-
соння і головного болю. 

Хміль. Загальновідомий заспокійливий 
засіб. Шишками найчастіше наповнюють «со-
нні» подушечки. 

Хризантеми. Допомагають лікувати гор-
мональні дисбаланси. Це народний засіб про-
ти непліддя. Хризантема полегшує симптоми 
клімаксу, особливо квіти фіолетового кольору. 

Чебрець. Заспокоює нервову систему. 
Особливо, якщо вона розхитана надмірним 
вживанням алкоголю. 

Запах здатен і збадьорити, і заспокоїти

vk.com

суміш яйця з майонезом. По-
солити, поперчити й викласти 
у форму для запікання діамет-
ром 26 см. Деко попередньо 
змастити смальцем. Зверху по-
лити яєчно-сирною сумішшю, 
яка утворить хрумку рум’яну 
скоринку. Запікати 40 хв за 
180°С.

Страву можна урізноманіт-
нити, приготувавши її з начин-
кою – фаршем або грибами.

lviv1256.com
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Якщо ви не знаєте, куди йдете, то дуже здивуєтеся, потрапивши не туди. Марк Твен

Майже іде-
альний час для того, щоб узятися за під-
готовку та реалізацію серйозних планів 
у професійній сфері. Вас можуть осяяти 

дуже цікаві ідеї, постарайтеся записати їх, 
щоб нічого не упустити. Бажано переглянути свій 
стиль поведінки, можливо, змінити імідж. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Непо-
гані ділові стосунки можуть зненацька 
перейти в іншу площину. Однак осте-
рігайтеся службових романів, вони 
можуть знищити вашу кар’єру. Цілком 
імовірно, що настала пора для важливих рішень. 

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). На 
вас чекають приємні сюрпризи й ніжні 
освідчення в коханні. Зірки кажуть, що 
ви кохаєте та кохані, у вас багато друзів 

і однодумців, життя вас тішить і надихає. 
Постарайтеся залагодити всі важливі питання. 

РАК (22.06 – 22.07). Ви зможе-
те виявити свої таланти й заслужити 
похвалу начальства. Незважаючи на 
дрібні негаразди, не відступайте від 
задуманого, і всі проблеми владнають-
ся. У вихідні сходіть в гості, відвідайте батьків. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Ви будете 
активні, але нетерпеливі й квапливі. 
Підвищиться ваш загальний тонус і по-

кращиться настрій. Порада близького 
друга допоможе знайти вихід зі складної 

ситуації. Ви блискуче впораєтеся з вантажем на-
зрілих проблем. 

ДІВА (24.08 – 23.09). Вам прос-
то забезпечені успіх і прибуток, тільки 
не хваліться. На роботі варто вияви-
ти ініціативу, але не намагайтеся всіх 
учити жити. Беріть активну участь у 
розв’язанні сімейних питань. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ство-
ріть собі міцний і надійний фундамент 
для підкорення нових вершин. Зану-
рення в роботу має бути комфортним 

і не приносити душевних потрясінь. До 
вихідних закінчаться труднощі й переживання, а 
ви зможете відпочити.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). На 
роботі вас цінують, ваші професійні 
навички й поради зараз досить за-
требувані та приносять прибуток. 
Зберігайте рівновагу, перебувайте в 
спокійному настрої, не допускайте метушні й не 
виявляйте поспіху в справах. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Дове-
деться розраховувати тільки на власні 
сили. Зміни, які стануться в найближчі 
дні, – до кращого. Якщо ви будете на-

полегливі й відповідальні, то зможете 
домогтися успіху в кар’єрі. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Бажа-
но присвятити собі більше часу. Ви на 
це заслужили. Крім того, це дозволить 
оцінити ситуацію, що склалася. Варто 
побоюватися відкритих конфліктів. У 
вихідні постарайтеся розвіятися, відволічіться 
від домашніх проблем. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). У вас 
може з’явитися стільки різноманітних 
інтересів, що вдома ви станете нечастим 

гостем. Одна з головних цілей зараз – 
зміцнення вашого становища у професії. А 

от в особистому житті ймовірні конфлікти. 
РИБИ (21.02 – 20.03). Щоб не 

втратити темпу, постарайтеся критично 
аналізувати пропозиції, що надходити-
муть. Усе встигнути не можна, важливо 
виділити головне. Ви будете схильні обра-
жатися, причому буквально на порожньому місці.

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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28 лютого – Онисим, Овсій, Єфросинія
1 березня – Ярема, Данило, Порфирій, 
Ілля, Макар, Самуїл, Юліан, Памфіл, 
Павло
2 березня – Федір, Мина, Маріанна, 
Роман, Марія, Микола
3 березня – Кузьма, Лев, Агапіт, Віктор, 
Василь
4 березня – Архип, Макар, Богдан, 
Максим, Євген, Микита
5 березня – Георгій, Євстафій, Агафон, 
Корнилій, Денис, Леонтій, Панас, Самсон, 
Сергій, Тихон, Хома, Давид
6 березня – Остап, Юрій, Тимофій, Єгор, 
Іван, Костянтин, Ольга, Олександр, Захар

28 лютого – Онисим, Овсій, Єфросинія
1 березня – Ярема, Данило, Порфирій,

іменинники тижня

погляд у минуле ГЕДІ ЛАМАР: АКТОРКА, 
ЯКА ВИНАЙШЛА WI-FI

Ходив із дівчиною в один садочок, 
одну школу, один університет. Мені 36 ро-
ків, їй – 27. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На запитання, де працює, гінеколог опус-
кав очі і відповідав, що працює в органах. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подружжя на заробітках за кордоном. 
Дружина послала чоловіка в магазин по 
свинячі ребра. Він приніс, а жінка питає:

– Як ти купив, не знаючи мови?
– А я підняв сорочку, показав ребра і 

порохкав.
Жінка регоче: 
– Іди ще купи яєць!

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

Дротові навушники корисніші, бо вони 
врятували багато телефонів від падінь на 
землю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ви колись думали, яке ім’я отримали 
від свого кота? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сучасним школярам, які користуються 
інтерактивною дошкою, не зрозуміти, як 
це – піти намочити ганчірку і прогуляти 15 
хвилин уроку.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На вулиці запахло весною. Ховаючи в 
шафу зимову куртку, покладіть у кишеню 
200 гривень – зробіть собі подарунок на 
післязавтра. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– У тебе МТС?
– Якби у мене був МТС, я на «Феррарі» 

їздив би й на Канарах жив би. Це не в мене 
МТС, це я в МТС.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Шеф на зборах:
– Шановні колеги! Хто з вас цього року 

найшвидше виконає план, той отримає від 
мене шоколадку!

– Шефе, нам би зарплату...
– Так, починається! Я вже купив шоко-

ладки!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дорогі жінки, якщо чоловік нічого вам 
не дарує, розкидає всюди шкарпетки і си-
дить перед телевізором з пляшкою пива, 
значить, ви та єдина, з якою йому справді 
добре!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Лайфхак для чоловіків з почуттям гумо-
ру. Підійдіть до будь-якої дівчини і скажіть: 
«Дівчино, у вас найкрасивіше місце забруд-
нилося». А потім спостерігайте куди вона 
буде дивитися!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учора я відкрив для себе новий світ. 
Я почув, про що говорять у маршрутках і 
на зупинках громадського транспорту, як 
гудуть машини і лаються водії, як кондук-
тори вимагають заплатити за проїзд і ви-
ганяють п’яних з автобусів. Я забув удома 
навушники!..

Майж

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 28 лютого – 6 березня
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Акторка та 
винахідниця Геді 
Ламар в часи 

Другої світової війни 
запатентувала систему 
управління торпедами, 
секретні системи 
зв’язку, які зараз 
використовують усюди: 
від мобільних телефонів 
до Wi-Fi і GPS.

Геді Ламар (Гедвіг Кіслер) 
народилася в 1914 році у Від-
ні. Її батько був зі Львова, а 
мати – з Будапешта. У дитин-
стві батьки віддали її до те-
атральної школи. У шістнад-
цять років відбувся її перший 
кінодебют у фільмі «Дівчина в 
нічному клубі». Театральний 
режисер Макс Райнхардт на-
звав юну Геді найкрасивішою 
жінкою Європи. У 1933 році 
до неї прийшла світова слава 
завдяки зніманням у стрічці 

«Екстаз». Того ж самого року 
їй запропонував руку і серце 
фабрикант зброї, австрійський 
мільйонер Фріц Мандль. Про-
те шлюб тривав недовго, од-

нієї ночі Геді втекла із замку та 
на пароплаві «Нормандія» ви-
рушила до США підкорювати 
Голлівуд.

За океаном її чекав успішний 

контракт з Metro-Goldwyn-Mayer 
на $30 млн. Найвідоміші її філь-
ми – «Алжир», «Леді в тропіках», 
«Квартал Тортилья-Флет», «Не-
безпечний експеримент».

Геді була заміжня шість разів 
та мала трьох дітей. Вона по-
мерла у 2000 році в Флориді у 
86 років. Відповідно до заповіту, 
її прах розвіяли у Віденському 
Лісі.

Крім акторства, Геді Ламар 
активно провадила наукову ді-
яльність. У серпні 1942 року 
вона отримала патент «Сек-
ретна система зв’язку» (Secret 
Communication System). Він 
став основою для зв’язку з роз-
ширеним спектром, що його 
сьогодні використовують усю-
ди – від мобільних телефонів до 
Wi-Fi і GPS. 

Геді Ламар зображена на заставці при 
завантаженні програми Corel Draw 8 і 9 версій
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ПОНЕДІЛОК 4 березня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
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, 00.30 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»
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» 09.31, 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» 11.18 
Д/ф «Розсекречена 
історія» 12.15 Д/ф 
«Таємниче місто 
Гелон» 14.15 Радіодень 
«Модуль знань» 15.00 
Д/с «Незвідані шляхи» 
16.00 Радіодень «Життя 
+» 16.30 NeoСцена 17.40 
«Разом» 18.12 Т/с «Еліза» 
19.20 Погода 19.52 
#ВУкраїні 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 
Новини. Сурдопереклад 
20.54 «Спільно» 21.24 
Схеми 22.29 Д/ф «Марко 
Вовчок. Таємнича зірка» 

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 05.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 09.30 
Т/с «Галерея Вельвет» 12.30 Д/ц 
«Аромати Чілі» 13.15, 14.30, 
04.05 :РадіоДень 13.50, 15.10, 
23.20, 03.00 Погода 13.55 Д/ц 
«Світ дикої природи» 15.20 Д/ц 
«Неповторна природа» 16.20 Хто 
в домі хазяїн? 16.55 По обіді шоу 
18.20, 02.35 Тема дня 18.50, 05.20 
Своя земля 19.10 Передвиборна 
агітація кандидатів на пост 
Президента України за 
кошти Державного бюджету. 
Порошенко Петро Олексійович 
19.30 Бойко Юрій Анатолійович 
19.49 Ващенко Олександр 
Михайлович 20.08 Корнацький 
Аркадій Олексійович 20.30 
Разом 21.25, 02.20 UA:Спорт 
21.40 з Майклом Щуром 22.10 
Д/с «Шамварі: територія диких 
тварин» 22.45 Перша шпальта 
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, 00.00, 05.20 
«ТСН»

09.30 «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 «Школа. 

Випускний»
22.45 «Гроші 2019»
00.05 «Голос країни 9»
03.35 «Таємниця твердині 

шифрів»

06.20 Т/с «Коли мі вдома»
07.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
09.05 МайстерШеф 12+
12.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вiкна-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+
02.15 Краще на ТБ

05.00 Абзац
06.45, 08.00 Kids Time
06.50 М/c «Майлз із 

майбутнього»
08.05 М/ф «Кунг-Фу панда»
10.00 Х/ф «Четверо проти 

банку»
11.50 Х/ф «Анонім»

04.10 М/ф «Таємниця 
третьої планети»

05.30, 22.05 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

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

11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 
у Нью-Йорку»

12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Неуважний»
15.45 «Чекай на мене. 

Україна»
20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

23.55 Х/ф «Наречена-
втікачка»

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

оборона
06.30 Факти тижня. 100 

хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.15 Х/ф «Стартрек»
13.20 Х/ф «Стартрек: 

Відплата»
16.25 Х/ф «Стартрек: За 

межами Всесвіту»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк 2
21.25 Т/с «Розтин покаже»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Сім’я смерті»
02.10 Т/с «У полі зору»

06.00 Мультиранок
09.30 М/ф «Жаб’яче 
королівство: 
Таємниця 
кришталевої жаби»
11.00 Т/с «Якось у 

казці»
12.00, 17.00 Т/с 

«Рання пташка»
13.00, 19.00 Богиня 

шопінгу
14.00, 18.00 

4 весілля
15.00, 01.00 

Панянка-селянка
20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Країна У
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 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00, 03.15 Історія одного 

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

листопад»
23.30 Х/ф «1+1»

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

13.40 Х/ф «Війна світів»
16.00 Х/ф «Перший 

месник: Протистояння»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. 

Постшоу
00.10 Т/с «Підступні 

покоївки»
01.50 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 6 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 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, 00.30 Княжий 2018
17.30 Огляд світових подій
19.15 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
22.15 Завтра сьогодні
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини 
09.00 Д/ц «Кухня По» 
09.37, 13.02 «Енеїда» 
10.04, 13.44, 19.23, 21.01 
Тема дня 10.32 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.00, 12.40, 17.15 
«Wise cow» 11.18 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.15 Д/ф «Гуцулка 
Ксеня» 14.10, 14.55 «Світ 
навколо» 14.15 «Модуль 
знань» 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
«Життя+» 16.30 КіноWall 
17.40 «Своя земля» 
18.12 Т/с «Еліза» 19.52 
«Шахтарська зміна» 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.54 
«Складна розмова» 
21.24 «Наші гроші» 22.29 
«Пліч-опліч» 

06.00 М/с «Гон» 06.10 М/с 
«Ведмеді-сусіди» 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» 12.50, 13.50, 
23.20, 03.00 Погода 13.15, 04.05 
:РадіоДень 13.55 Д/ц «Неповторна 
природа» 14.30 52 вікенди 15.15 
Т/с «Іспанська легенда» 16.55 
Сильна доля 18.20, 02.35 Тема 
дня 18.50, 05.20 Своя земля 
19.10 Передвиборна агітація 
кандидатів на пост Президента 
України за кошти Державного 
бюджету. Габер Микола 
Олександрович 19.30 Гнап Дмитро 
Володимирович 19.49 Мороз 
Олександр Олександрович 20.08 
Богословська Інна Германівна 
20.30 Д/ц «Мегаполіси» 21.25, 
02.20 UA:Спорт 21.40, 03.35 
Складна розмова 22.15 Д/с 
«Шамварі: територія диких 
тварин» 22.50 Схеми 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, 23.55, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 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 «Школа. 

Випускний»
22.45, 00.00, 01.00 «Світ 

навиворіт – 10: Бразилія»
02.10 Х/ф «Мала Москва»

06.20 Т/с «Коли мі вдома»
07.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
09.05 МайстерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00, 22.50 Слідство 

ведуть екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»
23.50 Давай поговоримо 

про секс 16+

03.40, 02.55 Зона ночі

05.50 Абзац

07.15, 08.35 Kids Time

07.20 М/c «Майлз із 

майбутнього»

08.40 Т/с «Мерлин»

02.35 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.10, 20.00 «Подробиці»
04.55 «Top Shop»
05.25, 22.05 «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»

10.30, 12.25 Х/ф «Людина-
оркестр»

13.00 Х/ф «Іграшка»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

23.55 Х/ф «Егоїст»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10, 17.15 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.10, 13.25 Х/ф «Моя 

супер-колишня»
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 

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

16+
23.45 Х/ф «Погані хлопці»
02.00 Т/с «У полі зору»

06.00 Мультиранок
09.45 М/ф «Якось 

у лісі»
11.00 Т/с «Якось у 

казці»
12.00, 17.00 Т/с 

«Рання пташка»
13.00, 19.00 Богиня 

шопінгу
14.00, 18.00 

4 весілля
15.00, 01.00 

Панянка-селянка
20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
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, 04.10 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 
злочину 18.00 Т/с 
«Таємниці» 19.50 «Говорить 
Україна» 21.00 Т/с 
«Сонячний листопад» 
23.20 Гучна справа 00.00, 
02.30 Т/с «Вікно життя»
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12.40 Т/с «Загублені»
15.10, 19.00 Подіум
21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах 16+
23.00 Х/ф «Наосліп»
01.10 Т/с «Підступні 

покоївки»
02.50 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 5 березня
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, 01.00 Княжий 2018
17.30, 22.15 Глобал 3000
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
20.15 Євромакс
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»

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» 
09.37, 13.00 «Енеїда» 
10.04, 13.44, 19.23, 21.01 
Тема дня 10.32 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.00, 12.40, 17.15 
«Wise cow» 11.18 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.15 Д/ф «Стефан Турчак. 
Партитура долі» 14.15 
«Модуль знань» 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.00 
Радіодень «Життя+» 16.30 
МузLove 17.40 «Спільно» 
18.12 Т/с «Еліза» 19.52 
«Разом» 20.18 Лайфхак 
українською 20.30 
Новини. Сурдопереклад 
20.54 «Своя земля» 21.24 
«Шахтарська зміна» 22.29 
#ВУкраїні 

06.00 М/с «Гон» 06.30, 07.00, 
08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 05.00 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 09.30 
Т/с «Галерея Вельвет» 12.30 
Д/ц «Аромати Греції» 13.15, 
14.30, 04.05 :РадіоДень 13.50, 
15.10, 03.00 Погода 13.55 Д/ц 
«Неповторна природа» 15.20 
Т/с «Іспанська легенда» 16.55 
UA: Фольк 18.20, 02.35 Тема дня 
18.50, 05.20 Своя земля 19.10 
Передвиборна агітація кандидатів 
на пост Президента України за 
кошти Державного бюджету. 
Дерев’янко Юрій Богданович 
19.30 Носенко Сергій Михайлович 
19.49 Вілкул Олександр 
Юрійович 20.08 Мураєв Євгеній 
Володимирович 20.30 Д/ц 
«Мегаполіси» 21.25, 02.20 
UA:Спорт 21.40 Наші гроші 22.10 
Д/с «Шамварі: територія диких 
тварин» 22.55 Складна розмова 
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, 00.35, 05.25 
«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 «Школа. 

Випускний»
22.45 «Одруження наосліп 

5»
00.40 Т/с «Слуга народу»
02.30 «Таємниця твердині 

шифрів»

06.05 Т/с «Коли мі вдома»
07.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
08.50 МайстерШеф 12+
13.00 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

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

про секс 16+

03.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.45, 08.00 Kids Time
06.50 М/c «Майлз із 

майбутнього»
08.05 Х/ф «Зоряний пил»

04.10, 20.00 «Подробиці»
04.55 «Top Shop»
05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25 Х/ф «Три 
мушкетери: Підвіски 
королеви»

12.00 «Новини»
12.50 Х/ф «Три мушкетери: 

Помста міледі»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

23.55 Х/ф «Він, вона і я»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Багач-Бідняк 2
11.10, 17.15 Антизомбі. 

Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф 

«Дияволиця»
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 

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

16+
23.40 Х/ф «Національна 

безпека»
01.25 Т/с «У полі зору»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф 

«Красуня»
11.00 Т/с «Якось у 

казці»
12.00, 17.00 Т/с 

«Рання пташка»
13.00, 19.00 Богиня 

шопінгу
14.00, 18.00 

4 весілля
15.00, 01.00 

Панянка-селянка
20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
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, 04.10 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

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

листопад» 23.20 Без паніки
00.00 Т/с «Вікно життя»
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10.50 Т/с «Мерлин»
12.40 Т/с «Загублені»
15.10, 19.00 Заробітчани
21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах 16+
23.00 Х/ф «Загублена»
02.00 Т/с «Підступні 

покоївки»

ЧЕТВЕР 7 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 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 10.45, 12.15, 15.45, 18.30, 

19.00, 20.45, 22.00, 05.45 Як 
це було

09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-
сусіди»

09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00, 20.15 Євромакс
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
15.30 Співай за мрію!
15.35 Вголос
16.30, 00.30 Княжий 2018
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15 Завтра сьогодні
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини 
09.00 Д/ц «Кухня По» 
09.37, 13.02 «Енеїда» 
10.04, 13.44, 19.23, 22.01 
Тема дня 10.32 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.00, 12.40, 17.15 
«Wise cow» 11.18 Д/ф 
«Розсекречена історія» 
12.15 Д/ф «Леонід 
Биков» 14.10, 14.55 «Світ 
навколо» 14.15 «Модуль 
знань» 15.00 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.30 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 
16.00 «Життя+» 16.30 
NeoСцена 17.40 «Чудова 
гра» 18.12 Т/с «Еліза» 
19.52 «Букоголики» 20.18 
Лайфхак українською 
20.30 Новини 20.54 
«Складна розмова» 
21.24 «Спільно» 22.29 
«Наші гроші» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 16.45, 21.50, 03.25 
Новини 06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 09.30 
Т/с «Галерея Вельвет» 12.30 
Д/ц «Аромати Греції» 13.15, 
14.30 :РадіоДень 13.50, 05.40 
Погода 13.55 Д/ц «Неповторна 
природа» 15.15 Т/с «Іспанська 
легенда» 17.10, 02.00 Біатлон. 
Чемпіонат світу. Змішана 
естафета 18.50, 20.25 Своя земля 
19.10 Передвиборна агітація 
кандидатів на пост Президента 
України за кошти Державного 
бюджету. Соловйов Олександр 
Миколайович 19.30 Насіров 
Роман Михайлович 19.49 Кива 
Ілля Володимирович 20.08 
Кривонос Сергій Григорович 
20.45, 23.05, 03.45 Скелетон. 
Чемпіонат світу 22.20 UA:Спорт 
22.35 Схеми. Корупція в деталях 
00.00 Телепродаж Тюсо 

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, 03.50 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 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 «Школа. 

Випускний»
22.30 «Право на владу 

2019»
01.00 «Гроші 2019»
02.15 «Секретні матеріали»

06.20 Т/с «Коли мі вдома»
07.20 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
09.10 МайстерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»
22.50 Вагітна в 16 16+
23.50 Давай поговоримо 

про секс 16+

03.00 Зона ночі

05.10 Абзац

06.45, 08.25 Kids Time

06.50 М/c «Майлз із 

майбутнього»

08.30 Т/с «Мерлин»

02.35 «Орел і Решка. 
Шопінг»

04.10, 20.00 «Подробиці»
04.55 «Top Shop»
05.25, 22.05 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10, 12.25 Х/ф «Туз»
12.30 Х/ф «Блеф»
14.50, 15.50, 16.45 

«Речдок»
18.00, 01.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий 

випадок. Фатальна 
пристрасть»

23.55 Х/ф «Ніч закритих 
дверей»

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

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Секретний фронт
12.30, 13.25 Х/ф 

«Національна безпека»
14.45, 16.15, 21.25 Т/с 

«Розтин покаже»
17.15 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Битва версій
22.25 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
23.45 Х/ф «Погані хлопці»
02.25 Т/с «У полі зору»

06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Казка 

про того, хто 
ходив страху 
вчитися»

11.00 Т/с «Якось у 
казці»

12.00, 17.00 Т/с 
«Рання пташка»

13.00, 19.00 Богиня 
шопінгу

14.00, 18.00 
4 весілля

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

20.00, 21.00 Одного 
разу під Полтавою

20.30, 21.30 Танька і 
Володька

22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
00.00 Країна У
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, 03.40 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Сонячний 
листопад» 23.20 Контролер
00.00 Т/с «Вікно життя»
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12.20 Т/с «Загублені»

15.00 Хто зверху? 12+

21.00, 22.00 Аферисти в 

мережах 16+

23.00 Х/ф «Колір ночі»

02.00 Т/с «Підступні 

покоївки»

П’ЯТНИЦЯ 8 березня
06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 07.30, 09.30, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
08.00, 09.00 Добрий ранок
08.45, 18.30, 20.45, 21.45, 02.45, 

05.45 Як це було
10.30 М/с «Ведмеді-сусіди»
10.55 М/с «Гон»
11.20 Уроки тітоньки Сови
11.30 Завтра сьогодні
12.00 Євромакс
12.30 Світлана Весна «Мій рідний 

край»
14.00 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.00 Співай за мрію! МАРАФОН
16.15 «Сміються, плачуть солов’ї»
19.00 Співай за мрію! МАРАФОН
20.00 Європа в концертах
22.00 Х/ф «Незаймана 

королева»
00.15 Світлана Весна «Мій рідний 

край»
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00 «Додолики» 07.15 
«Казки Лірника Сашка» 
07.30 «Ранок «Нової 
Волині» 09.03 Д/ц «Кухня 
По» 09.27, 16.34 «Хто в 
домі хазяїн?» 10.06 Д/ф 
«Чудова гра» 10.34 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.02 Д/с «Смак 
сиру» 11.30 «Енеїда» 
12.24 Д/ц «Двоколісні 
хроніки» 12.50 «Модуль 
знань» 13.30 Лайфхак 
українською 13.44 
Тема дня 15.02 Д/с 
«Неповторна природа» 
15.32 Д/с «Таємниці 
підводного світу» 16.05 
«Чудова гра»  17.00 
Лайфхак українською 
17.15 «Мій світ» 18.12 
Т/с «Еліза» 19.00 Новини 
19.23 «Пліч-о-пліч» 19.50 
Лайфхак українською 
20.05 UA: Фольк 21.00 
Марії Бурмаки «Нове 
та улюблене» 22.01 
#ВУкраїні 22.29 «Схеми» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.50, 23.30, 

03.15 Новини
09.30 Прем’єра. Країна на смак
11.50 UA: Фольк
12.45, 18.50, 23.20, 05.35 

Погода
13.00 Х/ф «Марія Терезія»
17.10, 02.00 Біатлон. Чемпіонат 

світу. Спринт 7.5км. Жінки
18.35 Своя земля
19.00, 20.45, 03.35 Скелетон. 

Чемпіонат світу
20.10 Перший на селі
22.20 Перша шпальта
22.50 Д/с «Шамварі: територія 

диких тварин»
00.00 Телепродаж Тюсо

06.00, 07.00 «Одруження 

наосліп»

09.00, 11.20, 13.20, 15.20, 

17.20 «Жіночий квартал»

19.30 «ТСН»

20.25 «Чистоnews 2019»

20.35 «Ліга сміху 2019»

22.40 «Ігри приколів 2019»

23.40 «1+1 удома: 8 

Березня» (12+)

01.45 «Розсміши коміка. 

Діти 2»

06.00 Хата на тата 12+

08.50, 01.05 Х/ф «Скільки 

в тебе?»

11.05 Х/ф «Дружина 

напрокат»

13.40 Т/с «Тінь кохання»

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+

20.00, 22.50 Холостяк 16+

03.35 Служба розшуку дітей
03.40 Зона ночі
05.50 Абзац
06.40, 08.00 Kids Time
06.45 М/c «Майлз із 

майбутнього»
08.05 Х/ф «Сідні Уайт»
10.20 Х/ф «Перша донька»

03.20 «Орел і Решка. 
Мегаполіси»

04.10 «Подробиці»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.00 «Ранок з Інтером»
09.10 «Готуємо разом»
10.10 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»
12.00 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
13.30 Х/ф «Дівчата»
15.30 Т/с «Голос янгола»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Концерт Таїсії Повалій 

«Серце – будинок для 
кохання»

00.20 «Речдок»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 12.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 00.25 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
09.15 Х/ф «Метод Хітча»
11.35, 13.05 Х/ф «Погані 

хлопці»
14.05 Х/ф «Погані хлопці 

2»
16.55 Х/ф «Хенкок»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «За бортом»
21.40 Дизель-шоу 12+
03.15 Х/ф «Країна мавп»

06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф «Думмі – 

мумія»
11.00 Т/с «Якось у 

казці»
12.00, 17.00 Т/с 

«Рання пташка»
13.00, 19.00 Богиня 

шопінгу
14.00, 18.00 

4 весілля
15.00, 00.30 

Панянка-селянка
20.00 Одного разу 

під Полтавою
20.30 Танька і 

Володька
21.00 Х/ф «DZIDZIO 

Контрабас»
22.45 Х/ф 

«Свінгери»
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.10 Ранок на 
підборах

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Сьогодні

09.30 Х/ф «Прощаюся 
востаннє»

11.30, 15.20 Т/с «Міраж»
16.00, 20.00 Т/с «Я теж його 

люблю»
21.00 Головна тема. Вибір
23.00 Музична платформа
01.00 Т/с «Пташка співоча»
04.10 Х/ф «Руда»
05.30 Зірковий шлях
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12.20 Х/ф «Чого хоче 
дівчина»

14.45, 23.20 Х/ф «Доки 
ти спав»

16.50 Х/ф «Міс 
Конгеніальність»

19.00 Х/ф «Міс 
Конгеніальність 2»

21.15 Х/ф «Освідчення»
01.20 Х/ф «Загублена»
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СУБОТА 9 березня
06.00, 14.30 Огляд світових подій
06.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15, 12.00, 18.30, 

20.45, 21.45, 00.15, 02.45 Як це було
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
10.00 Співай за мрію! МАРАФОН
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15 Говоримо польською
12.30 Х/ф «Незаймана королева»
14.00 Євромакс
15.00 Співай за мрію! МАРАФОН
16.15 Сестри Тельнюк «Наш 

Шевченко»
17.00 Все про спорт
17.45 Життя в цифрі
19.00 Європа в концертах
20.00 Співай за мрію! МАРАФОН
22.00 Х/ф «Незаймана королева»
00.30 Сестри Тельнюк «Наш 

Шевченко»
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00 «Додолики» 07.15 
«Казки Лірника Сашка» 
07.26 М/с «Принцеса 
Сісі» 08.00 «Ранок «Нової 
Волині» 09.33 «Хто в 
домі хазяїн?» 10.04 
«Чудова гра» 10.36 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.04 Д/ц «Смак сиру» 
11.32 «Енеїда» (нова) 
12.30 Двоколісні 
хроніки 12.55 Радіодень 
«Модуль знань» 13.35 
«Українська читанка» 
13.46 Тема дня 14.14 
«Розсекречена історія» 
15.08 «Радіодень. 
Книжкова лавка» 16.04 
Вистава «Соло для 
годинника з боєм» 18.04 
«Сильна доля» 19.00 
Новини 19.16 «Вечір 
на Суспільному» 19.48 
Лайфхак українською 
20.08 UA:Фольк 21.00 
МузLove 21.30 NeoСцена 
22.04 Д/ф «Сильна доля» 

06.00, 22.50 Д/ф «Причинна» 06.30, 
07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 
Країно! 07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.30, 03.25, 04.30 Новини 09.30 
Країна на смак 11.40 Лайфхак 
українською 11.55 Сильна доля 13.00 
Х/ф 15.00 По обіді шоу 16.10 Спільно 
16.40 Д/ц «Мальовничі села» 17.10, 
18.55, 23.20, 03.50 Погода 17.25, 02.00 
Біатлон. Чемпіонат світу. Спринт 10км. 
Чоловіки 19.10 Передвиборна агітація 
кандидатів на пост Президента 
України за кошти Державного 
бюджету. Петров Володимир 
Володимирович 19.30 Зеленський 
Володимир Олександрович 19.49 
Передвиборна агітація кандидатів на 
пост Президента України за кошти 
Державного бюджету. Шевченко Ігор 
Анатолійович 20.08 Наливайченко 
Валентин Олександрович 20.30 Д/ц 
«Світ дикої природи» 21.25 Концертна 
программа 00.00 Телепродаж 
Тюсо 04.00 Складна розмова 04.50 
Спецпроект «Наш Шевченко: сестри 
Тельнюк» 

06.00 «Гроші 2019»
07.00 «Світське життя»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 «Їмо за 100»
10.35, 11.35 «Світ 

навиворіт – 8»
12.50, 14.05, 15.05 «Світ 

навиворіт – 6»
16.30, 21.40 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка. 

Діти 2019»
19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
23.30, 00.35 «Світське 

життя. 2019»
01.35 «1+1 удома: 8 

Березня» (12+)
03.30 «Розсміши коміка»

05.15 Хата на тата 12+

07.05, 23.10 Т/с 

«Кріпосна»

14.45 Холостяк 16+

19.00 МайстерШеф. 

Професіонали 12+

04.35 Т/с «Меліса та 
Джой»

05.35, 07.05 Kids Time
05.40 М/c «Майлз із 

майбутнього»
07.10 Ревізор. Крамниці
09.05 Таємний агент
10.15 Таємний агент. 

04.25 «Орел і решка. 
Перезавантаження»

05.15 «Чекай на мене. 
Україна»

06.50 Х/ф «В джазі 
тільки дівчата»

09.20 «Слово 
Предстоятеля»

09.30 Х/ф «Дівчата»
11.30 Т/с «Голос янгола»
16.00 Х/ф «Безумно 

закоханий»
17.50 Х/ф 

«Приборкування 
перекірливого»

20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
22.20 Концерт Олега 

Вінника «Моя душа...»
00.55 Х/ф «Бебі-Бум»

05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.20, 12.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+
14.55 Т/с «Розтин 

покаже»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Солт»
21.05 Х/ф «Привид у 

броні»
23.10 Х/ф «Хенкок»
00.55 Х/ф «Дияволиця»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф 

«Маленький принц»
13.00 Х/ф «Казка 

про того, хто ходив 
страху вчитися»

14.15 Богиня шопінгу
16.15 4 весілля
17.15 Х/ф «Свінгери»
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Одного разу 
під Полтавою

19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька

22.30 Т/с «Хамелеон»
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30, 15.00, 19.00, 03.00 
Сьогодні

07.30, 05.30 Зірковий 
шлях

09.40, 15.20 Т/с 
«Сонячний листопад»

17.45, 20.00 Концерт 
Олега Винника

21.00 Шоу «Дивовижні 
люди»

23.00, 02.15 Т/с «Бридке 
каченя»

01.45 Телемагазин
03.50 Реальна містика
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Постшоу
12.15 Заробітчани
14.10 Х/ф «Освідчення»
16.20 М/ф «Рататуй»
18.20 Х/ф «Реальна 

сталь»
21.00 Х/ф «Залізна 

людина»
23.30 Х/ф «Прокляття»
01.20 Х/ф «Колір ночі»

НЕДІЛЯ 10 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, 15.30 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 Х/ф «Незаймана королева»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Сестри Тельнюк «Наш 

Шевченко»
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
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 Х/в«Король 
Дроздобород» 08.10 
«Додолики» 08.30 «Ранок 
«Нової Волині» 09.33 
«Хто в домі хазяїн?» 10.02 
«Чудова гра» 10.36 Д/ц 
«Неповторна природа» 
11.04 Д/ц «Смак сиру» 
11.32 «Енеїда» 12.26 
Двоколісні хроніки 
12.53 «Модуль знань» 
13.33 «Українська 
читанка» 13.44 «Вечір на 
Суспільному» 14.10 Д\ф 
«Незвідані шляхи» 15.05 
«Українська читанка» 
15.14 «Букоголики» 15.45 
Д/ф «Відкривай Україну» 
16.14 Д/ф «Чудова гра» 
16.43 «Хто в домі хазяїн?» 
17.35 Д/ф «Сильна доля» 
18.30 «Спільно» 19.00 
«Розсекречена історія» 
20.00 «Разом» 20.30 
#ВУкраїні 21.00 БібліоFun 
21.30 КіноWall 22.04 UA: 
Фольк (новий) 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06.30, 
07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 
Країно! 07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.30, 02.50, 04.30 Новини 09.30 
Країна на смак 10.40 Х/ф 12.45 
Д/ц «Браво, шеф!» 13.45 Лайфхак 
українською 14.05 Перший на селі 
14.40, 22.00 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Гонка переслідування 10км. Жінки 
15.35 UA:Фольк 16.35 Своя земля 
17.10 Погода 17.25, 02.00 Біатлон. 
Чемпіонат світу. Гонка переслідування 
12, 5км. Чоловіки 18.15 UA:Біатлон. 
Студія 18.40 Д/ц «Мегаполіси» 19.10 
Передвиборна агітація кандидатів на 
пост Президента України за кошти 
Державного бюджету. Тарута Сергій 
Олексійович 19.30 Богомолець Ольга 
Вадимівна 19.49 Кошулинський Руслан 
Володимирович 20.08 Тимошенко 
Юлія Володимирівна 20.30 Д/ц «Світ 
дикої природи» 21.25 з Майклом 
Щуром 22.55 Д/ц «Неповторна 
природа» 00.00 Телепродаж Тюсо 
03.20 Букоголіки 03.50 Складна 
розмова 04.50 Світло 

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

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

10: Бразилія»
10.50, 13.10, 15.15 

«Жіночий квартал»
17.15 Т/с «Слуга народу»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.35 «Ліга сміху 2019»
01.40 «Шоу юри»

06.05 Т/с «Коли мі 
вдома»

06.25 Хата на тата 12+
09.00 Страва честі 12+
11.00 Т/с «Тінь кохання»
14.50 МайстерШеф. 

Професіонали 12+
19.00 Слідство ведуть 

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

свого тіла 16+

04.10 Зона ночі
06.00 Стендап шоу
07.00, 08.45 Kids Time
07.05 М/ф «Кунг-Фу 

панда 2»
08.50 М/ф «Рататуй»
11.00 Х/ф «Війна світів»
13.15 Х/ф «Реальна 

02.40, 20.00 «Подробиці»
04.40, 11.00 «Орел і 

решка»
05.55 Х/ф 

«Приборкування 
перекірливого»

08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. 

Мегаполіси»
12.00 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
14.10 Х/ф «Жандарм 

одружиться»
16.00 Х/ф «Жандарм на 

відпочинку»
18.00 Х/ф «Жандарм і 

жандарметки»
20.30 Х/ф «Гордість і 

упередження»
23.05 Х/ф «Так не буває»
01.05 «Речдок»

04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 12.45 Факти
04.55 Громадянська 

оборона
06.40 Антизомбі
08.25 Т/с «Відділ 44»
12.15, 13.00 Х/ф «За 

бортом»
14.45 Х/ф «Привид у 

броні»
16.50 Х/ф «Солт»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «П’ятий 

елемент»
23.15 Х/ф «Зоряна 

брама»
01.50 Х/ф «Сім’я смерті»
03.50 Т/с «Код 

Костянтина»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Пухнасті 

проти зубастих»
12.45 Х/ф «Легенда 

про русалку»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.15 Х/ф «DZIDZIO 

Контрабас»
18.45, 19.45, 20.45, 

21.45 Одного разу 
під Полтавою

19.15, 20.15, 21.15 
Танька і Володька

22.15 Т/с «Хамелеон»
00.15 Панянка-селянка
01.15 Теорія зради
02.05 БарДак
02.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.50 Т/с «Я теж його 

люблю»
13.40 Т/с «Пташка співоча»
17.30, 21.00 Т/с «Мама 

моєї доньки»
19.00 Сьогодні. Підсумки 

з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.30 Т/с «Гордієв вузол»
03.40 Х/ф «Прощаюся 

востаннє»
05.30 Реальна містика

НОВА ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

сталь»
15.50 Х/ф «Залізна 

людина»
18.20 Х/ф «Залізна 

людина 2»
21.00 Х/ф «Залізна 

людина 3»
23.40 Х/ф «Дзеркала»
02.00 Х/ф «Наосліп»

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

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003055518827, 

МФО 303440
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Обсяг – 4 друк. арк. Замовлення: 26736.
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 авто-
матику, газові лічильники й регулятори 
тиску. 050-736-93-28.

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

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

(від 5 €/год). Електрики (з досвідом ро-
боти). Проживання безплатне. Офіційне 
працевлаштування. Можливість розвит-
ку. 073-012-40-35.

ПОСЛУГИ
 Чищення каналізацій професійним 

обладнанням. Усунення засмічень, ви-
далення жиру, бруду та нальоту. Ко-
сіння трави. Обслуговування ОСББ. 
050-736-08-05, 096-499-61-32.

РІЗНЕ
 Куплю снопи з очерету або жита для 

пошиття даху хати. 050-547-85-24.
 Продам дубового воза на гумових ко-

лесах у хорошому стані. 099-187-74-91.
 Куплю вовну і хутро 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  
холодильники, пральні машини, ванни, 
газові колонки, газові плити, котли, віт-
чизняні телевізори, магнітофони, радіо-
ли, старі комп’ютери, акумулятори, змі-
шувачі. Вивозимо самі. 050-637-37-50.

 Встановлення твердопаливних кот-
лів усіх типів, ремонт систем опалення, 
водопостачання, каналізації. Якісно та 
швидко, ціни помірні. 095-577-78-31.

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

 Відео-, фотознімання урочистих по-
дій. Можливий виїзд за межі міс-
та. Організація 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.

 Продам будівельні матеріали: пісок, 
щебінь гранітний та базальтовий (різ-
них фракцій), відсів; цеглу (м-100, пере-
пал); вивезення будівельних відходів; 
доставка матеріалів самоскидами; по-
слуги навантажувача. (099) 242-46-46, 
(068) 242- 46 46.

АВТО
 Продам трактор ЮМЗ з великою кабі-

ною в хорошому стані. Ціна договірна. 
096-162-42-87.

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

 Продам трактор Т-25, картоплеком-
байни «Анна», «Болько», «Карлик», гно-
єрозкидач, прес, підбирач, картоплеко-
палку, 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.

 Продам «Москвич» ІЖ-комбі 1988 р. в. 
Ціна – 15000 грн. (099) 797-51-64.

НЕРУХОМІСТЬ
 Терміново продам цегляний газифі-

кований будинок (63 м2) у с. Грибовиця 
Іваничівського р-ну. На подвір’ї – вода, 
великий хлів-гараж. Є сад, город, при-
ватизована земельна ділянка (0,75 
га). Ціна договірна. 097-344-15-62, 
097-556-94-66.

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

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

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

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

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

 Продам земельну ділянку під забудо-
ву (0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенсь-

кий 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 Луць-
ком. Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. 
Два цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два по-
греби та інші господарські споруди. Три-
фазне електрозабезпечення. Водогін 
(свердловина), хороший садок. 85 соток 
приватизованої землі. Будинок та літня 
кухня газифіковані. Доступна ціна. Єв-
геній, 099-187-74-91, 099-768-14-53.

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

РОБОТА
 Робота в Польщі та Європі. Потрібні 

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

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

 Спільна польсько-українська агенція. 
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія): 
зварювальники, токарі, фрезерувальни-
ки, електрики, слюсарі, швачки, поміч-
ники кухаря, прибиральники, працівни-
ки на авто-радіозавод, м’ясокомбінати. 
Безплатні вакансії. Робота в Німеччині. 
067-455-06-64, 099-634-80-31.

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. 
спеціальності; різноробочі на скла-
ди, фабрики; зварювальники, слюсарі, 
столяри. Високі зарплати, перевірені ро-
ботодавці. Візова підтримка. Довезен-
ня до місця праці. (Ліц. МСПУ серія АВ 
№585198, 30.07.2012). 096-956-37-96, 
066-799-53-22.

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

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник сте-
лажів (без досвіду роботи). Зарпла-
та 12 зл./год. Після пробного періо-
ду – можливість працевлаштуватися в 
інших країнах ЄС з вищою зарплатою 



Набуття будь-якого пізнання завжди корисне для розуму, 
тому що він зможе відкинути даремне і зберегти хороше. Леонардо да Вінчіwww.volynnews.com
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«Годинник Судного дня», який обслуговують 
найбільші інтелектуали планети, показує, що до 
смерті людської цивілізації залишилося дві хвилини
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ПРАБАБУСЯ 
ЗАСНОВНИКА FACEBOOK 
НАРОДИЛАСЯ НА 
ЛЬВІВЩИНІ

Прабабуся засновника соціальної 
мережі Facebook Марка 

Цукербера народилася в місті 
Сколе Львівської області. Про це на 
своїй Facebook-сторінці повідомив 
блогер Олег Айзин.

За допомогою ресурсу familysearch.
org він з’ясував, що Мінні Цукерберг (Ві-
зенталь) народилася в Галичині, тобто 
під час імміграції вона могла приїхати до 
США саме з території сучасної України. 
Мінні, яка була дочкою Самуеля Візента-
ля і Дженні Фірберг, у Нью-Йорку вийшла 
заміж за Джека Цукерберга і дала життя 
дідусю Марка Джеку (молодшому).

«Сколе – це невелике західноукраїн-
ське місто з єврейським, українським та 
польським населенням, розташоване в 
прикордонному районі Галичини, було під 
владою Польщі в 1930 році, але, безумов-
но, українське зараз», – написав Айзин.

ВУЛКАН ТОБА МОЖЕ 
ЗНИЩИТИ ЛЮДСТВО 

На острові Суматра, де 
розташований Тоба, наростає 

геологічна активність, відзначають 
вулканологи. При цьому під 
вулканом знову накопичується 
магма, повідомляють «Діалоги».

Востаннє він вибухнув 75 тисяч років 
тому. Тоді вся Південно-Східна Азія вкри-
лася шаром попелу дев’ять метрів зав-
товшки. Після виверження температура 
на планеті на кілька років впала на 3-5 
градусів, а за деякими оцінками – на 15.

«Для планети і людини, яка тоді тільки 
почала заселяти Землю, це виверження 
мало важкі наслідки», – вважають фахівці.

За оцінками вчених, виверження вул-
кана Тоба було найбільш руйнівним за 
останні 25 мільйонів років. Зараз в каль-
дері (котел вулканічного походження) – 
озеро, яке так і називається: Тоба.

родовід

стихія

Проект «Годинник Судного дня» з 1947 року веде 
американський журнал Bulletin of the Atomic 
Scientists[en]. Годинник показує символічний час, що 
відокремлює людство від дня глобальної рукотворної 
катастрофи (час до півночі). Рішення про переведення 
стрілок ухвалює рада директорів журналу і залучених 
експертів, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської 
премії. Годинник міститься в Чикаго. За увесь час 
ведення таких вимірів з 1947 року «Годинник Судного 
дня» переводили 24 рази, востаннє – 25 січня 
2018 року. Стрілки встановлено на 23:58:00.

позиція ПАПА РИМСЬКИЙ: «КРАЩЕ БУТИ 
АТЕЇСТОМ, НІЖ ЛИЦЕМІРНИМ 
ХРИСТИЯНИНОМ»

УКРАЇНКА ПОСІЛА ТРЕТЄ 
МІСЦЕ НА ШОУ AMERICA’S 
GOT TALENT

небезпека ЗА КРОК ДО ТРЕТЬОЇ СВІТОВОЇ: 
ПІДСУМКИ МЮНХЕНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  tsn.ua

З 15 до 17 лютого 
тривала Мюнхенська 
конференція 

з безпеки. У центрі 
протистоянь опинилася 
Європа. Та одним із перших 
сигналів тривоги була війна 
на сході України. 

Голова Мюнхенської конфе-
ренції з безпеки Вольфган Ішен-
дер зазначив у своїй промові 
наступне: «Багато хто приїздить 
сюди для того, аби поговорити 
одне про одного. Недовіра та не-
безпека характеризують загаль-
не становище в світі».

Великобританія першою вда-
рила по мрії про єдину Європу. 
Brexit, хочуть того британці чи ні, 
підігрує ворогам колективного За-
ходу.

«Хоча Великобританія і ви-
ходить з ЄС, я хочу підтвердити 
нашу стійку відданість спільній 
безпеці та партнерству», – запев-
нив міністр оборони Великобри-
танії Гевін Вільямсон.

«Діалог втрачено», – пишуть 
західні ЗМІ. Символом кризи єд-
ності, яку переживає Європа, ви-
ступає Еммануель Макрон. Ситу-
ація з протестами жовтих жилетів 
так розхитала крісло основного із 
приборкувачів Путіна, що у Фран-
ції можливе дострокове переоб-
рання президента. Кремль уже 
неодноразово ловили на підігрі-
ванні градусу цих протестів.

Тому недарма канцлер Німеч-
чини Ангела Меркель нагадала 
у промові послідовність тих ви-
кликів, з якими стикалася Європа 
за останні п’ять років: «У березні 
2014 року відбулася анексія Кри-
му – порушення міжнародного 
права. Потім – криза на сході 
України. У ці ж роки в нас почали-
ся великі виклики через терорис-

тичні акти. А ще – криза у Греції, 
дестабілізація євровалюти, тема 
біженців через ситуацію в Сирії».

Але про всі свої плани Воло-
димир Путін розказав саме на 
Мюнхенській конференції у 2007 
році. Майже не криючись, він 
заявив, що йому набрид «одно-
полярний світ». А 2014-го його 
промова в Сочі фактично дала 
старт втіленню планів: «Так, це 
буде катастрофа для світу, але 
навіщо нам такий світ, у якому не 
буде Росії?». Головний порушник 
світового порядку сказав: «Ми 
помремо як мученики, а вони 
просто здохнуть».

Нинішній пік, через який і про-
рокують можливу третю світову, – 
це вихід США та Росії з Договору 
про знищення ракет малої та се-

редньої дальності (ДРСМД), який 
підписали у 1987 році Михайло 
Горбачов і Рональд Рейган, тим 
самим закінчивши багаторічну хо-
лодну війну між США та СРСР.

Нині ж обидві країни нама-
гаються отримати можливість 
розміщувати на території Євро-
пи свої протиракетні комплекси. 
Щоправда, Росія вже розмістила 
у центрі континенту заборонену 
Договором зброю. У Калінінград-
ській області помітили ракетні 
комплекси «Іскандер», здатні нес-
ти ядерні заряди. Міністр закор-
донних справ Росії Сергій Лавров 
уже не називає НАТО партнером. 
А віце-президент США Майк Пенс 
стверджує, що сьогодні Америка 
сильніша, ніж будь-коли, і керує 
на світовій арені.

Офіційний кандидат на поса-
ду глави Єврокомісії від Європей-
ської народної партії Манфред 
Вебер відділив інтереси Європи 
від Росії та США, включивши в 
них Україну, пише «Європейська 
правда». Зокрема, він заявив 
про ініціативу  заснування нової 
системи протиракетної оборони 
(ПРО), у якій будуть задіяні Укра-
їна, Німеччина, Польща, Франція 
і Литва. Така ініціатива зумовлена 
ядерною загрозою. Нова система 
ПРО допоможе подолати розді-
лення Європи за лінією Схід-Захід. 
«Дія ДРСМД завершилася, і ми 
опинилися перед новими викли-
ками. Цьому можливо протисто-
яти, якщо запропонуємо спільно 
побудувати протиракетну систе-
му – Німеччина, Франція, Польща, 
Литва, Україна. Йдеться не про 
наступальну, а про систему захис-
ту», – пояснив євродепутат. 

Варто зауважити, що цьогоріч 
на конференцію не прибули ані 
Дональд Трамп через надзвичай-
ний стан, ані Еммануель Макрон 
через протести жовтих жилетів, 
ані Тереза Мей, у якої Brexit. А ще 
треба згадати про Китай, проти-
стояння з яким для США важить 
більше, ніж із Росією.

Про перспективу глобальної 
ворожнечі емоційно, зі сльозами 
на очах, намагалася попередити 
канцлер Німеччини Ангела Мер-
кель: «Чи будемо ми наполягати 
на тому, аби вчитися на уроках 
Другої світової? Чи краще діяти 
поодинці? Хто тоді збиратиме 
уламки цього світу?».

Емоції Меркель, яка вже ого-
лосила, що йде з посади, лише 
підтверджують, що вона боїться 
майбутнього. А Мюнхенська кон-
ференція, на жаль, ні на секунду не 
спинила «Годинник Судного дня».

dw
.com

Папа Римський Франциск заявив, що 
краще бути атеїстом, ніж одним із 
численних католиків, які провадять 
лицемірне і подвійне життя, пише 
iPress.ua.

«Стільки католиків поводяться таким чи-
ном, – сказав він нещодавно під час меси в 
своїй резиденції у Ватикані. – Вони кажуть: 
я – щирий вірянин, я завжди ходжу на месу, я 
перебуваю в такій-то асоціації».

Однак, за словами понтифіка, цим людям 

слід було б також визнати: «Я живу не по-
християнськи, я не плачу своїм працівникам 
гідну зарплату, я експлуатую людей, я беру 
участь у брудних справах, я відмивав гроші, 
я веду подвійне життя». Потім він процитував 
думку, яку йому часто доводилося чути: «Кра-

ще вже бути атеїстом, ніж таким католиком».
Позиція понтифіка стосовно атеїстів 

здивувала церкву. За два місяці після свого 
обрання в 2013 році Папа Франциск сказав, 
що християни мають вважати атеїстів хоро-
шими людьми, якщо ті роблять добрі справи.

75 тисяч років тому історія людства 
могла завершитися, не розпочавшись

vulkan.net

Свого часу відео художниці 
пісочної анімації Ксенії 
Симонової вразили публіку. 
Дівчина перемогла на шоу 
«Україна має талант». А тепер 
вона виборола третє місце на 
популярному американському 
шоу America’s Got Talent, 
повідомляє «Українська правда. 
Життя» з посиланням на 
Washington Post. 

Видання пише, що описати ро-
боти художниці одночасно і важко, 
і легко: «З одного боку, вона справді 
створює картини з піску. З іншого – 
це цілі історії, іноді настільки емо-

ційні, що змушують людей плакати».
«Усе дуже просто. Я розпові-

даю про життя. Життя – це кохання, 
смерть, біль, радість, народження, вій-
на... Я просто малюю свою історію», – 
поділилася 33-річна художниця.

У картинах Ксенії Симонової – 
проникливі історії

facebook.com
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