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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ПРОБУКСОВУЄ В СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ»
читайте на стор. 7
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«ПЕРШИЙ ТЮРЕМНИЙ
СТРОК, А НЕ ДРУГИЙ
ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ»

ДЕПУТАТИ –
НА ВИХІД

Через прогули протягом двох
минулих років виборці можуть
відкликати шістьох обласних
депутатів.
читайте на стор. 5

із перших вуст

ПАМ’ЯТНИК ЗА
КУПОНИ

У рік 205-ї річниці від дня народження
Тараса Шевченка волиняни згадують
іще одну подію – в березні 1995-го у
Луцьку урочисто відкрили пам’ятник
Кобзареві. То була направду знаменна
подія – нарешті у волинян з’явилося
місце своєрідного паломництва до
батька всього українського люду.
читайте на стор.
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війна триває

МАЙЖЕ 300 ДНІВ
У ПОЛОНІ

П

резидент Порошенко та його оточення
організували схему, за якою за
завищеними цінами купували деталі
російського виробництва для військової техніки.
герої серед нас

Історія з «Укроборонпромом» набула неабиякого
резонансу й закономірно спричинила шквал
критики та обурення.

читайте на стор. 5

вибори президента

ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО:

ПІД ОБСТРІЛАМИ
ВИВІЗ СІМОХ
ПОБРАТИМІВ

«БУДУВАТИ УКРАЇНУ

ПОТРІБНО ЧЕСНОЮ ПРАЦЕЮ»

З

а офіційними даними, в
Іловайському котлі на Донеччині
у серпні 2014 року загинули 366
українських бійців, 429 отримали
поранення, більш як 300 потрапили
в полон. Це пекло пройшов і Чорний
Механ, як називали на передовій
Юрія Коржана із Кримного, що на
Старовижівщині.

читайте на стор.

Я
8

к збудувати країну
гідності і правди,
якою має бути влада,
про автомобілі на
європейських номерах,
розвиток сільського
господарства та
будівництво доріг
розповів кандидат
на пост Президента
України від політичної
партії УКРОП Олександр
Шевченко під час свого
дводенного візиту на
Волинь.
читайте на стор.
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33-річний волинянин Яків Веремейчик
на позивний Ґудзик, який служив
за контрактом у 14-й механізованій
бригаді, перебуває у полоні
незаконних збройних формувань ЛНР
вже майже 300 днів.
читайте на стор.
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день з депутатом

«ВИ ПЕРШИЙ
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ,
ЯКИЙ ПРИЙШОВ ДО
НАС І ВИСЛУХАВ НАШІ
ПРОБЛЕМИ»

Днями народний депутат від УКРОПу
Ірина Констанкевич із робочим візитом
перебувала у Маневичах та Старому
Чорторийську, де провела чимало
зустрічей із виборцями.
читайте на стор.
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В

обласній організації
ВО «Свобода»
заявили, що першого
заступника голови
Волиньради Олександра
Пирожика намагаються
дискредитувати, а
голова Волинської ОДА
Олександр Савченко хоче
уникнути відповідальності
за очевидні наслідки
блокування бюджету й
перекласти вину за це на
інших.
«Системний тиск виконавчої
влади на орган місцевого самоврядування – Волинську обласну
раду, яка насмілилася ухвалити
обласний бюджет на 2019 рік не
на догоду голові Волинської облдержадміністрації Олександру
Савченку, а в інтересах волинської громади, набирає нових
обертів і давно перейшов будь-які
межі здорового глузду. Черговим
абсурдним і алогічним кроком
стала нікчемна заява Олександра
Савченка від 04.02.2019 р. нібито
про порушення службовими особами обласної ради бюджетного
законодавства, зареєстрована в
Журналі єдиного обліку Луцького ВП ГУНП у Волинській області
№6478 від 27.02.2019 р., – йдеться
у заяві свободівців. – Про ницість
і нікчемність такої заяви свідчить
хоча б той факт, що відомості
за його заявою, яка датована
04.02.2019 р., згідно зі ст. 214 КПК,
мали би бути внесені в Єдиний
реєстр досудових розслідувань
протягом 24 годин після виявлення відповідного факту. Проте відповідний запис в ЄРДР з’явився
лише 27.02.2019 р., тобто на 24-й
день після цієї дати».

uk.wikipedia.org

Облдержадміністрація не дає спокою обласному бюджету

У «Свободі» переконані, що
заяву зафіксували тільки після
грубого втручання й тиску самого губернатора. До того ж, відомості в ЄРДР внесено не проти
конкретної особи, а за фактом
надходження заяви. «Не маючи
інших методів впливу на депутатів обласної ради, Олександр
Савченко вдається до суто «мєнтовських» методів «нагинання»
та розправи з неугодними часів
президентства Кучми-Януковича,
які, так видається, ментально назавжди засіли в його голові. Тому,
мабуть, і продукує численні нікчемні заяви в правоохоронні та
судові органи – чи то від себе
особисто, чи від підлеглих чиновників із департаменту фінансів,
департаменту охорони здоров’я
тощо, – переконані у «Свободі».
– Із цього приводу заявляємо: ні
фракцію ВО «Свобода», ні інших
депутатів обласної ради, з якими
«Свобода» несе солідарну відповідальність за ухвалені рішення,
не зупинять ні тиск, ні погрози, ні залякування. Наша позиція – тверда і послідовна: перш
за все – інтереси волинської гро-

мади, а не ментально віджилих
чиновників від президентської
вертикалі влади... Розуміючи, що
за такі свої дії йому колись доведеться відповідати, губернатор
намагається змістити акценти,
відтермінувати настання цієї
відповідальності та перекласти
вину за порушення бюджетного
законодавства з хворої голови
на здорову».
До слова, слідом за головою
Олександром Савченком блокувати бюджет взявся і начальник
управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк. При
тому, що сам посадовець – фігурант кримінального розслідування щодо розкрадання державних
коштів у справі придбання ангіографів, а його відомство засвітилося в купівлі утридорога 23 автомобілів для медиків, які досі не
виїжджали на виклики.
«Схоже, посадовці ОДА мають намір провести своєрідний
«антибюджетний флешмоб». Через два місяці після ухвалення
обласною радою рішення «Про
обласний бюджет на 2019 рік»
головний кошторис області вирі-

шив оскаржувати в суді й начальник управління охорони здоров’я
ОДА Ігор Ващенюк. Він подав заяву до Волинського адміністративного окружного суду, – повідомили у Волиньраді. – Позовні
вимоги ніби писані через копірку
і збігаються з позиціями ОДА в
аналогічній заяві».
Ще більше дивує той факт, що
у позові Ващенюк, який очолює
управління охорони здоров’я,
переймається і фінансуванням
навчально-тренувальних зборів
та змагань з олімпійських видів
спорту, і фінансуванням аграріїв,
долею програми індивідуального житлового будівництва на селі
та ще низкою питань, які до його
профілю роботи не належать
прямо чи опосередковано.
Попри те, що суд відмовив Савченку в забезпеченні позову, тим
самим не дозволивши блокувати
виконання бюджету, ці аргументи
не зупиняють виконавчу владу.
Цілком імовірно, що після Ігоря Ващенюка судитися з обласною радою, а заодно і з громадою області,
візьмуться й інші чиновники.
«Посадовців, які збираються
працювати на Волині не тільки
до виборів, обласна рада закликає до компромісу та чесного виконання обов’язків. Адже навіть
через один незаконний, хоча й
примусовий крок легко втратити і важко повернути довіру
людей», – пояснюють в облраді,
натякаючи на очільника фінансового департаменту ОДА Ігоря Никитюка, який виконує незаконне
доручення голови адміністрації і
тепер всіма силами намагається
зняти з себе вину за протизаконні дії.

У ЦЕНТРІ СЕЛА – МОТОРИК-ПАРК

спільна справа
У селі Вишнів на Любомльщині
облаштують моторик-парк. Такий задум
місцева громада взялася реалізовувати
за підтримки народного депутата Ігоря
Гузя.

З державного бюджету на будівництво рекреаційної зони із встановленням
моторик-парку передбачили 550 тис. грн.
Орієнтовна вартість проекту – 1, 3 млн грн.
Перший заступник голови Вишнівської
ОТГ й автор ідеї Галина Федончук розповіла, що у Вишневі зовсім немає зони відпочинку для молоді. Тому й вирішили пустир
в центрі села перетворити на місце, де
можна з користю для здоров’я проводити
дозвілля.
«Дотепер ця територія була захаращена. Там паслися гуси, качки, коні та кози.
Власними силами місцевість розчистили.

Тепер тут встановлять спортивні конструкції, які розвиватимуть у дітей моторику,
вестибулярний апарат, поліпшуватимуть
координацію рухів, – розповідає ініціаторка. – Мають бути і лавки, де мами зможуть
відпочивати з дітками й прогулюватися
з візочками. Діти зможуть проводити дозвілля. У планах – озеленення, створення
фотозони».
У Вишневі проживає майже півтори
тисячі осіб, половина – молодь. У місцевій
школі навчається 240 дітей. «Прораховуємо,
що можемо зробити власними силами, що
силою громадськості й за допомогою народного депутата», – каже Галина Федончук.
До слова, за чотири роки депутатської
роботи нардеп Ігор Гузь залучив майже
800 тис. грн з держбюджету на розвиток Вишнева. Зокрема за ці кошти вста-
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САВЧЕНКО ВИКОРИСТОВУЄ «МЄНТОВСЬКІ»
МЕТОДИ РОЗПРАВИ З НЕУГОДНИМИ

На місці пустиря постане
рекреаційна зона

новили дитмайданчик (80 тис. грн), придбали
комп’ютерний клас у школу (100 тис. грн) та меблі
в сільський клуб (42,6 тис. грн).

ПІДРОБКА ЗАМІСТЬ БРЕНДА

фальсифікат
Днями в Луцьку
виявили дві значні партії
фальсифікованого алкоголю.

Правоохоронці встановили,
що в одному зі складських приміщень функціонує підпільний цех,
у якому за допомогою спеціального обладнання здійснюють незаконне кустарне виготовлення
алкогольних напоїв (спиртовмісної рідини прозорого та коричневого кольору) шляхом змішування технічної води зі спиртом
невідомого походження та якості,
ароматизаторів і барвників.
Як повідомили в поліції, фальсифікат розливали і в скляні пляшки різного об’єму, і в пакети bag-inbox. На тару наклеювали підроблені
акцизні марки та етикетки відомих
українських виробників лікеро-

vl.npu.gov.ua
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влада як діагноз

ІНДІЯ ВДАРИЛА
ПО ПАКИСТАНУ
27 лютого Індія завдала авіаудару по
бойовиках у місті Балакот. У відповідь
Пакистан знищив два індійські військові
літаки. Влада Індії заявила, що удар був
попереджувальним після нападу смертника, який стався напередодні. І Пакистан, і Індія є ядерними державами.
ТОРНАДО Й ПОВЕНІ
УБИВАЮТЬ
3 березня у США після двох торнадо загинули щонайменше 22 особи. Жертвами повеней в Афганістані стали мінімум
20 людей. А у пакистанській провінції
Белуджистан внаслідок раптових повеней померло щонайменше 13 осіб.
ЗАГИНУЛИ В ПОЖЕЖІ
На вокзалі в столиці Єгипту Каїрі 27 лютого потяг врізався у платформу й загорівся. У пожежі, яка охопила вокзал,
загинуло щонайменше 24 людини.
У КЕНІЇ ВПАВ ВЕРТОЛІТ
На північному заході Кенії 3 березня зазнав аварії вертоліт. Загинули чотири
американські туристи й пілот авіасудна.
СВІТ ОХОПИЛИ ПРОТЕСТИ
В Алжирі люди протестують проти президента Абдельазіза Бутефліки, адже він
вирішив балотуватися на п’ятий термін.
У Чорногорії протестувальники вимагають відставки президента Міло Джукановіча і його уряду, звинувачуючи владу
в корупції та кумівстві. А сотні журналістів протестують проти цензури в ЗМІ у
Хорватії. У Парижі тривають протести
жовтих жилетів.
УКРАЇНСЬКІ МОРЯКИ –
ПІД АРЕШТОМ
В Італії під арештом або під слідством
перебувають понад 150 українських
моряків, 186 українців затримано в Греції, двоє потрапили в піратський полон.
Українських моряків використовують
для перевезення нелегалів та контрабанди.
АКЦІЇ ТА МАЙНО ФІРТАША
АРЕШТОВАНО
У Лондоні суд заарештував два особняки, що належать українському бізнесмену й олігарху Дмитру Фірташу. Майно
оцінюють у понад $66,5 млн. Арешт накладено на вимогу російського банку
ВТБ. Структури Фірташа не повернули
банку кредити на понад $38 млн. Суд
також наклав арешт на акції Фірташа в
кінокомпанії Via Film Ltd, вартість яких
становить близько £2 млн.
ПОБЛИЗУ КІПРУ – НАФТА
Компанія Exxon Mobil заявила про відкриття біля узбережжя Кіпру третього
найбільшого в світі родовища природного газу за останні два роки. Родовище
містить приблизно від 142 до 227 млрд
м3 природного газу.
СВІТУ ЗАГРОЖУЄ ДЕФІЦИТ
ВОДИ
Зміна клімату та зростання населення
можуть призвести до дефіциту води
на Землі. Очікується, що число людей,
які живуть в умовах сильного дефіциту
води, до 2050 року зросте до 3,2 млрд.
Австралія, Італія, Іспанія і США відчуватимуть гостру нестачу води. Африка та
Азія уже її відчувають.
КІР АТАКУЄ СВІТ
У 2018 році Україна стала світовим лідером за кількістю хворих на кір, повідомляють у ЮНІСЕФ. За нами – Філліпіни і
Бразилія. Тільки у 2018 році в Україні
було зареєстровано 35120 випадків інфікування.
КАРДИНАЛ – ПЕДОФІЛ
В Австралії заарештували префекта
ватиканського Секретаріату з економічних питань Джорджа Пелла, якого
раніше визнали винним в сексуальному
насильстві над неповнолітніми. Пелл
поглумився над двома хлопчиками 12
і 13 років. Йому загрожує до 50 років
тюрми. Кардинал став найбільш високопоставленим католицьким священнослужителем в світі, офіційно звинуваченим у педофілії.
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Сумнівний алкоголь
збували волинянам

горілчаної продукції. Після цього
«готову продукцію» реалізовували
через заклади торгівлі та громадського харчування області.

За результатами обшуків
працівники поліції вилучили з
незаконного обігу понад півтонни спирту й готову алкогольну
продукцію на понад 500 тис. грн.
Вилучено і обладнання для змішування, фільтрації та розливу
фальсифікату, понад півтори тисячі підроблених марок і чорнові
записи фігурантів.
Крім того, в одному з гаражних кооперативів податківці
викрили місце незаконного зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв. Як інформують в
ГУ ДФСУ в області, лучанин незаконно зберігав у гаражі 370 літрів
горілки та коньяку, розлитих в
тару типу bag-in-box, орієнтовною вартістю 75 тис. грн. Фальсифікат вилучено.

контрабанда

ВИЛУЧИЛИ
ТОННИ
МОРЕПРОДУКТІВ
Волинський бізнесмен
організував незаконну
схему, пов’язану з
імпортом та реалізацією
морепродуктів
європейського
походження без сплати
податків.

Правоохоронці вилучили 46 тонн морепродуктів
на 1,5 млн грн, повідомили в
ГУ ДФСУ в області. Вилучено
також готівку, документи та
чорнову бухгалтерію. Триває
слідство.

Нема нічого кращого, ніж повертатися туди, де нічого не змінилося,
щоб зрозуміти, як змінився ти сам. Нельсон Мандела
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МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
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ПЦ МП висунула
вимоги до голови
Волинської ОДА
Олександра Савченка та
голови Волиньради Ігоря
Палиці.
«Звертаємося до вас із вимогою вплинути у межах ваших
повноважень та відповідно до
ваших посадових обов’язків на
критичну ситуацію, що склалася
на деяких приходах Української
Православної Церкви в населених пунктах Волині, – йдеться у
зверненні. – Протягом грудня
2018 – лютого 2019 року наші парафіяни та духовенство неодноразово відчули на собі наслідки
беззаконня, правового безладу
та невігластва, наклепницького інформаційного висвітлення подій у релігійному полі, які
стосуються особисто нас, нашої
гідності, нашого майна та – що
є головним – наших громадянських прав».
На території районів, які
входять до складу ВолодимирВолинської та особливо Волинської єпархій УПЦ МП, ствер-
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28 лютого віряни УПЦ МП молилися
за свої права перед будівлею ОДА

джується у зверненні, під час
захоплень храмів було зафіксовано «кричущі випадки розпалювання релігійної ворожнечі та
ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, нападів на
священнослужителів та мирян,
подання викривленої інформації
та злочинної бездіяльності правоохоронних органів».
У зверненні представники

УПЦ МП вимагають: «Зупинити
беззаконня, повернути повагу громадян до законодавства
України у релігійній площині;
притягнути до відповідальності
чиновників РДА, очільників органів місцевого самоврядування,
які здійснюють брутальне втручання у релігійні справи, обманюють людей, особисто беруть
участь у захопленнях храмів УПЦ;
припинити акти агресії щодо

монастирів та храмів УПЦ в області; правоохоронцям звернути
увагу на виконання їхніх прямих
обов’язків та припинити злочинну бездіяльність у випадках, коли
нападники відверто б’ють людей,
користуючись їхньою беззахисністю, часто – слабкістю та поважним віком; перевести вирішення
міжконфесійних питань у законну форму; припинити тенденційне закриття наших приходів, які
законно діяли на територіях державних та комунальних установ і
закладів; повернути нашим громадам доступ до наших храмів,
які лишаються заблокованими
або захопленими. Ігнорування
наших вимог вважатимемо умисним порушенням прав людини та
погіршенням критичної ситуації
у міжконфесійних взаєминах в
області», – йдеться у зверненні.
До слова, як повідомили в
ОДА, станом на початок березня
до ПЦУ вирішило перейти 89 громад, найбільше – на Горохівщині.

Зі слів першого заступника начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергія Шеремети, штраф
може сягати від 170 до 340 грн. А якщо випалювання сухої рослинності зафіксовано
на об’єктах природо-заповідного фонду, то
розмір штрафу збільшується від 340 до 680
грн. Посадовим особам за незаконні дії доведеться викласти від 850 до 1190 грн, а на

заповідних об’єктах – від 1190 до 1700 грн.
Як повідомив очільник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Грушовінчук, минулоріч
на Волині зареєстровано 147 пожеж в екосистемах на площі майже 114 га, це на 51 загорання більше, ніж у 2017-му.
«З року в рік відбувається системне
випалювання сухої рослинності. Майже
кожен із таких випадків – свідомий підпал.
Вкотре звертаюся до кожного свідомого громадянина Волині: краще привести
сухостій до належного стану, викосивши
його, але в жодному разі не підпалювати», – наголосив генерал-майор.

ua-reporter.com

Самовільне спалювання сухої
рослинності є незаконним і завдає
шкоди рослинному та тваринному
світу, забруднюючи атмосферу.
Недобросовісним громадянам
загрожує не лише адміністративна, а й
кримінальна відповідальність.

Якщо ви стали свідком самовільного
підпалу сухої трави, телефонуйте на 102

СИЛОВИКИ ТИСНУТЬ НА ТЕЛЕКАНАЛ

переслідування

Дійшло до того, що працівники СБУ наполегливо рекомендують працівникам державних структур не співпрацювати з телеканалом, тобто не ходити на ефіри, не давати
коментарів.
З власних джерел журналістам «Аверсу»
стало відомо, що силовикам надійшов наказ
відкрити проти телеканалу хоч якесь провадження. Довго думали, за що ж зачепитися.

zn.ua

Служба безпеки України, яка напряму
підпорядковується Президенту Петру
Порошенку, взяла в розробку телеканал
«Аверс».

Схоже, у Порошенка здають нерви

Лише після того, як 21 лютого на телеканалі
вийшло інтерв’ю з блогером і журналістом
Анатолієм Шарієм, СБУ вирішила звинуватити

«Аверс» у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
До слова, в Порошенка та Шарія непрості
стосунки. Річ у тім, що Анатолій Шарій, який
нині проживає в Європі, оголосив винагороду тим, хто запитає у Порошенка, за що ж
гарант його переслідує. Тепер прихильники
блогера приходять на кожні публічні виступи
Порошенка і ставлять йому одне й те ж питання. Очевидно, це так втомило Президента, що
в нього самого здають нерви. Він навіть почав
вибивати з рук у громадян телефони, хапати
їх за носи й зривати шапки.

УЧАСНИКІВ СТРІЛЯНИНИ ЗАСУДИЛИ УМОВНО

закон як дишло

Нагадаємо, в результаті стрілянини, яка
відбулася 5 листопада, загинув чоловік. Ще
двоє отримали тяжкі вогнепальні поранення. Особу вбивці вдалося встановити, проте у
суді його імені не назвали.
Як повідомляє телеканал «Аверс», Тимур
Байрамов та Дмитро Нагайчук отримали по
два роки умовно. Журналісти припускають,
що феміда вчинила несправедливо, замовчу-

ючи їхній попередній кримінальний досвід.
«Чоловіків узялися відмазувати від реальних термінів. З підозрюваних в убивстві вони
спершу перетворилися на хуліганів, а згодом
на дурників, які нібито випадково потрапили
на збройні розбірки й ніяким чином до них
не причетні, – йдеться в сюжеті. – Спочатку
слідчий перекваліфікував справу з убивства
на хуліганство, а згодом – на неповідомлення
про злочин. Таке враження, що розслідування цієї справи може зайти у глухий кут, а поліція цілеспрямовано розвалює справу».

ТРК «Аверс»

Двох учасників стрілянини на луцькій
автомийці 4 березня суд відпустив на волю.

Феміда й справді сліпа?

вирок

зарплати

У ЛУЦЬКУ – НЕ НАЙБАГАТШІ

Луцьк за рівнем заробітної
плати програє містам
Ковель, Нововолинськ і
селам Луцького району.

Як повідомив директор
департаменту економічної політики Луцької міськради Олександр Озінович, за рівнем середньої заробітної плати Луцьк
перебуває на четвертому місці

в області. Середня зарплата в
обласному центрі становить
7259 грн.
Натомість у Ковелі середня
заробітна плата складає 7534 грн,
у Нововолинську – 7988 грн,
у Луцькому районі – близько
10200 грн. Річ у тім, що саме в
Луцькому районі розташовані
великі підприємства області.

ПРАЦІВНИК ПОШТИ ВИКРАВ
ГРОШІ З ПОСИЛКИ

Працівник відділення «Нової
пошти» у Ковелі витягнув з
посилки клієнтки чималу суму.
За злочин чоловік заплатив
штраф – лише 850 грн.

Як ідеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, 25 жовтня
обвинувачений, який є працівником «Нової пошти», перебуваючи на

робочому місці, а саме – у відділенні на вулиці Вербицького, викрав з
посилки $1800, що в перерахунку
згідно з курсом НБУ становило на
той час майже 51 тис. грн.
Обвинувачений та потерпіла
порозумілися в суді й уклали угоду про примирення. Жінці гроші
повернули.

У житті нема нічого складного. Це ми складні.
Життя – проста штука, і в ньому що простіше, то правильніше. Оскар Уайльд
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українська хроніка

ЗА СПАЛЮВАННЯ СУХОСТОЮ – КРИМІНАЛ

екологія
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ЯНУКОВИЧУ – САНКЦІЇ
ЄС продовжив санкції проти експрезидента України Віктора Януковича і
11 його соратників. А от із санкційного
списку ЄС виключили екс-главу Адміністрації Президента Андрія Клюєва. До
слова, президент-утікач, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення,
використовував для виведення грошей
з України шведський банк Swedbank, вивівши через нього $3,6 млн.
АХМЕТОВ ЗБАГАТИВСЯ
НА «РОТТЕРДАМ+»
«ДТЕК Енерго» у 2018 році отримало
чистий прибуток 5,252 млрд грн, тоді як
2017 рік компанія завершила зі збитком
у майже 3 млрд грн. Компанію створено
для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» олігарха Ріната Ахметова. На
початку 2016 року НКРЕКП ввело в дію
так звану формулу «Роттердам+» для
розрахунку тарифу на електроенергію,
вироблену ТЕС.
ПО ДЕСЯТЬ РОКІВ ТЮРМИ –
ЗА ЗАГУБЛЕНІ ЖИТТЯ
Київський суд Харкова визнав винними Олену Зайцеву і Геннадія Дронова у
ДТП, яка сталася в жовтні 2017 року, в
результаті чого загинуло шість людей, і
засудив їх до 10 років позбавлення волі
із забороною керувати транспортом на
строк до трьох років.
КОБОЛЄВ – ПРИ ПОСАДІ
Наглядова рада НАК «Нафтогаз України»
ухвалила рішення продовжити контракт
з головою правління компанії Андрієм
Коболєвим і встановити його місячний
оклад в розмірі 2,08 млн грн.
НА ПЕРЕЛЬОТИ – МІЛЬЙОНИ
У 2019 році витрати на авіаційні перельоти офіційних делегацій на чолі з Президентом України, Прем’єр-міністром
і головою Верховної Ради складуть
89,5 млн грн.
ВИБОРИ ДОРОЖЧАЮТЬ
У ЦВК збільшили на понад 6,7 млн грн
кошторис видатків на вибори Президента. Наразі він складає понад 282 млн
грн. На виготовлення виборчих бюлетенів витратять 166,36 млн грн.
У ЗСУ – ТИСЯЧІ ЖІНОК
Нині в ЗСУ майже 25 тисяч жінок проходять службу за контрактом. Загалом
у лавах ЗСУ служать та працюють понад
55 тисяч жінок.
УКРАЇНА – БЕЗ
«ЄВРОБАЧЕННЯ»
Україна не братиме участі в «Євробаченні-2019», тому українці цьогоріч не
голосуватимуть. Переможниця українського нацвідбору MARUV відмовилася
брати участь у конкурсі, не досягнувши
згоди з НТКУ. Національний мовник засумнівався в патріотизмі артистки, яка
гастролює у Росії. Хоча видання New
York Times заявило, що пісня MARUV
мала всі шанси стати хітом «Євробачення». Україна вже сплатила 19 млн грн
внеску за участь в конкурсі, але його
державі ніхто не поверне.
ВУГІЛЛЯ – З БІЛОРУСІ
В УКРАЇНУ
У 2018 році Білорусь експортувала в
Україну кам’яного вугілля на $50,36 млн,
що у 798 разів більше, ніж в 2017-му.
Обсяги експорту антрациту з Білорусі
до України за рік зросли у 307 разів та
склали $8,82 млн. Хоч покладів вугілля в
Білорусі мало, а антрациту немає взагалі. Вугілля до Білорусі могло потрапити
з шахт на Донбасі. Його купують ДТЕК Ріната Ахметова та держкомпанія «Центренерго».
УКРАЇНЦІ БІДНІЮТЬ
В Україні 92% громадян економлять на
витратах. Тільки 3% станом на січень
2019 року не шкодують грошей на покупки та послуги. У 2014 році таких було
18%. На одязі та взутті економлять найбільше – 51% українців. 46% заощаджують на відпочинку, 41% – на продуктах,
37% – на комунальних витратах, а 33% –
на лікуванні.
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вибори президента

ПОРОШЕНКО
ТОРГУВАВ З РОСІЄЮ
ПІД ЧАС ВОЄННОГО
СТАНУ

Анна ВОЛОЩУК

ЗЕЛЕНСЬКОГО
ПРОСЛУХОВУЄ СБУ
Згідно з результатами опитування,
проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у лютому, лідером президентських
перегонів є Володимир Зеленський. Його
підтримують 25,1% тих, хто визначився і
має намір голосувати. Другу позицію ділять між собою Петро Порошенко (16,6%)
та Юлія Тимошенко (16,2%).
Тим часом біля київського офісу
Володимира Зеленського поліція виявила елементи апаратури для прослуховування. Виявилося, що «прослушка»
належить СБУ, пише theБабель. Спецслужба нібито прослуховувала не офіс
Зеленського, а іншу будівлю, яка розташована за кілька будинків на протилежному боці вулиці. За інформацією
журналіста Олександра Дубінського,
прослуховування офісу Зеленського
потрібне для того, щоб влаштувати провокацію проти нього, оскільки шансів на
перемогу в чинного Президента немає.

САДОВИЙ І ГНАП
ПІДТРИМАЛИ
ГРИЦЕНКА
Мер Львова, лідер «Самопомочі» Андрій Садовий вирішив відмовитися від
участі у виборах президента на користь
лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка. Слідом за ним на користь
того ж Гриценка зняв свою кандидатуру і Дмитро Гнап, який балотувався від
«Сили людей». Щоправда, як свідчать
соцопитування, шанси Гриценка на виборах невисокі.

ЯК ПРАЦЮЄ МЕРЕЖА
АГІТАТОРІВ БПП
За кандидата в президенти Петра
Порошенка вже агітує 60 тисяч людей,
передає «Українська правда». Найближчим часом до «сітки», яка закликає голосувати на виборах 31 березня за чинного главу держави, планують залучити
100 тисяч осіб.
А за інформацією глави МВС Арсена
Авакова, незаконна схема агітації може
складатися з майже 200 тисяч осіб та
охоплювати від 700 тисяч до 6 мільйонів
виборців, пише «Дзеркало тижня».

НЕЗАКОННЕ
ЗБАГАЧЕННЯ ЗНОВУ
В ЗАКОНІ?
Більшість суддів Конституційного
суду ухвалили рішення скасувати статтю
Кримінального кодексу про незаконне
збагачення. За нею набуття чи передання державним службовцем багатства,
законність якого не підтверджено доказами, карається позбавленням волі
до 10 років із конфіскацією майна, пише
«Українська правда».
Генпрокурор Юрій Луценко заявив,
що стаття про незаконне збагачення нібито була неефективною. Проте експерти стверджують, що її скасування – це
крок назад в антикорупційній реформі.
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к збудувати країну
гідності і правди,
якою має бути
влада, про автомобілі
на європейських
номерах, розвиток
сільського господарства
та будівництво доріг
розповів кандидат
на пост Президента
України від політичної
партії УКРОП Олександр
Шевченко під час свого
дводенного візиту на
Волинь.
Тисячі кілометрів битих волинських доріг, сотні людей та
десятки наболілих питань від
краян – кандидат у Президенти
Олександр Шевченко зустрівся
із жителями Горохівського, Локачинського,
Рожищенського,
Маневицького і Ківерцівського
районів та з мешканцями Луцька.
Волиняни йшли на зустріч із ним,
щоб почути рецепт створення
успішної країни та поспілкуватися
з людиною, яка змогла створити
«Буковель» – соціально відповідальний бізнес, працевлаштувати
сотні людей та прокласти тисячі
кілометрів якісних доріг.
Перше, що турбувало людей, – як і коли закінчиться війна.
Волиняни кажуть: злидні, в яких
щодня живуть українці, влада
виправдовує бойовими діями
в Україні. Олександр Шевченко
впевнений, що це не виправдання, та наводить як приклад Ізраїль – країну в стані війни від початку створення.
«Ця країна, в якій лише п’ять
мільйонів платників податків та
дев’ять мільйонів загального населення, веде постійну війну з
кількома сотнями мільйонів людей навкруги. Однак там нульова
толерантність до корупції, там
потужна армія, за останні десятиліття в країні розбудували одну
з найсильніших економік світу.
У них на одного громадянина
бюджет у 18 разів більший, аніж
в Україні. Доки керівництво країни, яке хоче, щоб тривала війна,
буде при владі, то воєнні дії не
припиняться. Якщо бути чесними, то у цьому протистоянні наш
патріотизм допоможе, однак помруть мільйони. Адже, незважаючи на патріотизм, потенціал нашої армії є сумнівним на вигляд,
оскільки ми купуємо запчастини
невідомо якої якості, 80% нафтопродуктів – у країни-агресора.
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ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО:

«БУДУВАТИ
УКРАЇНУ ПОТРІБНО
ЧЕСНОЮ ПРАЦЕЮ»
Анна Волощук

Компанія «Пісковський завод скловиробів», що належить Президенту Петру Порошенку та нардепу від БПП Ігорю Кононенку, під час воєнного стану в
Україні торгувала з Росією.
Як повідомив голова громадської організації «Сила права» Андрій Сенченко,
компанія купувала доломіт для потреб
скловиробництва в компанії «Кавдоломіт», яка розташована у Владикавказі.
Крім того, як пише УНІАН, продаж
заводу «Кузня на Рибальському» потрібен Порошенку, аби сховати кінці
у воду. Адже протягом п’яти років він
був одночасно і головнокомандувачем,
і розпорядником бюджетних коштів на
оборонне замовлення, і постачальником військової техніки, яку виробляли
саме на цьому заводі.

Ч И Т А Й
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Справді народний кандидат –
Олександр Шевченко

Нас увесь світ не розуміє. Ми
єдина країна в світі, яка торгує
з агресором, поставляючи йому
електроенергію та все інше. Про
що тут можна говорити? Зараз
економічний стан України ганебний, а коли немає економіки, то
нема з чого будувати армію. Тому
нам треба побудувати країну з
гідною економікою, а тоді можна
говорити про закінчення війни та
повернення Криму і Донбасу», –
констатує Шевченко.
Як зазначив укропівець, у
першу чергу на пост міністра
оборони потрібно призначати
людину, яка пройде детектор
брехні та знатиме внутрішню кухню української армії.

«Я хотів би, аби ми спільно
сформували команду з людей,
які не були у владі або перебувають там лише з 2014 року. Якщо
ми самі нарікаємо на життя, але
не йдемо в політику, то ніколи
нічого не змінимо. У політику потрібно йти, щоб змінити країну на
краще», – впевнений Олександр
Шевченко.
Дороги – одна з проблем, які
найбільше болять волинянам.
Політик переконаний: якщо на
будівництві доріг чиновники перестануть відмивати кошти, то
магістральні шляхи можна буде
побудувати за три роки, а всі бічні дороги – за п’ять.
«На ямковому ремонті доріг

Волиняни хочуть знати, як збудувати країну гідності
і правди, про яку мріє Олександр Шевченко

крадуть просто неймовірні кошти, але його ніхто не скасовує,
хоча, відповідно до законодавства, гарантія такого ремонту
становить шість місяців. Я пишаюся тим, що буковельська компанія «ПБС» принесла в Україну новітні технології будівництва доріг
та будує справді якісно, а не так,
як 90% інших компаній. «ПБС»
відремонтувала близько тисячі
кілометрів доріг, а в Луцьку, до
слова, полагодила міст», – розповів Олександр Шевченко.
Щодо проблеми розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, то Олександр Шевченко
зазначив: до Верховної Ради він
вніс свій законопроект, який дозволив би всім без винятку не
тільки придбати автомобіль за
кордоном, але й розмитнити
його за доступною ціною. Проте, на жаль, влада відкинула цю
ініціативу.
«Цей законопроект має просту систему: незалежно від того,
який автомобіль, його можна
розмитнити за €500. Єдиною
забороною цього закону було
ввезення автомобілів з Росії.
Простий і зрозумілий закон. Показавши довідку про оплату, ви
просто могли б отримати українські номери. Однак провладна
більшість у парламенті не підтримала цей законопроект», – зазначив Олександр Шевченко.
Насамкінець політик наголосив: країною має керувати той,
хто буде чесний з українцями.
«Ви обираєте не конкретну особу, а майбутнє власних дітей та
внуків. Або ми оберемо тих людей, які знову будуть брехати
нам п’ять років, або подякуємо
тим людям, які були при владі, та
оберемо тих, хто не був довго у
політиці, аби збудувати країну
гідності та правди, де людина почуватиметься людиною. Ми маємо нокаутувати нинішню владу
та привести до державного керма чесних людей», – підсумував
Олександр Шевченко.

Äîðîã³ æ³íêè!
Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì.
Ìè ö³íóºìî âàñ çà âàøó ñèëó é ï³äòðèìêó,
äîáðîòó òà ÷óéí³ñòü. Âè íàäèõàºòå íàñ, òîæ ïîðÿä
³ç âàìè ìè ñòàºìî êðàùèìè. Äëÿ íàñ âè íå ò³ëüêè
áåðåãèí³ ñ³ìåéíîãî âîãíèùà, àëå é â³ðí³ ïîäðóãè,
â³äïîâ³äàëüí³ êîë³æàíêè òà íàä³éí³ ñóïóòíèö³ æèòòÿ.
Áàæàþ, àáè âñ³ âàø³ ïëàíè
âò³ëþâàëèñÿ â æèòòÿ, àáè
ó âàøèõ ñ³ì’ÿõ ïàíóâàëè ìèð
òà çëàãîäà. Ðàçîì ³ç âàìè ìè
ðîçáóäîâóºìî Óêðà¿íó òà Âîëèíü
äëÿ íàøèõ ä³òåé.

Ç³ ñâÿòîì! Áóäüìî ºäèí³!
З повагою голова
Волинського
осередку партії
«Українське об’єднання
патріотів – УКРОП»
Вячеслав Рубльов

Немає нічого могутнішого, ніж ідея, час якої настав. Віктор Гюго
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корупційний скандал
Борис ХВИЦЬ

Порошенку закидають державну зраду

мали погану якість, що підривало
обороноздатність нашого війська.
Очевидно, це був своєрідний пролог до торгівлі вугіллям на крові
українських патріотів, на якій в обхід усіх законів і моральних норм
також наживалася влада. Оце і є «реальні справи», якими сьогодні хизується Петро Порошенко. Очевидно,
що замість спекулювати на армії у
своїй передвиборчій кампанії, він
має покаятися перед військовими,
їхніми рідними, волонтерами і всіма українцями, а замість другого
президентського терміну отримати
перший тюремний строк!».
Нагадаємо, команда проекту
Bihus.info в рамках програми «Наші
гроші» опублікувала розслідування,
у якому йдеться про те, що син заступника секретаря Ради нацбезпе-

chesno.org

ерез прогули протягом двох
минулих років виборці можуть
відкликати шістьох обласних
депутатів.
Екс-голова Волинської облдержадміністрації, депутат від БПП Володимир Гунчик
каже, що пропускав засідання сесій та комісії
у зв’язку з відрядженнями. Очільник фракції
«БПП «Солідарність» Володимир Бондар запевняє, що складе мандат, якщо такою буде
воля громади, повідомляє громадський рух
«Чесно».
Чинне законодавство передбачає: якщо
депутат пропускає понад 50% засідань комісій чи/і сесій, він має скласти мандат.
Одним з перших кандидатів на відкликання з Волиньради є очільник фракції «БПП»
Володимир Бондар. У нього близько 50%
пропусків сесій облради за два роки. А з бюджетною комісією не склалося взагалі – торік
він був присутнім лише на одному засіданні з
22. «На жаль, депутат місцевої ради працює

статки

У

без відриву від своєї основної роботи. Тому
не завжди є можливість перенести службові
справи й віддатися депутатській діяльності.
Але той час, який можу, я присвячую депутатським обов’язкам», – зазначив в. о. керівника Держлісагентства України Володимир
Бондар.
Коли журналісти уточнили в нього, чи
довіряє колегам з партії та чи готовий здати
мандат, бо майже не ходить на засідання бюджетної комісії і прогулює сесії, він відповів:
«Не смішіть! Звісно, я не планую здавати мандат. Ще раз повторюю, що це рішення ухвалюватиму тільки разом з моїми виборцями. Їхню
думку щодо цього я знаю».
Другим кандидатом на відкликання є
представник «БПП», екс-голова ВОДА Володимир Гунчик, який свої прогули виправдовує
так: «Основна причина – робочі відрядження.
Коли сесію призначають під комісію, а комісію – за командою, то це не завжди збігається
з планами роботи».
Третім прогульником став ще один пред-

вий збір, всім миром збирають кошти на потреби армії. А Порошенко
та його оточення вдаються до торгівлі на крові з російським агресором, голослівно заявляючи, що такої торгівлі немає.
До слова, Петро Порошенко,
який нещодавно заявив, що Росія
готується до повномасштабної війни в Україні, відсторонив із посади
свого бізнес-партнера Гладковського після того, як стали відомі факти
розкрадання в українській армії.
Через розкрадання в оборонній сфері депутати Луцької міської
ради 27 лютого звернулися до Верховної Ради з вимогою ініціювати
процедуру висловлення недовіри
Президенту України Петру Порошенку. Більше того, вимога депутатів – ухвалити закон про імпічмент

ставник «БПП», фермер Валерій Діброва. Чому
не відвідує засідань комісії та чи планує скласти мандат, він не пояснив. «Я не пам’ятаю,
чому не відвідував. І не знаю, звідки у вас ця
інформація. Коли вивчу це питання, то зможу говорити. А у вас які питання до мене? На
підставі чого? Ви мій виборець чи що? Я не
зобов’язаний щось пояснювати», – ухилився
від відповідей депутат Діброва.
Четвертий прогульник Роман Микитюк
балотувався від партії «Наш край», фракція
якої в облраді розпалася наприкінці 2017
року. За 2018 рік він не відвідав більшість засідань комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та
інвестицій, яку очолює, а 2017-го пропустив
67% засідань комісії. Микитюк так пояснив
свої прогули: «2017 року я написав заяву про
вихід з комісії. Я хочу працювати в майновій
комісії, тому ці засідання не відвідував».
П’ятим прогульником став В’ячеслав Богдан, який ішов на вибори від радикалів. Жодного засідання земельної комісії за 2017-2018
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до першого туру виборів.
Як наголошує один з ініціаторів рішення, депутат Андрій Козюра, йдеться про негайне започаткування процедури імпічменту
Президента за державну зраду та
торгівлю в час війни з окупантом.
Звернення буде надіслано у всі
міські ради України, Верховну Раду,
МВС та НАБУ. Також депутати вимагають створити тимчасову слідчу
комісію в оборонній галузі. «Усі винні мають бути покарані. У викритих фактах міститься лише вершина
айсберга корупції, – переконаний
представник «Батьківщини». – Президент обіцяв відрубувати руки
всім, хто краде в армії, а виявляється, що наближені до нього особи
промишляють контрабандою російських деталей на оборонні підприємства країни. Президент обіцяв завершити війну за два тижні, а
солдати мали отримувати по тисячі
гривень на день. У жовтні 2017 року
Порошенко заявляв, що нікому не
дозволить красти в армії. Але він
однозначно знав про ці корупційні схеми, які очолювали наближені
до нього люди. Про це знали в СБУ,
було відомо про тиск на керівників оборонних підприємств, аби ті
замовляли російські запчастини.
Якщо не зупинити це зараз, можна
лише уявити, що робитиме Порошенко у разі, якщо виграє вибори».

роки депутат не відвідав. У обранця громади – 25% прогулів пленарних засідань сесій
упродовж 2017 року. Журналістам «Чесно»
не вдалося отримати коментар у Богдана. За
його номером телефону зв’язок відсутній.
Шостим прогульником виявився депутат
Володимир Кметь від фракції «Самопоміч». У
2018 році він пропустив понад 60% засідань
комісії з питань соціального захисту населення. У коментарі сказав, що готовий скласти
мандат, однак цю каденцію все ж хотів би допрацювати: «Мені не вдається потрапляти на
всі засідання комісії, оскільки крім того, що я
керівник благодійного фонду, я ще й священик. І це все поєднувати непросто. Тим депутатам, які в Луцьку, легше. А мені доїжджати
треба сто кілометрів. І бувало так, що це термінове засідання комісії, дізнавався пізно й не
встигав. За мандат я не тримаюсь, тому можу і
скласти. Але цю каденцію хотів би вже допрацювати. Скільки там? Ще рік лишився».
Очевидно, що депутати-прогульники
знаходять виправдання своїй відсутності на
засіданнях сесій чи комісій, визнають, що не
мають часу на депутатську діяльність сповна,
але складати мандат не збираються.

ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ОДА –
НОВЕНЬКА ІНОМАРКА
hromadske.volyn.ua

сім’ї екс-директора
департаменту
інфраструктури і
туризму Волинської
облдержадміністрації
Івана Мирки після
звільнення з’явилася
іномарка за 700 тис. грн.
Екс-посадовця, а нині керівника обласного партосередку Блоку Петра Порошенка
«Солідарність» Івана Мирку за
кермом нової Mazda CX-5 2018
року випуску неодноразово
фіксували журналісти Центру
журналістських розслідувань
«Сила правди». Попри те, що
автомобіль зареєстрований на
61-річну матір, користується
ним саме він, пише «Громадське
Волинь».
Директором департаменту
Івана Мирку призначив ще Григорій Пустовіт, поки був головою
Волинської ОДА. Відбулося це у

ки і оборони Олега Гладковського
Ігор був безпосереднім учасником
корупційних схем з розкрадання
в оборонному комплексі. Особи з
найближчого оточення Петра Порошенка продавали українським оборонним підприємствам брухт під
виглядом запчастин, накручуючи
на цьому сотні мільйонів гривень.
Запчастини до військової техніки з
Росії шляхом контрабанди потрапляли на територію України і через
структури-прокладки отримували
замовлення з підприємств «Укроборонпрому», на танкові та інші
заводи привозили ці запчастини за
завищеними цінами. Гроші виганяли на обнал-центри і вони осідали в
офшорах чи кишенях цих ділків.
Тим часом упродовж п’яти років
український народ сплачує військо-

ДЕПУТАТИ – НА ВИХІД

ні сорому ні совісті
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«ПЕРШИЙ ТЮРЕМНИЙ СТРОК,
А НЕ ДРУГИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ»
vgolos.com.ua

П

резидент Порошенко
та його оточення
організували схему,
за якою за завищеними
цінами купували
деталі російського
виробництва для
військової техніки. Історія
з «Укроборонпромом»
набула неабиякого
резонансу й закономірно
спричинила шквал критики
та обурення.
«Кривава російсько-українська
війна, тисячі жертв серед військових і мирного населення – не перепона для цинічних заробітків Президента і його оточення на армії.
Сімейний підряд з розкрадання
оборонних бюджетів, організований на початку російської агресії
бізнес-партнером Петра Порошенка, першим заступником секретаря РНБОУ Олегом Гладковським,
його сином та низкою армійських
чиновників, приносив їм сотні мільйонів прибутків тоді, коли українці
віддавали на військо часом останнє, – йдеться у заяві «Українського
об’єднання патріотів». – Президент
та його оточення організували схему, за якою за завищеними цінами купували російські деталі для
військової техніки. Однією з фірмпрокладок виступала «Кузня на
Рибальському», яка тоді належала
Петру Порошенку. Запасні частини
йшли контрабандою та зазвичай
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Червона Mazda вартує близько 700 тис. грн

червні 2014 року, після Революції Гідності. Громадський сектор
підтримав таке призначення,
адже Мирка – член революційного громадського об’єднання
«Самооборона Волині».
У 1997-му Іван Мирка почав
працювати на батьковому під-

приємстві «Шлях», яке спеціалізувалося на будівництві й ремонті доріг та інфраструктури.
У 2002-му очолив іншу сімейну
компанію «Єврорембуд», на якій
і працював до призначення в
ОДА з невеликою перервою у
2006-2007 роках. В облдержад-

міністрації Іван Мирка попрацював до серпня 2018 року, після
чого поміняв держслужбу на
політику.
З останньої електронної
декларації, яку Мирка подав
перед звільненням з ОДА, можна припустити, що чоловік мав
фінансову можливість особисто
придбати таке авто. Він задекларував 218 тис. грн зарплати,
отриманої у січні-серпні, 131 тис.
грн спадщини і $17 тис. готівки.
Та політик стверджує, що авто
насправді придбала його матір,
хоча звучить це не зовсім переконливо.
До слова, протягом роботи
в ОДА навколо Мирки і бізнесу
його сім’ї кілька разів спалахували скандали, пов’язані з тендерами на будівництво доріг.

Якщо хочеш пізнати людину, не слухай, що про неї кажуть інші, послухай, що вона каже про інших.
Вуді Аллен
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найкраще – дітям
Юлія ТЕРПЕЛЮК

У

ЗАПОРУКА УСПІХУ –

АКТИВНІСТЬ І НЕБАЙДУЖІСТЬ
Юлія Терпелюк

дошкільному
навчальному закладі
№37 «Дзвіночок»
міста Луцька відбулася
зустріч його працівників
та батьківського активу
з головою правління
фонду розвитку ЗОШ №11
«Ерудит» Наталією Гунько
й депутатом Луцької
міської ради від УКРОПу
Юрієм Безпятком.
Спершу пані Наталія розповіла присутнім про діяльність фонду
«Ерудит», його напрацювання та досягнення. Зокрема на прикладі школи показала, яких успіхів можна досягти, беручи участь у проектах.
«Наш фонд створено в 2015
році. Його метою є здійснення благодійної діяльності у сфері освіти,
тобто сприяння розвитку освітньої
галузі, реалізації науково-освітніх
програм, надання допомоги учасникам навчально-виховного процесу
шляхом залучення і використання
коштів, – зазначила Наталія Гунько.
– Аби мати прямий зв’язок з батьками та звітувати про реалізовані
проекти, ми створили сторінку в соціальній мережі, де батьки можуть
побачити результати роботи нашого
фонду».
Пані Наталія наголосила, що за
роки існування фонду вдалося реалізувати чимало проектів.
«Наш фонд активно підтримує
шкільні творчі колективи, розвиток
учнів загалом, зокрема забезпечує
творчі колективи костюмами для
виступів, організовує фото- та відеознімання шкільних свят. Три роки
тому під патронатом фонду було започатковано фестиваль «Золота лілея», в якому щороку беруть участь
близько тисячі дітей зі всього міста.

Ініціатори зустрічі переймаються
проблемами закладу

За кошти, які виграли в соціальнопсихологічному проекті «Щаслива
родина – квітуча Україна», провели
навчання та тренінги для школярів,
батьків і вчителів. Завдяки спільній
роботі Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом» та батьків майже по всій території школи є вільний доступ до
інтернету, – поділилася пані Наталія.
– Пріоритет для нашого фонду – це
участь в грантових проектах, за допомогою яких на території школи
було встановлено альпійські гірки
(рокарій), гойдалки та облаштовано велодоріжки. Але без підтримки
батьків, педагогічного колективу, депутатів у нас нічого цього не було б».
Наталія Гунько закликала батьків не бути байдужими, виявляти
ініціативу й пообіцяла за потреби
розповісти про всі кроки роботи з
проектами.
Активно допомагають фонду і
випускники цього закладу, депутатиукропівці Юрій Безпятко та Сергій
Балицький. Завдяки їм школа №11
стала першою в Луцьку, яка має 3Dпринтер, і школярі вже вивчають

імпреза
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отримуєш цікаві композиційні ритми», – ділиться фотохудожник.
Представлений на виставці й
один з найстаріших жанрів візуального мистецтва – ню. Саме жінка, її
природна краса, грація, неповторний шарм присутні на світлинах
фотохудожників Вадима Павлосюка та Олександра Федюка.
«Фотографія – моє життя, –
каже Вадим Павлосюк. – Не я жанр
вибрав, а він мене. Це приходить
з досвідом. Фотографую я понад
20 років, ще зі школи».
Як зазначають організатори,
такі виставки є традиційними й мають на меті популяризувати мистецтво фотографії у Луцьку.
«2018 рік видався плідним для
нашої спілки. Ось результат роботи. Ми дякуємо усім, хто допоміг
в організації виставки. Адже мистецтво потребує вагомого вкладу.
Зокрема, ми звернулися по підтримку в Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Нам пішли назустріч і
профінансували видання друкованого каталогу, де представлені
всі автори», – резюмує голова Волинського осередку Національної
спілки України Євгеній Боярчук.
Д І Й

онд Ігоря Палиці «Тільки
разом» продовжує
активно підтримувати
дошкільні навчальні заклади
та школи області. Цього
разу представники Фонду
завітали до села Воєгоща
Камінь-Каширського
та селища Олика
Ківерцівського районів, аби
презентувати результати
спільних проектів.
У дошкільному навчальному закладі «Казка» села Воєгоща – більш
як 90 діток. Вихователі створюють
усі умови, аби малюки здобували
знання, розвивалися гармонійно та
почувалися комфортно. Для урізноманітнення виховного процесу
бракувало проектора. Саме з цього
приводу до представництва Фонду
звернулася голова ініціативної групи
батьків ДНЗ «Казка» Тетяна Малець.
«Нашому садочку дуже потрібен був мультимедійний проектор,
адже раніше навіть для проведення
тематичних свят чи інших заходів вихователям доводилося шукати його
самим. Ми вирішили звернутися у
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»,
аби на умовах співфінансування
придбати проектор. І Фонд погодився нам допомогти в реалізації цього

та з облаштування вуличного спортивного майданчика з тренажерами. Незабаром буде реалізовано ще
один проект для початкових класів
школи зі змістовного проведення
дозвілля.
Наш мікрорайон постійно змінюється на краще. Згадайте, які були
двори та вулиці, й гляньте, якими
вони є сьогодні. Ініціативи, реалізовані в цьому мікрорайоні, були варті тієї роботи. Для садочка нам уже
вдалося реалізувати деякі проекти,
зокрема – замінити вікна в актовому залі, придбати ноутбук, принтер,
колонку для проведення спортивних свят та урочистостей, українські
народні костюми для виступів діток.
Але ми не зупинятимемося на досягнутому й намагатимемося вдихнути
нове життя в цей заклад. І батькам
потрібно не боятися бути ініціативними і намагатися відстежувати не
лише місцеві, а й європейські проекти. Сьогодні ми хочемо вам донести, що тільки разом можна зрушити справу з місця і саме у таких
розмовах народжуються ідеї. Адже

все передусім залежить від нас. За
один день зробити все неможливо,
але потихеньку потрібно розставляти акценти, спільними зусиллями
ми досягнемо бажаного», – зазначив
Юрій Володимирович.
Директор ДНЗ «Дзвіночок» Валентина Віннік подякувала батькам
та депутатам за підтримку та зазначила, що готова працювати задля
розвитку закладу.
«У нашому садочку ініціатива
фонду працює уже понад рік. Фінанси
для нас – завжди болюча тема. Напевно, мрія кожного керівника закладу
освіти – це постійне фінансування.
Але щоб воно було не з кишень батьків, потрібно виявляти творчість та
активність і не боятися брати участь
в проектах, – зазначила Валентина
Володимирівна. – Ми тісно співпрацюємо зі школою №11, яка однією з
перших почала працювати у цьому
напрямку. Я сподіваюся, що наш фонд
при садочку теж буде працювати продуктивніше, адже нам є у кого повчитися. Впевнена, що всі разом зможемо
досягти вагомих результатів».

ПОДАРУКИ ПОТІШИЛИ
ВИХОВАНЦІВ САДОЧКА
ТА ШКОЛЯРІВ
проекту, за що ми щиро вдячні. Задоволені всі – і діти, і батьки, і вихователі», – зазначила Тетяна Василівна.
Пізніше представник Фонду
Юрій Дмитрук завітав до школи села
Воєгоща, де завдяки плідній співпраці Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом» та батьків першокласників
на умовах співфінансування вдалося
придбати плазмовий телевізор.
«У 1-Б класі навчається 17 учнів.
Раніше на уроках вчителю доводилося проводити заняття, використовуючи ноутбук, але діткам було дуже
незручно сприймати навчальний
матеріал з маленького екрана. Ми
знали, що Фонд Ігоря Палиці «Тільки
разом» часто допомагає навчальним
закладам, тож вирішили звернутися
по допомогу, – розповідає укропівка,
голова ініціативної групи батьків 1-Б
класу Оксана Ковальчук. – Фонд погодився допомогти нам реалізувати цей
проект. На умовах співфінансування
ми придбали сучасний телевізор,
який допомагає школярам навчатися
та краще засвоювати матеріал».
А ще батькам першокласників
спільно з Фондом вдалося реалізувати проект з придбання фліпчартів та
Юлія Терпелюк
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передові технології. Також обранці
допомогли придбати для діток з соціально незахищених сімей квитки на
розваги в «ПортCity». Замінили вікна
у хореографічному залі та кабінеті
праці, придбали ноутбук, колонки та
багатофункціональний пристрій.
«Мене часто запитують, чому так
опікуюся цим районом. Я тут народився, колись ходив у цей садочок,
до міської ради мене обирали люди
саме з цього району, тому я переймаюся їхніми проблемами. Адже
депутатів обирають у першу чергу
для того, аби на місці відбувалися
якісь зміни. І я думаю, що місцеві жителі за ці три роки відчули зрушення
на краще, – зазначив Юрій Безпятко.
– Наші перші проекти – велодоріжка, «Сквер мрійників та інтелектуалів», «Рокарій» – було реалізовано на
умовах співфінансування, а за останні два роки для фонду нам вдалося
залучити понад 600 тисяч гривень
від благодійників. І цьогоріч уже
реалізували два проекти з придбання шести сучасних інтерактивних
дощок (мультимедійних комплексів)

Юлія ТЕРПЕЛЮК

Євгеній Боярчук: «Мистецтво
потребує вагомого вкладу»

Відкриття виставки фоторобіт,
яка презентує творчий
звіт членів Волинського
осередку Національної
спілки фотохудожників
України та фотоклубу
«Луцьк», відбулося в Галереї
мистецтв Національної спілки
художників України. Участь
у творчій імпрезі взяли 11
митців. Виставку організовано
за підтримки Фонду Ігоря
Палиці «Тільки разом».
Портрет, пейзаж, натюрморт,
ретро, конструктивізм, оголена натура – представлені світлини різні
за жанрами та тематикою.
Фотохудожник
Володимир
Стахів зазначає: кожен автор працює в певному жанрі, розвиває
його, виробляє свою стилістику.
Пан Володимир представляє два
стилі – документальну фотографію
і конструктивізм. Знімкує митець в
основному околиці Луцька, міські
багатоповерхівки.
«Стараюся в буденних об’єктах
знайти щось оригінальне. Адже
спостерігаючи та аналізуючи,

Батьки з цікавістю слухали інформацію про проекти

добра справа

БУДЕННІСТЬ КРІЗЬ
ПРИЗМУ ОБ’ЄКТИВА

Ірина ЮЗВА
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Новій бандурі щиро
радіють і учні, і викладачі

куточків відпочинку для школяриків.
«У нас виникла ідея подати документи до Фонду, аби разом придбати для першокласників фліпчарти та
куточки відпочинку. Дітки дуже задоволені такими подарунками, адже
тепер вони мають змогу навчатися
з більшим завзяттям та інтересом.
Особливо подобаються школярам
куточки відпочинку, де вони мають
змогу відволіктися від навчання та
погратися під час перерви», – зазначає голова ініціативної групи батьків
Марія Банзерук.
Музична школа селища Олика
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» отримала ноутбук та бандуру.
«У нашій школі навчається
61 учень, – розповідає викладачка
музичної школи Оксана Попко. – Діти
залюбки приходять на уроки і з задоволенням навчаються. Однак останнім часом вкрай актуальним стало
питання придбання нової бандури,
бо ті, які були, стали нежиттєздатними. Тому я вирішила звернутися
по допомогу до Фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом». Порадившись із колегами та батьками, ми написали заяву, підготували потрібні документи
й дуже зраділи, коли дізналися, що
нам привезуть бандуру та ноутбук,
який також дуже потрібний. Ми щиро
дякуємо Фонду за допомогу».
«Радісно, що викладачі школи
намагаються зробити все для покращення матеріально-технічної бази навчального закладу, – наголосив представник Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом» Микола Вашкевич. – І співпраця з Фондом вкотре показала, що
тільки разом нам до снаги розв’язати
найрізноманітніші проблеми».

Той, хто знайшов себе, втрачає залежність від чужих думок. Альберт Ейнштейн
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день з депутатом
Сергій ВОРОНОВ

Д

реформа
Дарина ТИХА

ародний депутат
від УКРОПу Ірина
Констанкевич увійшла
до міжфракційного
об’єднання
«Децентралізатори»,
учасниками якого станом
на 26 лютого є 13 народних
депутатів.
Як заявила під час презентації
об’єднання представниця «Українського об’єднання патріотів», метою
нардепів є сприяння завершенню
реформи децентралізації в Україні.
«Ми маємо великі плани щодо
законодавчого забезпечення і
практичного втілення цих норм у
життя, а також контролю за виконанням законодавства. Сподіваюся,

У Старочорторийській амбулаторії
загальної практики сімейної медицини

компетентних спеціалістів щодо
усіх проблемних питань.

ПРО РОБОТУ ПОШТИ –
З ПЕРШИХ УСТ
Завітавши в райцентрі до відділення поштового зв’язку, народна
обраниця дізналася від його начальника Наталії Чечотки, що за
винятком чотирьох листонош, у
відділенні повністю оновили штат
працівників.
«Дівчата швидко ввійшли в курс
справ і працюють дуже добре. А
зарплата залежить від виконання
місячного плану. Це і продаж товарів у роздріб, і газети, і посилки та
чимало іншого. Наші листоноші працюють на 0,85 ставки. Їм дали один
додатковий вихідний у п’ятницю,
однак при цьому об’єм робіт залишився той самий», – розповіла Наталія Чечотка.
«Знаючи складну ситуацію
з «Укрпоштою», я писала десятки звернень, щоб не руйнували
українську пошту та переглянули
контракт із очільником «Укрпошти»
Ігорем Смілянським. Але уряд захищає його, умови контракту поки
не переглядатимуть. Моя думка
така: все це роблять для того, аби в
подальшому приватизувати національного оператора зв’язку», – зазначила Ірина Мирославівна.
Також йшлося про можливе

отримання пенсій через відділення
банків та місцеві проблеми – складність переходу з важкими сумками
через залізничні колії, погані білощебеневі дороги в районі «баму»,
відсутність достатньої кількості
велосипедів (депутат пообіцяла допомогти), а найбільше керівник відділення просила про підняття зарплати операторам та листоношам,
адже знайти кадри на ці посади за
низької зарплати дуже складно.
«Ви перший депутат, який прийшов до нас і вислухав наші проблеми», – подякувала на завершення
діалогу Наталія Чечотка.

ЗУСТРІЧІ З
ПРАЦІВНИКАМИ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
ТА МАМОЮ ГЕРОЯ
УКРАЇНИ
Народний депутат відвідала також Маневицьке відділення
Камінь-Каширського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України у Волинській області. Зауважимо, що Ірина Констанкевич підготувала низку законопроектів щодо
збільшення та вирівнювання пенсій
окремим категоріям населення.
Поспілкувавшись із працівниками,
Ірина Мирославівна дізналася, що
кількість пенсіонерів у районі станом на 1 січня цього року становить 14317 осіб, із них тих, які пра-

цюють, – 2171, розмір пенсій сягає
від мінімальної до найбільшої у районі – понад 45 тис. грн.
Незважаючи на щільний робочий графік, депутат знайшла час,
аби провідати прийомну маму Героя України Андрія Снітка Раїсу Халик. Ірина Мирославівна цікавилася
життям, здоров’ям та проблемами
жінки. Своєю чергою, Раїса Михайлівна розповіла про незабутню
зустріч із письменником Василем
Шклярем, який цікавився подробицями життя її сина Андрія.

НАПРАЦЮВАННЯ ТА
ПРОБЛЕМИ СТАРОГО
ЧОРТОРИЙСЬКА
Разом із старочорторийським
сільським головою Миколою Шулипою Ірина Констанкевич спершу
відвідала амбулаторію загальної
практики сімейної медицини, де
поспілкувалася з колективом, який
очолює Олександр Шостак. На
сьогодні завідувач АЗПСМ уклав
договори з 1940 пацієнтами. Від
сільського медика депутат дізнавалася про плюси та мінуси медичної
реформи.
«Особисто я – противник оптимізації амбулаторій, – зазначив
Олександр Шостак. – Реформа первинки хороша для великих міст або
якщо амбулаторія має кількох лікарів і двох працівників середнього

персоналу на кожного лікаря, тоді
можна працювати. А якщо один лікар і дві медсестри, то амбулаторію
потрібно закривати або сидіти й
тільки медогляди проводити».
Поряд із певним забезпеченням
амбулаторії новими медичними
апаратами, у Старому Чорторийську є проблеми з інтернетом. А з
1 липня цього року стане ще й нереально утримувати доволі велике
приміщення амбулаторії та денний
стаціонар, де нині щодня лікується
від 10 до 15 осіб.
Під час зустрічі з нардепом у
місцевому будинку культури жителі
села піднімали питання відсутності
ліків за рецептами в аптеках, скаржилися на погані дороги та недостатню кількість автобусних маршрутів. Сільський голова говорив
про чималу кількість нелегальних
точок продажу самогону, а керівник дошкільного закладу прохала
допомоги в перекритті приміщення. Депутат знайомила присутніх із
розробленими законопроектами та
баченням розв’язання проблемних
питань.
Неабияким «ковтком свіжого
повітря» стало відвідання місцевої
школи (навчається 207 дітей, з них
30 довозять), яку очолює Оксана
Брик. Незважаючи на те, що це одна
з найстаріших шкіл району, тут чимало зроблено, аби освітній заклад
мав сучасний вигляд. У 2010 році
було замінено вікна, в 2011-му –
котли, тож нині у школі тепло. Також
замінено дах, добудовано спортзал,
перед входом у приміщення викладено бруківку та встановлено
паркан. Нині за кошти субвенції
держбюджету місцевим бюджетам
зони спостереження РАЕС проводять ремонт першого поверху. У
школі також є сучасна бібліотека,
по-модерному обладнаний перший
клас «Нової української школи». Та є
й чимало завдань – переобладнати
колишній спортзал під актовий, перенести шкільний музей у нове приміщення, оскільки в старому буде
кімната
інклюзивно-ресурсного
центру.
Завершився робочий день народного депутата візитом у Старочорторийську сільську раду. Із
очільником громади обговорили
потребу села у сучасному футбольному полі, оскільки місцева команда грає на першість області, та реалізації проекту в’їзної дороги до
села із траси протяжністю 280 м й
вартістю 1,4 млн грн.

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ПРОБУКСОВУЄ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ»
що децентралізація як ідея, як практичний досвід матиме перспективу.
Тому ми – за децентралізацію як
перспективу для України», – зазначила вона.
За словами Ірини Констанкевич,
наразі найбільші проблеми із завершенням цієї реформи – в селах
та невеликих населених пунктах.
«Як
народний
депутатмажоритарник я постійно відвідую
свій виборчий округ. А це переважно села, невеликі населені пункти.
Хочу сказати, що в столиці децентралізація на вигляд – успішний
проект, за яким ідуть великі гроші,
і щодо цього звучать «гарні» звіти.
Натомість на практиці децентралі-

зація в сільській місцевості пробуксовує», – зауважила Ірина Констанкевич.
Водночас нардеп від УКРОПу
підкреслила, що причиною цього
є саме відсутність повного законодавчого забезпечення.
«Щоб децентралізація як сучасна та потужна реформа відбулася
на 100%, потрібне ще повне законодавче забезпечення. Його наразі
немає. Внаслідок цього ми бачимо,
що на місцях є проблеми з освітою,
зокрема із загальноосвітніми закладами та позашкіллям. Ми бачимо велику проблему з переданням
земель новоствореним ОТГ», – наголосила Ірина Констанкевич.

Є три речі, яких боїться більшість людей: довіряти, казати правду й бути собою. Федір Достоєвський
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ЯКИЙ ПРИЙШОВ ДО НАС І
ВИСЛУХАВ НАШІ ПРОБЛЕМИ»

«ВИ ПРОСТО ТАК ЦЕ
ГОВОРИТЕ ЧИ СПРАВДІ
ХОЧЕТЕ ДОПОМОГТИ?»
Під час відвідин Маневицької
районної філії Волинського обласного центру зайнятості Ірина
Констанкевич ознайомилася з
основними напрямками діяльності
центру. Директор Юрій Корольчук
зазначив, що нині в районі зареєстровано 270 безробітних, поряд із
цим є 120 вільних вакансій, щоправда, більшість із них сконцентровані
в Маневичах та Колках. У ході розмови було обговорено доступність
програм кредитування сільських
трударів-одноосібників та окремі
питання профтехосвіти.
Також Ірина Мирославівна зустрілася з учасниками АТО, які перебувають у центрі на обліку. За
весь час неоголошеної війни до районної служби зайнятості звернулося 278 таких осіб, із яких 63 було
працевлаштовано.
«Перш за все дякую усім вам
за сумлінне виконання свого
обов’язку та хочу зазначити, що усі
законопроекти, які заходять у Верховну Раду і стосуються бійців АТО,
завжди знаходять підтримку в залі.
Але чи достатньо цього, ви маєте
мені сказати», – зазначила народна
обраниця, розпочинаючи діалог із
бійцями.
«Ви просто так це говорите, чи
справді хочете допомогти?» – пролунало перше запитання від одного
з колишній бійців. Коли нардеп запевнила, що справді бажає полегшити їм життя, розпочався діалог.
Зокрема чоловіки цікавилися можливістю придбання за пільговими
цінами деревини та будівельних
матеріалів, обговорювали проблеми надання земельних ділянок, недостатність інформації про пільги,
медичне обслуговування та безплатні ліки тощо.
Юрій Корольчук як воїнафганець закликав атовців якнайшвидше працевлаштуватися, бо
свого часу на власному прикладі
переконався, що найкращими ліками для адаптації в мирному житті є
праця і корисна зайнятість. А місць,
щоб здобути будь-яку професію,
достатньо.
За результатом зустрічі було вирішено провести в кінці березня
семінар для атовців із залученням

7 березня 2019 року

«ВИ ПЕРШИЙ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ,

Сергій Воронов

нями народний
депутат від УКРОПу
Ірина Констанкевич
із робочим візитом
перебувала у Маневичах та
Старому Чорторийську, де
провела чимало зустрічей
із виборцями.
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війна триває
Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ
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МАЙЖЕ 300 ДНІВ У ПОЛОНІ
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«ЩОДНЯ НАБИРАЮ
ЯКОВА З НАДІЄЮ –
А РАПТОМ ПІДНІМЕ
СЛУХАВКУ»
За словами жінки, востаннє телефоном вона розмовляла з чоловіком 28 серпня.
«Дзвонив мені з номера Ольги Кобцевої, уповноваженої ЛНР у
правах людини. Спочатку вона говорила. Перепитала, чи це я. Сказала, що поруч з нею мій чоловік. І наголосила, щоб я виконала те, що він
у мене попросить. Коли Яша узяв
слухавку, то попросив свій паспорт.
Сказав, що для обміну. Відповіла, що
все зроблю. Тоді зателефонувала до
його брата Богдана, який допомагає
нам у цій справі. Він сказав, що ніякого паспорта ми нікому давати не
будемо. Лише українській стороні.
Відтоді ні слова», – каже Олена.
Жінка розповідає, що 25 травня
у їхнього сина був останній дзвінок.

герої серед нас
Наталія ДМИТРУК

З

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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Чоловік потрапив у полон в ніч на 26 травня 2018 року

Десь по обіді Яша до неї зателефонував, попросив поповнити рахунок.
«Зазвичай, коли кидала йому
гроші, то передзвонювала запитати, чи надійшли, – пригадує Олена.
– Насправді ж то був зайвий привід
почути його голос. А того разу чомусь не зателефонувала. Напередодні, 24 травня, відправила йому
посилку. На ті вихідні припадали Зелені свята, то мав би забрати її вже у
вівторок. Передала солодке, одеколон, засоби гігієни, черевики».
Ввечері 26 травня їй зателефонували з невідомого номера. Чоловік представився Яшиним командиром.
«Попросив набрати чоловіка,
бо, мовляв, не бере слухавку, пішов
зі зброєю і зник, – розповідає Олена. – Подумала, що хтось дуркує. Вибила. Яша іноді любив так жартувати – телефонувати з інших номерів і
іншим голосом до мене звертатися.
Телефонував знову, потім ще кілька
разів. Збивала. Тоді підняла і мені
той командир сказав, що Яків та ще
один хлопець зі зброєю зникли».
Того вечора у 14-й бригаді заявили, що двоє бійців самовільно
залишили розташування частини.
«Почитала це і подумала, що

не могло такого бути. Яша не міг
самовільно піти. Його телефон тоді
то вмикався, то вимикався. Вранці
27 травня збиралася до церкви, це
була Трійця. Прийшло до нас додому троє людей з військової служби
правопорядку, – провадить жінка.
– Спитали, чи знаю, що сталося з
моїм чоловіком. Цікавилися, коли
востаннє з ним розмовляла, чи не
казав, що хоче втекти. П’ять років
тому на Яшин телефон я підключила
функцію «дитина під наглядом», так
можна дізнатися місце розташування телефона. Для цього не треба навіть інтернету. Тоді показало місто
Луганськ, вулиця Зоотехнічна. Якщо
телефон вимкнений, то нічого не
показує. Відтоді нічого і не показує,
бо телефон повсякчас вимкнений».
Яків наснився Олені і сказав: «Не
плач, все добре, я живий». 30 травня, на шостий день утримування в
бойовиків, зателефонував і повідомив, що у полоні.
«Спочатку набрав батьків, потім – мене, – каже вона. – Сказав,
щоб трималася. Що у нього все
добре, що в полоні, але живий і
здоровий, просив, щоб не плакала.
І вибив. Відтоді його телефон вимкнений. Щодня його номер набираю – а раптом підніме слухавку».

«ДЕНЬ У ДЕНЬ ЖИВУ В
НЕВІДОМОСТІ»
Перше відео з Яковом бойовики
виклали в мережу 31 травня. Йому
«за сценарієм» робили екскурсію
тимчасово окупованим Первомайськом Луганської області.
«Відео з чоловіком виклали через шість днів після того, як його взяли в полон, – каже Олена. – Думаю,
Яшу перед тим побили. Надворі вже
було тепло, а його водили в кітелі. Закритий був по шию і аж до зап’ясть.
Очі спухлі, шия в плечі втиснута».
Наступне відео з Веремейчиком
та Євтушком виклали 2 червня. Це
була прес-конференція, яку проводила Кобцева. Через три тижні
опублікували ще одне відео. У ньому показано, як військові телефонують дружинам та братам. Розповідають, що в полоні у них все добре,
їх ніхто не б’є, годують, ставляться
по-людськи.
Олена запитувала в чоловіка, де
його речі, де хрестик, чи дивиться
він телевізор. «Ланцюжок у нього був
запаяний, його хіба зірвати можна
було, а не зняти, – каже жінка. – Відповідав натягнуто. Зовні ніби він,
а говорив зовсім не як мій Яків. Не
знаю, що вони з ним мали зробити,
аби він таке на тих відео говорив».

ПІД ОБСТРІЛАМИ ВИВІЗ
СІМОХ ПОБРАТИМІВ
Наталія Дмитрук

а офіційними даними,
в Іловайському котлі
на Донеччині у серпні
2014 року загинули 366
українських бійців, 429
отримали поранення, більш
як 300 потрапили в полон.
Це пекло пройшов і Чорний
Механ, як називали на
передовій Юрія Коржана
із Кримного, що на
Старовижівщині.
Майстра художніх виробів, за іншим дипломом – вчителя трудового
виховання Юрія Коржана призвали
до лав Збройних сил України в перший рік війни. Після півтора місяця
навчань кинули під Волноваху. Дякувати долі, не потрапив на блокпост, який сепаратисти розстріляли
22 травня 2014 року, бо служити
довелося на іншому – в роті швидкого реагування. Позивний Чорний Механ якось відразу пристав
до хлопця, адже від копирсання в
БМП у механіка-водія завжди були
вимащені мазутом руки, позаяк
машина виявилася не в ідеальному
технічному стані, тому доводилося
постійно щось лагодити.
«Мій перший бій був біля
Мар’їнки на Донеччині, – розповідає Юрій. – «Потрібно поранених
забрати», – каже командир у розпал
бою. Ніхто, крім мене, не захотів по
них їхати. БМП – на ручнику, відчиняєш люк, щоб вилізти, – снайпе-
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-річний
волинянин Яків
Веремейчик на
позивний Ґудзик, який
служив за контрактом
у 14-й механізованій
бригаді, перебуває у полоні
незаконних збройних
формувань ЛНР вже майже
300 днів.
Відомо, що в ДНР утримують
дев’ятьох військових. У ЛНР – сімох,
серед них і Яків Веремейчик. Він потрапив у полон в ніч на 26 травня
2018 року неподалік Катеринівки
Попаснянського району Луганської
області. Тоді ж бойовики полонили
його побратима з Любомля Юрія
Євтушка.
«Знаєте, я в YouTube на всі канали сепаратистські підписана, – каже
дружина Якова Олена. – І ЛНР, і ДНР.
Постійно переглядаю, а раптом
щось про мого Яшу побачу. Але давно нічого немає».

Юрій намагається забути про те, що пережив на війні

ри стріляють. Пораненого в живіт
взводного та у ногу – командира
блокпоста ледве підібрав, але довезти першого не вдалося, стік
кров’ю. Потім повернувся ще по
п’ятьох бійців. Тільки почали сідати в БМП, як із сусіднього двору
полетів коктейль Молотова – його
намагався закинути у відчинений
люк машини місцевий дідок. Хлопці
у відповідь відкрили вогонь. Щойно
від’їхали, стали стріляти російські
гаубиці. Ледве вціліли. Після того як
у Мар’їнку ввійшли 350 сепаратистів, її довелося залишати».
Д І Й

З важким серцем згадує Юрій
Коржан Іловайський котел.
«З нами був полковник з Тернопільщини, – розповідає. – Такі, як
він, варті поваги, адже, працюючи
у військовому комісаріаті, міг би
відсидітися в тилу. Але сумління
не дозволяло, бо, як казав, коли на
передовій гине молодь, кадровий
військовий не має права ховатися
за спинами інших. А ще – що його
неправильно зрозуміли б навіть
батьки, тому й мобілізувався».
Довго й виснажливо сепаратисти стріляли по блокпосту, на якому

був Юрій. Бракувало боєприпасів. В
обідню пору полковника поранили
і його відвезли в санчастину. Не стихали бої і ввечері.
«А зранку за наказом командування, забравши поранених і нібито отримавши зелений коридор,
ми мали виходити з потрійного
кільця оточення. Відчуваючи щось
страшне, хлопці дзвонили додому,
прощалися з рідними. Перше коло
пройшли нормально, друге – також.
Залишалося ще одне. Під Старобєшевом росіяни відкрили шалений
вогонь. Знищили всю нашу техніку.
Хлопці ховалися по кущах в надії залишитися живими».
Юрій розповідає про ті дні, а в
самого перехоплює подих, він ніби
заново переживає ті трагічні події.
«Спочатку діставалися до села
Українки, бо думали, що там стоять
українські війська, натомість побачили ворога. Кинулися в протилежний бік. Потім хтось зв’язався
зі штабом. Отримали наказ виходити на дорогу, де нас мали забрати
автомобілі «Червоного Хреста», –
каже Юрій Коржан. – Відкрили на
десятьох дві баночки кільки, почули дзюркотіння струмка – напилися
води. Замість авто з білим прапором
зустрілися з ворожим російським
угрупуванням».
Щоправда, у полоні Юрій Гри-

Олена каже, що досі не знає,
який статус у її чоловіка. Чи він
військовополонений, чи безвісти
зниклий. Не знає, який його номер
у списку на обмін, цю інформацію
не розсекречують.
«За статутом, командування
бригади не зобов’язане повідомляти родині, що вояк перебуває в полоні. Вони зобов’язані повідомити
лише у разі смерті. Я досі чекаю результатів їхнього внутрішнього розслідування. На запит про те, де мій
чоловік, в бригаді відповіли, що він
перебуває за межами розташування. Але 15 листопада я побачила на
акції «Порожні стільці» на підтримку українських політичних в’язнів у
Росії й Криму, а також полонених в
ОРДЛО, яка в Києві відбувалася, стілець з прізвищем Веремейчик. Це
дало надію».
26 грудня 2018-го через міжнародну організацію «Червоний
Хрест» Якову відправили посилку з
теплими речами.
«Брат чоловіка Богдан вийшов
на «Червоний Хрест», – розповідає
Олена. – Домовилися, що вони передадуть посилку від нас. Склала
сало, мед, термобілизну, спортивний костюм, зимове взуття, куртку.
Надіслали все у Слов’янськ Донецької області, звідти представник
«Червоного Хреста» мав забрати
і передати на Луганськ. З 14 січня
посилка вже там. Але Яків досі її не
отримав. Спочатку бойовики посилку дозволили передати, а тепер
гальмують процес. Думаю, вони сюжет знімуть, коли передаватимуть
пакунок, мовляв, такі мирні – і подзвонити дають, і посилки дозволяють. Не знаю, хто кому потрібен:
чи наші хлопці їм, щоб тримати нас
за ниточки, чи їхні нашим. Знаю, що
мені потрібен мій чоловік. Це гірше,
ніж смерть. Коли Яків пішов воювати, переживала, щоб не повернули
його мені 200-м. А тепер з дня у
день живу в невідомості. Не знаю,
що може трапитися завтра, хто
може подзвонити і що сказати».
горович провів лишень добу, але
й того вистачило, щоб подивитися
смерті у вічі.
«Уночі до нас зайшов бородатий чеченець, – згадує мій співрозмовник. – Поштрикав перед носом
ножем, намагаючись продемонструвати, що може заподіяти нам
будь-що. Відібрали окремо солдатів
і офіцерський склад та повідомили,
що на ранок має відбутися обмін
військовополоненими. На щастя,
так і сталося. Наступного дня ми
збирали на полі бою своїх вбитих.
Їх було дуже багато. Вантажили на
КамАЗ та «Урал». Увесь наш одяг був
так просякнутий кіптявою і кров’ю,
що коли повернулися на свій полігон на Дніпропетровщині, деякі незвичні до цього солдати, які зустріли нас там, непритомніли».
Для
двадцятишестирічного
Юрія Коржана війна закінчилася,
коли після звинувачення в самовільному залишенні частини кримінальну справу проти бійців 51-ї
окремої механізованої бригади
офіційно закрили. Довгий час ходив
кабінетами, щоб отримати статус
учасника бойових дій. Повернувшись до мирного життя, Юрій одружився. Нині у нього підростає маленька донечка. І нарешті знайшли
душевний спокій батьки Григорій
Лаврентійович та Тамара Тихонівна, які виховали п’ятьох синів і двох
доньок. Тепер Юрій намагається
забути про те, що пережив на сході
України, а ще – усміхатися, бо з тим
болем, якого завдала йому війна,
жити неможливо.

Якщо ви хочете ощасливити весь світ, ідіть додому й любіть свою сім’ю. Мати Тереза
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із перших вуст
Вікторія ОЛЕЩЕНКО

се ля ві
Марта ЮЛАНТОВА

же кілька вечорів
поспіль у закинутій
оселі Киричуків світилися
вікна. Сусіди почали
перешіптуватися, що
в стару хату-пустку
внадилися якісь зайди.
Але згодом побачили, що
на подвір’ї порядкує Антон
Киричук, який давно пішов
у прийми до підприємливої
вдовиці. Вірка живе в
сусідньому селі, має кілька
крамничок, тож Антон став
їй і за коханця, і за водія, і
за вантажника.
Аж тут тобі на – повернувся додому. Розчистив сніг, нарубав дров,
навіть виправ тюль і помив вікна.
«Значить, надовго», – зробили висновок сільські кумасі. А коли стало відомо, що Антон і на роботу
влаштувався в рідному селі, то ще
більше перейнялися його долею.
Мовляв, чоловік у розквіті сил, а
живе самотиною.
Жіноцтво розділилося на два
табори. Перший схвалював, що
Антон нарешті втік від Вірки, яка

публікацій на підтримку тієї ідеї.
У рубриці «Уклін Кобзареві» вона
розповідала про життя і творчість
Шевченка, а також заходи, що відбувалися на теренах області до 175-ї
річниці від дня його народження,
там же публікували повідомлення
Фонду культури про надходження
добровільних пожертв на спорудження пам’ятника. І люди відгукнулися потужно: цілими колективами
долучалися, жертвували особисті
заощадження, а ще освітні, медичні
заклади, мистецькі колективи, навіть у садочках діти копієчки вихователям приносили.
– Невже не було опонентів
ідеї, адже йдеться про період
іще Радянської України у складі
СРСР, коли був такий собі ліміт на
пам’ятники, та ще й відповідного
спрямування, і постать Шевченка
аж ніяк не вписувалася у той рейтинг?
– Був один гнівний лист, я назвав би його анонімним, хоча й містив він підпис. Дехто В. Колягін розмірковував про те, що у Луцьку є
пам’ятник Шевченку, тому ще один
буде зайвим, мовляв, народні гроші варто витратити раціональніше,
скажімо, на облаштування місцевого зоокутка. Заради правди варто
сказати, що погруддя Шевченка на
ту пору справді було в Луцьку – у
мікрорайоні Вересневому, неподалік цукрового заводу. Та хіба ж
лишень такого місця заслуговувала
постать Шевченка (жодним чином
не хочу образити ні ту територію, ні
тамтешніх мешканців)? Люди хотіли
іншого вияву пошанування і увічнення. Їхню позицію, як на мене,
якнайповніше окреслила Людмила
Приходько (на ту пору – заслужена артистка, актриса Волинського
облмуздрамтеатру). Колягіну вона
відповіла так: «Я народилася й виросла в Каневі, де поховане серце
Великого Кобзаря, де споруджено
йому пам’ятник. Не раз була свідком всенародної, всесвітньої шани
його пам’яті, бачила, як ідуть люди
з далекої Індії, Австралії, США, щоб
вклонитися його могилі. А тов. Колягін пропонує кошти, зібрані на
спорудження пам’ятника Т. Шевченку, витратити на впорядкування
зоокутка в парку. При всій повазі
до братів наших менших, мимово-

Пам'ятник Кобзареві відкрили в березні 1995 року

лі подумала, що якби в Каневі був
найпрестижніший зоопарк, навряд
чи їхали б до нього люди з усього
світу».
– Як реагувала тодішня місцева влада на народну ініціативу?
– Першим відгукнувся Луцький
міськвиконком на чолі з Антоном
Кривицьким. Пропозицію громадськості тут підтримали, одночасно
ухваливши рішення про організацію конкурсу на кращий проект
пам’ятника і пошук місця для його
встановлення. Долучилася й обласна влада, погодивши пропозицію
волинян у столиці в Мінкульті.
– Попри те, що усі питання
вдалося залагодити, бронзовій
постаті Шевченка довелося чимало чекати, аби зайняти своє
місце на площі у центрі Луцька?
– Так. Нам навіть конкурс на проект пам’ятника довелося оголошувати двічі: перший тур завершився
невдало – жоден з чотирьох проектів, які запропонували скульптори
й архітектори, не одержав належної підтримки з боку журі. До того
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ж, усе ніяк не могли визначитися з
місцем встановлення пам’ятника.
1990 року в день народження Шевченка у скверику навпроти школи
№4 заклали камінь на місці майбутнього монумента. Думалося,
що хоча б з одним завданням впоралися. А тут – 1991-й. Гроші стали
знецінюватися. На ту пору на благодійному рахунку вже було майже
300 тисяч карбованців, а ще був
валютний рахунок, бо ж гроші стали надсилати люди з-за кордону –
українці з діаспори, в основному з
Канади. Ми тоді дуже боялися, що
ті народні пожертви просто перетворяться на папірці. На одному
з засідань обласного відділення
Фонду культури я став пропонувати хоча б закупити бронзу і граніт
для майбутнього пам’ятника. Та
вирішили таки зачекати. А тим часом тривали суперечки щодо місця
встановлення пам’ятника: частина
лучан наполягала, щоб Шевченко
постав на місці знесеного гранітного Леніна навпроти будинку колишнього обкому партії. Інші про-

понували перенести сюди Лесю
Українку, а на Театральному майдані спорудити пам’ятник Кобзареві.
1992 року змогли нарешті визначити переможця проекту – серед
п’яти творчих груп з Києва, Львова
і Волині найвдалішою визнали розробку авторів з Києва – Едуарда
Кунцевича і Олега Стукалова. А тим
часом добровільні карбованці перетворилися уже на купони. Інфляція могла просто знищити добру
справу. Наші звернення до депутатів Верховної Ради, Президента з
клопотанням про індексування цих
грошей залишилися без відповіді.
З’явилися побоювання, що через
ось таку ситуацію доведеться забути про пам’ятник до 190-ї чи й 200-ї
річниці від дня народження поета.
Та у квітні 1994 року повністю виготовили скульптуру Тараса. До семи
мільйонів зібраних народних грошей, яких, звісно, не вистачало на
нашу справу, додали бюджетні кошти. Посприяв Антон Кривицький,
який у липні 1994 року став Луцьким міським головою. Під час виборів він пообіцяв, що зробить усе,
аби пам’ятник Шевченку в Луцьку
був, і слова свого дотримав.
Одне слово, 9 березня 1995
року на площі перед головним
корпусом ВДУ (нині СНУ) імені Лесі
Українки відбулася урочиста церемонія відкриття пам’ятника Тарасу
Шевченку.
Як згадує Микола Онуфрійчук,
того дня голці ніде було впасти –
стільки прийшло люду. Сам він цю
історію докладно описав у книзі
«Дорога до Тараса», що вийшла
друком у видавництві «Терен» 2014
року. На її сторінках є й «Пам’ятний
реєстр добровільних пожертвувань» з переліком прізвищ людей,
установ, організацій і підприємств,
що долучилися до доброї справи.
Авторка цього матеріалу почула ту історію 2015-го, у рік 201-ї
річниці від дня народження Тараса
Шевченка, за три дні до знаменної
події – 20-ї річниці від дня відкриття
пам’ятника в Луцьку. Пам’ятника за
купони.
У кожного з нас – своя дорога
до Тараса. Дбаймо, щоб ні у лиху, ні
в добру годину не заростала, щоб
стелилася чисто випраним полотном до соборів душ наших.
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У

рік 205-ї річниці від
дня народження
Тараса Шевченка
волиняни згадують іще
одну подію – в березні
1995-го у Луцьку
урочисто відкрили
пам’ятник Кобзареві. То
була направду знаменна
подія – нарешті у волинян
з’явилося місце своєрідного
паломництва до батька
всього українського люду.
І варто сказати, що в день
відкриття пам’ятника
було саме так: такої
велелюдності на площі
біля центрального корпусу
нині Східноєвропейського
національного
університету, як 9 березня
1995-го, годі й згадати,
розповідає відомий на
Волині громадський
діяч, голова товариства
«Холмщина», а в ті
часи – керівник Волинського
відділення Українського
фонду культури Микола
Онуфрійчук.
– Улітку 1988-го розпочалася
підготовка до відзначення 175-ї
річниці від дня народження Тараса
Шевченка. Перелік заходів затверджували колегіально на пленумі
правління обласного відділення
Українського фонду культури. Під
час обговорення хтось із присутніх пригадав пропозицію тоді викладача СПТУ №9 Миколи Поліщука встановити у Луцьку пам’ятник
Кобзареві. Тут варто сказати, що
цей чоловік був не єдиний у своєму
прагненні – чимало лучан воліли
бачити такий пам’ятник у місті, при
тім не якусь штамповку, зроблену
нашвидкуруч, а високохудожній з
дорогоцінного металу. Нашу ідею
підтримали тоді у столиці, зокрема
голова Українського фонду культури Борис Олійник.
– Як про рішення ось у такий
спосіб вшанувати постать Шевченка дізнався широкий загал?
– Допомогли журналісти, зокрема головний редактор газети
«Радянська Волинь» Полікарп Шафета і його колеги. Пам’ятаю, що на
сторінках цього тижневика Анастасія Філатенко розмістила кілька
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Щоб відкараскатися від дружини,
почав залицятися до молодиць

мала його за ніщо. Другий казав: так
йому і треба, це – відплата за те, що
покинув дружину з дитиною. А сам
Киричук мовчки ходив на роботу,
ні з ким особливо не спілкувався,
з місцевими пияками у генделиках
його не бачили.
Через кілька днів у сільську
крамницю заїхала Вірка. З зачіскою,
манікюром і макіяжем. Навіть у мініспідниці. Ніби між іншим, поцікавилася, як поживає Антон.
– Вже привів у свою халупу молоду дружину? Чи досі таємно зу-

стрічаються? – щебетала Вірка. – Я
його попереджала: будеш ходити наліво – випру. То він не слухав, думав,
жартую. Жив, як на курорті – в теплі,
в добрі, мав що з’їсти і де відпочити.
Тепер хай згадає дитинство і носить
воду з криниці та палить у грубці.
Продавчині тільки мовчки перезирнулися. А коли Вірка вийшла,
взялися емоційно обговорювати її
візит.
– Ну ти тільки послухай, як
щебече! Ніби і не вона підібрала
п’яного Антона з вулиці й поселила

у себе. Де іще знайшла б покірного наймита? За миску супу порав
десяток свиней, ночами возив її у
Хмельницький по товар, поробив
ремонти в хаті! – почала Валя.
– А коли Антонова дочка виходила заміж, Вірка не дала йому
грошей на перепій. Та й одягнутися
йому особливо не було у що, вічно
в засмальцьованій робі! – додала
Марійка.
Саме на цих словах у крамницю
зайшла Антонова дружина Тетяна.
Її він виставив з хати з малою дитиною на руках, коли ще працював у
міліції. Вічно десь волочився ночами, Тані дорікав, що огрядна, з нею
соромно в люди виходити. А коли
злигався з молодою секретаркою,
то взагалі здурів. Дружина знала
про його походеньки, та мовчала,
бо привіз її Антон з Росії. Тож жінка
не мала навіть кому поскаржитися
й вилити душу. Ледве вмовила, щоб
купив їм з донькою стареньку хатинку в селі.
Але щойно Антон розлучився
з дружиною, молода коханка вислизнула з його рук. Так і залишився біля розбитого корита. Запив

Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Й неситий не виоре на дні моря поле. Тарас Шевченко

страшенно, з роботи полетів, не
допрацювавши кілька років до пенсії. Щоб мати копійку, продавав із
батьківської хати батареї опалення,
посуд, рушники... Хтозна, що із ним
було б, якби не Вірка. Вона швидко
зметикувала, що з чоловіка можна
мати вигоду. Забрала до себе, почала ним керувати.
Але Антон виконував Вірчині
команди, доки не вбрався в пір’я.
Йому обридло бути підкаблучником, тому навмисно почав залицятися до самотніх жіночок. Знав, що
Вірка просто так з рук не випустить.
Бо ставилася до Антона, як до худоби, яку він доглядав.
– Іди-іди, побачу, як ти перезимуєш у холодній хаті, – кричала на
прощання. – Ще приповзеш на колінах, проситимешся назад!
Але перепрошувати приходила
Вірка. Тихо, уночі, щоб ніхто не бачив. Мовляв, тяжко їй самій хазяйнувати без чоловічої підтримки.
– Вибач, Віруню, ти – бойова
жінка. А я спокою хочу на старість,
онуків бавити, якщо дозволять.
Ми – не одного поля ягоди. Не приходь більше...
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Олена СЕМЕНОВА

Н

овенький велосипед
став чудовим
подарунком від Фонду
Ігоря Палиці «Тільки
разом» для ФАПу
села Мощаниця, що в
Ківерцівському районі.
«Річ у тім, що мені доводиться
обслуговувати два села – Мощаницю і Путилівку, – розповідає
завідувачка ФАПу Олена Футрук.
– Нерідко буває так, що з одного
виклику доводиться поспішати
на інший. При цьому багато часу
витрачала на дорогу, адже села
розташовані на відстані одного
кілометра одне від одного. Тож
вирішила звернутися по допомогу до Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом». І дуже зраділа, коли мені
зателефонували представники
Фонду і сказали, щоб приїхала
по велосипед. Також для нашого
ФАПу подарували новенький сучасний тонометр. Цей подарунок
дуже доречний, адже дуже багато викликів пов’язані саме з під-

Міська влада забезпечить апарат реагентами

точної діагностики, що важливо
для подальшого лікування. Поспілкувавшись із керівництвом
Волинської обласної дитячої
лікарні, вирішили спрямувати
кошти, зібрані на молитовному
сніданку, для придбання цього
апарата. Сподіваюся, що під час

другого молитовного сніданку також буде зібрано гроші, які підуть
на потреби лікарні, адже в ній
лікується багато дітей з Луцька
та області», – наголосив радник
міського голови Ігор Поліщук.
Гендиректор ВОДТМО Сергій
Ляшенко зауважив, що придба-

ний апарат працює на реактивах.
Тому попросив, щоб міська влада
виділила на них кошти. Ігор Поліщук пообіцяв, що на найближчій
сесії гроші виділять з перерозподілу вільних залишків. Чиновник
запевнив, що міська влада візьме
на себе забезпечення апарата реагентами, а це становить 100 тис.
грн щокварталу.
За словами Сергія Ляшенка,
завдяки лабораторному аналізатору онкохворих дітей зможуть
обслуговувати швидше та якісніше, незалежно від завантаженості поліклініки. Адже дотепер більшість аналізів робили в ручному
режимі. Лікар-лаборант Петро
Сіліч розповів, що звичайна лабораторія видає 15 показників,
натомість діагностичний лабораторний аналізатор – 33. «Апарат
аналізує інформацію дві хвилини
та друкує її на принтері. Система
апарата абсолютна закрита – він
працює на своїх реактивах», – зауважив він. Та додав, що серед
усіх лабораторних аналізаторів
Sysmex є найкращим.

НОВИЙ ВЕЛОСИПЕД –
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО МЕДИКА

Фонд «Тільки разом» щедрий на подарунки

вищенням артеріального тиску,
гіпертонічними кризами. Я щиро

дякую Фонду за те, що опікується
сільськими ФАПами, і в майбут-

ньому збираюся звертатися по
допомогу ще, адже в селах багато
маленьких діток і нам вкрай потрібна вага для немовлят».
Тим часом представниця
Фонду Ольга Матвійчук стверджує, що від початку його діяльності в Ківерцівському районі
було реалізовано близько півсотні проектів у медичній сфері.
«І передусім це заслуга місцевих жителів, які дбають про рідний край, про те, аби ФАПи мали
сучасне обладнання, медикаменти тощо, – наголошує пані Ольга.
– Саме вони, гуртуючись, подають
документи щодо реалізації тих чи
тих проектів, повідомляють про
те, що треба придбати обладнання, велосипед чи, приміром,
зробити ремонт. І це правильно,
бо тільки разом ми зможемо зробити все для того, аби медичні заклади мали все, що потрібно для
надання вчасної і якісної допомоги тим, хто її потребує».

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «МЕДИЧНА
ПОСЛУГА МАЄ ЙТИ ЗА ПАЦІЄНТОМ»
Петро Ройко

ело Холоневичі – одне
з найвіддаленіших у
Ківерцівському районі.
Звідси до обласного центру
70 км, а до районного –
56. Тут є амбулаторія,
в якій працюють лише
терапевт та акушер, що
обслуговують не тільки
більш як тисячу жителів
Холоневичів, а й людей,
які проживають у сусідніх
селах.
Іван Васкул працює в амбулаторії вже 38 років. Каже, що
до нього тут звертаються з усіма
проблемами.
«У ці дні дуже багато пацієнтів,
бо пішли застудні захворювання», –
розповідає лікар.
До найближчої лікарні їхати понад 25 кілометрів, та й усе одно там
немає всіх потрібних лікарів, тож
доводиться звертатися у Ківерці або
в Луцьк.

добра справа

ОНКОХВОРИМ ДІТКАМ
ПРИДБАЛИ СУЧАСНИЙ
АНАЛІЗАТОР
volynnews.com

сільська медицина

У

Міжнародний
день захисту
прав онкохворої
дитини в обласній
дитячій лікарні з’явився
сучасний діагностичний
лабораторний аналізатор.
Вартість апарата – 700
тис. грн. Його придбали
за кошти, зібрані під час
першого молитовного
сніданку Волині, який
відбувся 1 червня
2018 року. Апарат
вже використовують
для обстеження
важкохворих.
Онкогематологічне відділення Волинського обласного дитячого територіального медичного
об’єднання – єдине в області, де
стаціонарно надають фахову допомогу онкохворим дітям. На
жаль, щороку реєструють нові
випадки захворювань на рак.
Зокрема, торік їх було 23. У січні
цього року під спостереженням
дитячого онколога перебував
171 пацієнт.
«Цей апарат справді дуже потрібен лікарні для правильної та

www.volynnews.com

Олена Семенова

Для пацієнтів Волинського
обласного госпіталю інвалідів
війни депутати обласної
ради від УКРОПу Вячеслав
Рубльов та Григорій Павлович
спільно з директором ДВТП
«Волиньфармпостач» Михайлом
Півнюком привезли дорогі ліки.
За словами головного лікаря медичного закладу Тетяни Масікової, це ті
препарати, які не входять в загальний
перелік ліків, що їх закуповують за державний кошт.
«На жаль, пацієнти нашого госпіталю, а здебільшого це учасники АТО,
звертаються з важкими патологіями і
потребують дорогого лікування. Тому
ми просили, аби нам привезли саме
конкретний перелік ліків», – розповідає
Тетяна Масікова.
Додає: депутати у закладі – часті гості: приїжджають, аби дізнатися про потреби госпіталю та його пацієнтів. «Нам
потрібно провести капітальний ремонт
відділення хірургії. Палати відремонтували, проте в коридорах і службових
приміщеннях капітальний ремонт не
робили 35 років, – провадить головний
лікар. – Звісно, робили косметичний ремонт і намагалися довести відділення
до ладу власними силами, але це не дає
бажаного результату».
У відділенні треба замінювати вікна
в коридорах і службових приміщеннях,
потребують ремонту ліфти. Також потрібне нове медичне обладнання.
«Звісно, ми намагаємося залучити
кошти з інших джерел, звертаємося по
допомогу до бізнесменів, отримуємо її
від волонтерів та благодійників. Торік
залучили 1,4 мільйона», – каже Тетяна
Масікова.
Депутати обласної ради переконані:
для медичних установ області потрібно
виділяти кошти в першу чергу. Так, торік
у госпіталі замінили дах, який протікав,
цього року планують знайти кошти на
ремонт у хірургічному відділенні.
«Залишилося тільки це відділення
в такому стані. Тому керівництву закладу потрібно підготувати документи,
скласти кошторис і починати ремонт.
Його будуть проводити в кілька етапів.
І найголовніше, що медичний заклад та
персонал забезпечені медикаментами,
ми змогли профінансувати з бюджету
області цей заклад», – підкреслив Вячеслав Рубльов.

Ч И Т А Й

ЗДОРОВ’Я
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Програма «Здоров’я – кожному
мешканцю села» працює для людей

Днями у Холоневичах в рамках програми «Здоров’я – кожному
мешканцю села», що її ініціювала
народний депутат Ірина Констанкевич, пацієнтів приймала виїзна бриД І Й

гада лікарів Ківерцівської районної
лікарні.
У місцевої жительки Галини
Лисюк хворе серце та проблеми з
тиском, тож їй потрібен постійний

контроль лікаря.
«У першу чергу, як кажуть, треба
здоров’я... Нам ця програма до душі,
дякуємо нашому народному депутату та лікарям», – каже пенсіонерка.
Її односельчанка Єва Піддубна
теж переконана, що такі виїзні прийоми лікарів дуже потрібні. «У нашому селі є близько 500 дітей, приблизно стільки ж – у сусідніх селах, а
педіатра немає», – бідкається жінка.
Місцеві жителі кажуть, що дитячого лікаря їм бракує найбільше.
«У Ківерці не всі можуть поїхати. Якщо ж у дитини підвищена температура, то вже швидка допомога
везе її до найближчої лікарні, а це
неблизько. Дуже добре, що лікарі
проводять такі огляди, а то з цією
реформою ми взагалі залишимося
без медичної допомоги», – каже
молода мама Оксана.
Народний депутат від УКРОПу

Ірина Констанкевич, яка особисто
приїхала подивитися, як іде прийом, та поспілкуватися з людьми,
розповіла, що нині це – найкращий
варіант, коли медична послуга йде
за пацієнтом.
«Сьогодні тут ведуть прийом
гінеколог, офтальмолог, кардіолог,
терапевт, сімейний лікар і хірург.
Наша програма покликана проводити профілактичні огляди людей,
які живуть у сільській місцевості.
Працює такий проект у Ківерцівському районі вже понад два роки.
Торік таку ж практику ми запровадили і в Камінь-Каширському,
Маневицькому та Любешівському
районах. І вона вже виправдала
себе, адже вдається виявити задавнені хвороби, які ще піддаються
лікуванню, а отже, зберегти людям
життя», – переконана Ірина Констанкевич.

Лікарі лікують хвороби, а здоров’я потрібно здобувати самому. Микола Амосов

СПОРТ
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новації
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на секторі

П

У стінку тепер можна буде ставати тільки
гравцям команди, яка обороняється

конання пенальті. Голкіпери зможуть при пробитті 11-метрового
стояти перед моментом удару на
лінії воріт тільки однією ногою, а
не двома, як цього вимагав рег-

ламент раніше.
Також футболістів будуть карати за ненавмисну гру рукою в
атаці у тому випадку, якщо вона
призвела до забитого гола або

До лучан приєднався 20-річний захисник ФК «Калуш» Анатолій Ульянов.
Він вихованець тернопільського футболу, пройшов школу академії BRW-ВІК.
Грав у дублі донецького «Металурга»
та кам’янської «Сталі», але після виступів в УПЛ погодився на пропозицію
ФК «Калуш». У складі новачків Другої ліги
увійшов до списку 33 найкращих гравців
дивізіону в першій половині поточного
чемпіонату.

сильні та витривалі

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН
МИНУЛОГО ТИЖНЯ
ПЛАВАННЯ. На Чемпіонаті України
серед юнаків з плавання, який відбувся
у Львові, лучанин Олександр Пінчук здобув золоту нагороду на дистанції 50 м
на спині, а також срібну на стометрівці в
цьому ж виді плавання. Крім того, Пінчук
був четвертим на дистанції 50 м вільним
стилем і 200 м на спині.
ВОЛЕЙБОЛ. Волейболістки «ВолиніУніверситету-ОДЮСШ» наблизилися до
фінального турніру Суперліги, обігравши в двох домашніх матчах запорізьку
«Орбіту». Лучанки не залишили шансів
гостям у першому матчі (3:0) і дали привід похвилюватися в другому – 3:1. Після
цих перемог вони вийшли на чисте третє
місце у регулярному чемпіонаті й за два
тури до фінішу випереджають суперниць
із Хмельницького та Вінниці відповідно
на 1 і 2 очка. Питання потрапляння наших
дівчат у фінальну четвірку знімуть виїзні
поєдинки у Вінниці в середині березня.

Боксерка Олександра Федіс

ваговій категорії. Олександр Устимович здобув
бронзу в категорії Master 1 (понад 79,5 кг).
Головний тренер клубу Garda Михайло Савчук став чемпіоном категорії Master 2 серед синіх
поясів (понад 79,5 кг).
У новому сезоні відбудеться ще дев’ять рейтингових чемпіонатів у чотирьох містах України.

На командному чемпіонаті України з кросу, який відбувся у Херсонській області, небагаточисленна
делегація Волині виборола високе
шосте загальнокомандне місце (всього змагалися представники 22 регіонів країни).
В активі волинян – три золоті медалі. Марія Чепура виборола золото
в забігу на 2 км серед дівчат U-18,
Юля Петрик була першою на 1 км серед дівчат U-16, а Іванка Кух привезла додому золото забігу на 4 км серед
U-20. Третє місце посіла й команда
Волинської області в естафеті 4х1 км.
Крім того, Кух 30 березня представлятиме Україну на дистанції 6 км
серед юніорок на чемпіонаті світу з
кросу в Орхусі (Данія).

режі, брудною пропагандою.
Але представники «Сакарьяспора» звернулися у поліцію.
«Амедспор» і «Сакарьяспор» виступають в третій за
силою турецької лізі. Матч між
командами завершився з рахунком 1:1.

twitter.com/AlperenKalyonc5

МАНІЯК НА ПОЛІ: В
ТУРЕЧЧИНІ ФУТБОЛІСТ
ПРОНІС НА МАТЧ ЛЕЗО Й
РІЗАВ НИМ ОПОНЕНТІВ
й під час передматчевого рукостискання непомітними рухами почав завдавати різаних
ран суперникам.
Керівництво «Амедспора»
заявило, що Чалар не різав
гравців суперника, назвавши
інформацію, що з’явилася в ме-

volyn.tabloyid.com

ПЕРЕМОГИ В
ОЛЕШКІВСЬКИХ
ПІСКАХ
volynnews.com

Ковельчанка Олександра Федіс на Міжнародному турнірі з боксу Riga Ladies Boxing Cup
2019 у Латвії здобула бронзову нагороду.
Участь у змаганнях взяли команди з 17 країн Європи. Українки показали приголомшливий
результат – виграли загальнокомандну першість. У їхньому активі чотири золоті, дві срібні
та чотири бронзові нагороди.
Олександра Федіс тренується у Віктора
Рогатіна (Ковельська ДЮСШ). Вона була бронзовою призеркою чемпіонату Європи, а також
володаркою Кубка України.
Тим часом бійці клубу Garda привезли чотири перемоги зі Всеукраїнського рейтингового чемпіонату з бразильського джиу-джитсу
Ukraine National Challenge, який відбувся у
Львові.
Назар Цвіх (розділ Gi) виборов золото у ваговій категорії до 88 кг та срібло в абсолютній

У Туреччині знайшовся футболіст, який став претендентом
на звання найбільш мерзенного спортсмена в історії. Мансур
Чалар з «Амедспора» проніс на
матч лезо й використовував його
для нападу на футболістів «Сакарьяспор».
Суперники не відразу зрозуміли, в чому підступ, однак після
закінчення зустрічі опублікували
знімки порізів у соцмережах.
33-річний півзахисник Чалар
сховав у руці щось схоже на лезо

небезпечного моменту.
Ще одна зміна торкнеться
виконання штрафного удару. Відтепер гравці команди, що атакує,
не можуть ставати в стінку. Вони
мають розміщуватися щонайменше за метр від захисної побудови
суперника.
У деяких ситуаціях після влучання м’яча в арбітра останній
може призначити «спірний м’яч».
Також уточнено правила, що
стосуються жовтих і червоних
карток, які показують офіційним
представникам команд за неспортивну поведінку.
Усі зміни в футбольних правилах набудуть чинності з 1 червня
нинішнього року.

«Волинь» вирушила на другий
тренувальний збір до Туреччини.
Він триватиме до 15 березня.
Команда зіграє п’ять товариських
матчів. Крім гри проти першолігового
данського «Вібі» (5 березня), решту поєдинків лучани проведуть проти команд
з елітного дивізіону Білорусі.
Отже, графік матчів такий:
9 березня – «Славі» (Мозир);
10 березня – «Луч» (Мінськ);
12 березня – «Гомель» (Гомель);
14 березня – «Торпедо-БелАЗ» (Жодіно).

легка атлетика

ВОЛИНЯНИ ПОВЕРНУЛИСЯ
З ТУРНІРІВ ІЗ НАГОРОДАМИ

шок

«БІЛОРУСЬКИЙ» ЗБІР

Гасла ультрас «Шахтаря» на матчі в Одесі

єдиноборства

Різані рани футболістів

Коли тобі важко, завжди нагадуй собі про те, що якщо опустиш руки, легше не стане. Майк Тайсон
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«ВОЛИНІ» В ТУРЕЧЧИНІ

ФАНАТИ «ШАХТАРЯ»
ПІД ЧАС МАТЧУ В ОДЕСІ
СПАЛИЛИ ПРАПОР РОСІЇ
повну реєстрацію з документами.
Таку практику гірники застосовували й раніше, але частина
даних про ультрас з Донецька
потрапила у розпорядження
спецслужб фейкової ДНР, які затримували проукраїнських вболівальників узимку-навесні 2014
року. Фанати «Шахтаря» й нині переконані, що інформацію про них
можуть використати негласно.
Матч «Шахтаря» і «Чорноморця» завершився мінімальною
перемогою донецької команди.
Єдиний гол у другому таймі з пенальті забив Марлос.
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перша ліга

twitter.com/Ultras_Shakhtar

рапор Російської
Федерації
демонстративно спалили
ультрас донецького
футбольного клубу
«Шахтар». Це трапилося
під час матчу 20-го туру
української Прем’єр-ліги
в Одесі.
«Як добре горить російське
ганчір’я. Прапор російських окупантів. Гори-гори ясно», – йдеться у повідомленні спільноти
«Кроти» в Twitter.
Крім того, уболівальники
влаштували протест проти нових
правил відвідування виїзних футбольних матчів. Нові положення,
запроваджені адміністрацією ФК
«Шахтар», дозволяють придбати
квиток на виїзну гру тільки тим
уболівальникам, які пройшли

У ФУТБОЛІ ЗМІНИЛИ
ПРАВИЛА, ЩОБ ЗРОБИТИ
ЙОГО ВИДОВИЩНІШИМ
sportfotodienst

іжнародна рада
футбольних
асоціацій
(IFAB) ухвалила низку
змін в правилах гри
мільйонів. Це сталося
під час щорічних зборів.
Засідання відбулося
у шотландському
Абердині, на ньому був
присутній президент
ФІФА Джанні Інфантіно.
Більшість зі змін покликані
скоротити кількість пауз під час
матчу. В IFAB скасували правило,
згідно з яким м’яч має покинути
штрафний майданчик під час розіграшу удару від воріт, перш ніж
його торкнеться партнер.
Крім того, футболіст, який іде
на лаву запасних, зобов’язаний
буде залишити поле через найближчу до нього лінію ауту, а не
крокувати через все поле.
Зміни торкнулися також і ви-
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Яна Беломоїна

ВЕЛОСПОРТ. Лучанка Яна Беломоїна виграла фінальну гонку міжнародних
змагань Cyprus Sunshine Cup, випередивши бельгійку Мішель Гітчі та росіянку
Крістіну Ільїну. Маунтинбайк провели у
важких погодних умовах і на пересіченій
місцевості. Яна зустріла супротив лише
до другого з п’яти кіл з боку Крістіни Ільїної. Після цього українка невпинно натискала і відривалася від суперниць, щоб
упевнено вдруге в кар’єрі здобути перемогу на цих змаганнях.
БОРОТЬБА. Ковельчанка Юлія Ткач
завоювала золоту медаль в Болгарії на
рейтинговому турнірі з вільної боротьби
серед чоловіків та жінок. Чемпіонка світу і Європи від початку була у фаворитах
турніру. Першу сутичку з польською борчинею Катариною Мадровською Юлія
виграла 10:0. Впевнено перемогла у другій китайську спортсменку На Лу. Ткач не
віддала жодного бала і Йоханні Маттсон
зі Швеції. Сутичка за вихід до фіналу була
непростою, адже суперницею Юлі стала також дуже досвідчена й титулована
спортсменка – двічі чемпіонка Азії та багаторазова призерка всіх можливих азійських чемпіонатів Айсулу Тінінбекова.
Фінал в категорії 62 кг став одним з найяскравіших на турнірі. Адже зустрічалися
чемпіонки світу та Європи. Болгарська
борчиня Ясен Тайбе – чинна чемпіонка
світу та Європи. Проте з перевагою в один
бал перемогу здобула наша Юлія Ткач.

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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ПЕЧИВО «НЯМ-НЯМ»

Борошно перетерти з жиром. Яйця
збити з цукром і сметаною, додати розпушувач. З’єднати складники й замісити
тісто. Розкачувати завтовшки 0,5 см і вирізати печиво. Випікати за 180°С 10-15 хв.
Готове охолоджене печиво склеїти густим варенням і посипати пудрою.

ЧІЗКЕЙК

• 300 г пісочного печива • 1 кг сиру
• 1 пачка фруктового желе • 1 пачка
ванільного цукру • 125 г маргарину,

консервовані ананаси (можна замінити
бананами й ківі) • по 200 г сметани і
цукру • 2 ст. ложки лимонного соку
• пачка желатину
Печиво подрібнити у блендері й висипати в миску. Додати розтоплений
маргарин, вимішати і щільним шаром викласти в тортівницю. Поставити на 1 год
у холодильник.
Тим часом змолоти сир, додати цукор, сметану, лимонний сік, шматочки
фруктів і охолоджений желатин, попередньо розведений у воді. Масу добре
збити й викласти на шар печива. Знову
поставити в холодильник на 1 год.
Підготувати фруктове желе й вилити
на сирну суміш. Знову поставити в холодильник на 1 год. Желейний шар можна
оздобити фруктами.

ТОП-7 ПРОДУКТІВ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Овочі та фрукти набагато
корисніші, ніж аптечні препарати

нок фолієвої кислоти (створюється більше нових клітин) і кварцу
(поліпшується стан шкіри, волосся та нігтів).
Як вживати: відварений,
можна в борщі, у вигляді салату
або соку.
Часник. Лише в одному зубці міститься понад 400 корисних
компонентів. Ці компоненти прочищають судини, зменшують рівень холестерину в крові і вбивають причину раку мозку – клітини
мультиформної
гліобластоми.
Компоненти часнику знищують
причину виразки шлунка – хелікобактер. Убивають глистів та дифтерійну, туберкульозну палички.

шість соток

Насамперед під час вибору насіння важливо розуміти, сорт це чи гібрид. Річ у тім, що
сортові культури зберігають усі свої властивості і в наступних кількох поколіннях, але за
умови, якщо вони не перезапиляться з рослинами інших сортів. У той час як гібрид із позначкою F1 (перше покоління) дасть гарний
урожай один раз і не передасть у наступних
поколіннях свої характеристики, а буде лише
знижувати плодючість. З іншого боку, сортові
огірки зазвичай «простіші»: пізніше дозрівають, рано жовтіють, утворюють менше плодів. Гібриди ж, навпаки, рясно плодоносять,
довго залишаються зеленими, тугенькими й
товарними. Також в огірків розрізняють самозапильні сорти, бджолозапильні та партенокарпічні (які не потребують запилення).
Маша – дуже ранній партенокарпічний
гібрид із плодами 8-11 см. Стійкий до борошнистої роси, вірусної мозаїки.
Мурашка – надранній самозапильний

НАЙКРАЩІ СОРТИ ОГІРКІВ
ДЛЯ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ
гібрид, який формує зав’язі пучком. Плоди
без гіркоти, темно-зелені, до 15 см завдовжки. Стійкий до справжньої і несправжньої борошнистої роси.
Кураж – ранній самозапильний сорт, який
також дає зав’язі пучком. Плоди темно-зелені,
солодкі, хрумкі, до 14 см завдовжки. Сорт
стійкий до основних хвороб.
Джерело – ранній бджолозапильний
сорт. Плоди добре підходять для квашення.
Огірки середньої довжини – 10-12 см. Сорт
погано витримує посуху, вибагливий до родючості ґрунту та температурного режиму.
Паризький корнішон – ранній бджолозапильний сорт. Плоди короткі, з чорними
шипиками, солодкі, завдовжки 6-10 см. Урожайність розтягнута на два місяці, огірки треба збирати щодня. Сорт стійкий до хвороб.
Ніжинський 12 – середньостиглий сорт,
який запилюється бджолами. Плоди найкраще
підходять для засолювання та консервації. Огірки зелені, з чорними шипами, хрумкі, 9-11 см.
Сорт стійкий до вірусу огіркової мозаїки.

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

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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Найкраще плодоносять
ранні сорти огірків

Далекосхідний 27 – середньостиглий
сорт, який потребує запилення бджолами.
Плоди підходять для салатів та консервації,
завдовжки 11-15 см, в чорних шипиках. Сорт
стійкий до борошнистої роси та посухи.
Китайське диво – пізньостиглий гібрид,
частково партенокарпічний. Плоди універсального призначення, темно-зелені, злегка
зігнуті, завдовжки 35-45 см. Сорт вибагливий
до умов вирощування, але має стійкість до
більшості огіркових хвороб.

смачно

П’ЯНА ВИШНЯ
Для тіста: • 1 скл. цукру
• 1 яйце • 3 ст. ложки какао
• 1 ч. ложка соди • по 1 скл. кефіру
і борошна • дрібка ваніліну
vikka.com.ua

• верстатники деревообробних верстатів
• заточник дискових пил (пилоточ)
• робітники на пелетну лінію
• механіки
• прибиральниця-двірник
• кочегар
Співбесіди відбуваються щочетверга
об 11:00 на підприємстві за адресою:
м. Ківерці, вул. Кузнєцова, 27.
Довідки за телефоном
(095) 920-04-09.

Як вживати: найкраще свіжим або в подрібненому стані.
Цибуля. Найважливіше в
ній – фітонциди, які лише за секунди вбивають більшість бактерій та
грибків. Також цибуля поліпшує
травлення і засвоєння поживних
речовин, навіть покращує апетит.
Вона також містить величезну
кількість сірки, яка знешкоджує і
знищує все шкідливе.
Як вживати: зазвичай свіжою, в салаті або у вигляді настоянки на спирту і косметичної
маски (проти прищів і вугрів).
Яблука. Стабілізують роботу всієї травної системи завдяки
пектину і клітковині, яка зв’язує

landlord.ua

Селекціонери вивели багато різноманітних
сортів огірків, які дають ранній урожай,
або, навпаки, плодоносять майже до осені.
«Аптека садівника» роз’яснює, які сорти
огірків краще сіяти у відкритий ґрунт.

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

шлаки і токсини. Яблука покращують апетит, допомагають
виробленню шлункового соку.
Також вони знищують збудників
вірусів грипу А, дизентерії, золотистого стафілокока.
Як вживати: зазвичай у свіжому вигляді і тільки зі шкіркою,
також можливо у вигляді соку й
тертої кашки, компоту.
Авокадо. Багато людей, на
жаль, не визнають властивості
цього південного фрукта. А дарма. Авокадо містить чудову речовину глютатіон, що блокує безліч
небезпечних канцерогенів, при
цьому розвантажуючи печінку.
Також авокадо стабілізує рівень
холестерину в крові, допомагає
травленню, забезпечує організм
киснем.
Як вживати: зазвичай його
їдять свіжим.
Журавлина. Напевно, один
з найсильніших природних антибіотиків та противірусних засобів.
Ягоди очищають сечовий міхур від
небезпечних бактерій. Журавлина
допомагає боротися з утворенням
ракових клітин, а також чистить
тромби і бляшки в судинах.
Як вживати: журавлину
вживають свіжою з цукром або
як морс, сік чи варення.

poradumo.com.ua

• 250 г маргарину або смальцю
• 650 г борошна • 150 г цукру
• 3 ст. ложки сметани • 2 яйця
• пачка розпушувача
• пачка ванільного цукру

амагаючись
очистити організм
фармацевтичними
препаратами, ми
часто завдаємо йому
ще більшої шкоди.
Натуропати радять
звернути увагу на
звичайні продукти,
які здатні і очистити, і
оздоровити.
Білокачанна капуста. Цей
овоч містить величезну кількість
харчових волокон, які зв’язують
важкі метали й токсини і виводяться з кишківника. Органічні
кислоти, які входять до складу
капусти, позитивно впливають на
травлення і стабілізують мікрофлору. Однак це ще не все. У ній
міститься досить рідкісний вітамін
U, який «вбиває» небезпечні речовини і бере участь в синтезі вітамінів, ба навіть загоює виразки.
Як вживати: можна свіжу або
квашену, а також у вигляді соку.
Столовий буряк. Це – очисник організму №1. По-перше, в
складі буряка – клітковина, мідь,
фосфор, вітамін С і ціла низка корисних кислот, які покращують
травлення і вбивають гнильні
бактерії в кишківнику. По-друге,
до його складу входить ліпотропна речовина бетаїн, яка змушує
печінку краще позбавлятися від
токсинів. По-третє, буряк сприяє
омолодженню організму за раху-
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Спекти корж та охолодити.
Обережно зрізати вершечок і
ложкою дістати середину. Вирізаний м’якуш покришити й
вимішати з кремом.
Крем: • 200 г масла
• 1 скл. дрильованих вишень
• 400 г згущеного молока
За бажанням вишні попередньо можна замочити у
коньяку.
Крем викласти у зрізаний
корж, прикрити зрізаною частиною. Можна прикрасити
шоколадною помадкою.

ШОКОЛАДНО-КОКОСОВИЙ ТОРТИК

Для тіста:
• 300 г цукру • 120 г какао • 2 яйця
• 220 г борошна • 1,5 ч. ложки
розпушувача • 1 ч. ложка соди
• 1 ч. ложка солі • 0,5 скл. олії
• 1 скл. молока • 3/4 скл. гарячої
води (95°С).
Збити складники міксером, воду
влити наприкінці і спекти три коржі.

Крем:
• 300 г кокосової стружки
• банка згущеного молока
• 300 г сметани
Глазур:

• по 200 г масла і вершків,
• 300 г цукрової пудри,
• 0,5 ч. ложки солі.

Найважливіший компонент хорошої сімейної кухні – це любов до тих, для кого готуєш. Софі Лорен
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погляд у минуле

У США ДІТЕЙ ВІДПРАВЛЯЛИ
ПОШТОЮ
galinfo.com.ua

1

січня 1913 року Поштова
служба США запустила
послугу відправки посилок
завважки до 50 кг, яка несподівано
відкрила американцям доступ до
всіх видів товарів.
У лютому 1914 року п’ятирічну Мей Пірсторф доставили поштою за 120 км від дому
до бабусі. Поштові марки на суму в 53 центи
були прикріплені до пальта дівчинки. Дітей не
пакували і не носили, а возили в поштових вагонах. Надіслати маленьку дитину до родичів
було дешевше й безпечніше, ніж оплатити їй
місце в пасажирському купе. Підлітки скористатися послугою не могли через обмеження
на вагу – 22,5 кг.
Таке нововведення дозволило Державній
поштовій службі конкурувати з приватними
посильними, а деяким підприємливим батькам економити на купівлі залізничних квитків.
Усього через кілька тижнів Джессі й Матильда Біглі з Огайо відправили восьмимісячного сина Джеймса поштою до бабусі. Дитина
важила 5 кг, його доставка обійшлася батькам
в 15 центів. Вони були дбайливими і застрахували сина на $50. Більшість американців, які

РОЗВАГИ

У сільській місцевості батьки
відправляли дітей бабусям і
дідусям в поштових сумках

вдавалися до цієї послуги, дітей не страхували.
У сільській місцевості батьки відправляли дітей бабусям і дідусям в поштових
сумках, а ті потім повертали їх тим же способом. Історики стверджують, що люди в
селах так довіряли листоношам, які майже
щодня з’являлися в їхніх оселях, що зовсім
не боялися відправляти з ними дітей.
Найвідоміша поштова пересилка дитини була 19 лютого 1914 року, коли батьки відправили чотирирічну Шарлотту
Мей Пірсторф з Гранджвілла, штат Айдахо, до бабусі та дідуся за 73 милі. Про цю
історію навіть написали дитячу книжку –
«Мей, яку надсилають поштою».
У 1914 році головний листоноша США
заявив, що дітей більше не можна відправляти поштою. Заяву надрукували газети Washington Post і Тhe New York Times,
але всерйоз його слова ніхто не сприйняв. Тільки через шість років, 13 червня
1920 року, Поштова служба офіційно вказала, що відправку дітей посилками заборонено, й тоді батькам довелося самим
відносити і відвозити дітей до родичів.

судоку

від 28 лютого 2019 року

Відповіді на сканворд

Ігрове поле складається з квадрата
розміром 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
головоломки – 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.

Напис на упаковці активованого вугілля: «Це вугілля не активоване. Щоб його активувати, відправте SMS на номер 3434».
___________________________
Йдемо з донькою. Вона каже:
– Насті – три роки, а мені вже чотири,
ха-ха-ха!
Я відповідаю:
– А мені 28, ха-ха-ха!
На що мала каже:
– 28 років, матусю, це вже ой-ой-ой, а
не ха-ха-ха!
___________________________
З вулиці прийшов шматок бруду...
Стверджує, що моя дитина... Спробую відмити, по голосу начебто мій.
___________________________
– Ось бачиш, який ти! Собі взяв великий
шматок м’яса, а мені залишив маленький...
– А ти як зробила б?

– Я, звичайно, взяла б собі маленький.
– Ну, а чого ж ти тоді кричиш? Я тобі такий і дав!
___________________________

Ліки так подорожчали, що їх вже можна
дарувати на день народження, щоб дожити
до наступного.
___________________________

Мама прочитала маленькому сину казку про царя. Син каже:
– Я теж хочу мати п’ять дружин. Одна
буде мене купати, інша готуватиме, ще одна
співатиме...
– А одна буде з тобою спати, – додає
мама.
– Ні, мамо, я буду з тобою спати завжди.
Мамині очі наповнилися сльозами:
– Нехай благословить тебе Бог, а хто
спатиме з твоїми жінками?
– Тато.
Тут татові очі наповнилися сльозами:
– Нехай благословить тебе Бог, синку.
___________________________

Сьогодні чув, як моя сусідка вмовляла
кота злізти з дерева. Остання фраза вбила
наповал: «Ну, то не нявкай, гаде, а звий гніздо і лягай спати».
___________________________

Купив пітбуля. Як виявилося, дуже домашній пес, спокійно живе у квартирі. А я
на вулиці.
___________________________

– Дівчата, хто зустрічався зі старшими
чоловіками? На що звернути увагу?
– У них пенсія після 20-го.
___________________________

Тракторист дядько Славко перестав
пити. Через тиждень пригадав, що 12 років
тому він був успішним столичним кардіологом. А в село приїхав просто на риболовлю...

Йшов вчора уночі додому. Дівчина попереду мене прискорила крок, я теж пішов
швидше, вона почала бігти, я теж побіг, вона
закричала, я теж закричав. Я навіть не бачив,
від кого ми бігли, але було реально страшно.
___________________________

Справжній друг – це той, хто скаже тобі в очі все, що про тебе думає, а всім заявить,
що ти – чудова людина. Омар Хайям
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АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
на 7 – 13 березня

ОВЕН (21.03 – 20.04). Дл
О
Для вас
ск
складається
найсприятливіша ситуаці потрібно лише скористатися нею.
ція,
Бе
Беріться
за нові справи й не сумнівайтеся в успіху. Гарний час для знайомств і
побачень, спілкування з друзями.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Ретелььно перевіряйте всю інформацію, якаа
вам надходить, є велика ймовірність
неточностей та помилок. Вас помітитьь
о
начальство, але постарайтеся реально
оцінити свої сили.
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). ВиБ
со працездатність, позитивне миссока
ле
лення
та впевненість у собі будуть
ва
вашими
супутниками цього тижня.
П
Про
Проблеми, які раніше здавалися нездоланними, розпадуться на низку дрібних,
розв’язати їх буде легко.
РАК (22.06 – 22.07). Ви зможеете впоратися з усіма проблемами..
Контролюйте свої емоції, коли дове-деться почути критичні поради. Тиж-и,
день обіцяє бути насиченим подіями,
але не варто забувати про власний відпочинок.
ЛЕВ (23.07 – 23.08). Ви будете
Л
в епіцентрі подій, причому не завжди
пр
приємних. З найбільшим успіхом завве
вершаться справи, над якими ви працюв
цювали разом із друзями. А от з колегами можливіі протиріччя й суперечки.
ДІВА (24.08 – 23.09). Настає доод.
сить напружений і метушливий період.
Не бійтеся нових справ і завдань, алее
при цьому розраховуйте свої сили,,
я.
щоб не почати падати від виснаження.
Поринаючи в роботу, не забувайте про родину.
ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). На вас
Т
мо
можуть очікувати кардинальні зміни в
рі
різних
галузях. Будьте уважні з паперо
ровими справами, постарайтеся при
цьо
цьому не перевтомлюватися. Можуть
ускладнитися стосунки в родині. Постарайтеся
бути терпеливішими.
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Усі
сі
події відбуватимуться досить м’яко таа
приємно. Роботи буде багато, причо-му найрізноманітнішої, цікавої й доб-и
ре оплачуваної. Спілкування з друзями
і
і
та однодумцями потішить вас новими ідеями
непоганими перспективами.
СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). ЗоС
се
середьтеся,
розгляньте ситуацію з усіх
бо – це заощадить час і сили, які ви вибоків
тр
тратили
б на безглузді переживання й метанн Особливо важливо не метушитися
тання.
та бути пунктуальними. У вихідні вкрай небажано
працювати, а от відпочинок може бути активним.
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Треба
ба
звернути особливу увагу на дисциплі-ну. Великого успіху можна домогтися,,
и
працюючи в колективі з активними
тее
людьми. Будьте обережні, не давайте
приводу для пліток. Краще не обговорювати нових ідей з начальством.
ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). ПочаВ
то тижня досить оптимістичний, хоча
ток
де з ваших планів можуть порушитидеякі
сся
ся, але це не привід засмучуватися. Не
упус
упускайте шансу зав’язати корисні знайомства. Більше часу приділяйте родині.
РИБИ (21.02 – 20.03). Спробуййте уникати контактів з начальством,,
тому що це приємних моментів не ві-щує. Ви зараз як ніколи уїдливі та кри-их
тичні. Краще не ухвалювати серйозних
рішень, постарайтеся стримувати емоції.

іменинники тижня
7 березня – Петро, Панас, Пилип,
Федір, В’ячеслав, Віктор, Ірина,
Варвара, Андрій, Володимир, Йосип,
Леонід, Михайло
8 березня – Іван, Дем’ян, Олександр,
Мойсей, Кузьма, Клим, Лазар, Клемент,
Олексій
9 березня – Іван, Еразм, Іларіон
10 березня – Тарас, Федір, Євген
11 березня – Порфирій, Севастіан,
Сергій, Ганна
12 березня – Прокіп, Тит, Макар, Степан
13 березня – Касян, Нестор, Марина,
Василь, Микола, Домініка, Кіра,
Маріанна, Арсеній
Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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ПОНЕДІЛОК
1+1

11 березня
ІНТЕР

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»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 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 Х/ф «Мала Москва»

ВІВТОРОК
1+1

06.05, 22.10, 05.25
«Слідство вели... »
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.50
«Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм
на відпочинку»
12.00 «Новини»
13.50 Х/ф «Шалено
закоханий»
15.50 «Чекай на мене.
Україна»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна
пристрасть»
23.55 Т/с «Генеральська
невістка»
02.35 «Орел і Решка»
04.55 «Top Shop»

12 березня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30, 05.20
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.20 «МІНЯЮ ЖІНКУ»
12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 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»
00.35 Т/с «Слуга народу »
02.30 «1+1 удома: 8
березня»

СЕРЕДА
1+1

07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00 Х/ф «Жандарм
одружиться»
11.50, 12.25 Х/ф «У джазі
тільки дівчата»
12.00 «Новини»
14.50, 15.50, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна
пристрасть»
22.10, 05.25 «Слідство
вели... »
23.55 Т/с «Генеральська
невістка»
02.35 «Орел і Решка»
04.55 «Top Shop»

13 березня
ІНТЕР

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»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 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 «Світ навиворіт
– 10: Бразилія»
01.00 «Розсміши коміка.
Діти 2»

ЧЕТВЕР
1+1

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 «Жандарм
і жандарметки»
12.35 Х/ф «Фантомас»
14.50, 15.50, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна
пристрасть»
22.10, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
23.55 Т/с «Шкідливі
поради»
02.40 «Орел і Решка.
Шопінг»

14 березня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.55, 05.20
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 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»
02.00 «Розсміши коміка.
Діти 2»

П’ЯТНИЦЯ
1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.20, 12.25 Х/ф «Високий
блондин у чорному
черевику»
12.40 Х/ф «Фантомас
розбушувався»
14.50, 15.50, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна
пристрасть»
22.10, 05.25 «Слідство
вели... »
23.55 Т/с «Шкідливі ради»
02.40 «Орел і Решка»
04.55 «Top Shop»

15 березня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Ліга сміху 2019»
22.40 «Ігри приколів 2019»
23.40 «Ліга сміху»
01.35 «Розсміши коміка.
Діти 2»

Ч И Т А Й

ТЕЛЕПРОГРАМА

7 березня 2019 року

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
«Повернення високого
блондина»
12.40 Х/ф «Фантомас
проти Скотланд-Ярда»
14.50, 15.50, 16.45, 23.50
«Речдок»
18.00, 02.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
03.55 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
05.15 «Top Shop»
05.45 «Готуємо разом»

Д У М А Й
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ICTV
04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська
оборона
06.30 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.15 Антизомбі. Дайджест
11.10 Секретний фронт.
Дайджест
12.35, 13.20 Х/ф «Метод
Хітча»
15.35, 16.20 Х/ф «Зоряна
брама»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Т/с «Фантом»
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Імперія вовків»
02.35 Т/с «У полі зору»

ICTV
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
12.15, 13.25 Х/ф «Моя
супер-колишня»
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
16.20, 21.30 Т/с «Фантом»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.35 Скетч-шоу «На трьох»
16+
23.55 Х/ф «Прибульці»
01.55 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
12.05, 13.20 Х/ф
«Прибульці»
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.30 Т/с «Фантом»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.35 Скетч-шоу «На трьох»
16+
23.55 Х/ф «Прибульці в
Америці»
01.35 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
12.35, 13.20 Х/ф
«Прибульці в Америці»
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.30 Т/с «Фантом»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
22.35 Скетч-шоу «На трьох»
16+
23.55 Х/ф «Прибульці 2:
Коридори часу»
02.05 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі
11.10, 13.20, 23.00 Скетчшоу «На трьох» 16+
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35 Т/с «Фантом»
18.45, 01.55 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу 12+
02.30 Великі авантюристи

Д І Й

СТБ

УКРАЇНА

05.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
05.55 «Містичні історії з
Павлом Костіциним» 16+
07.50 Х/ф «Скільки в тебе?»
10.00 Х/ф «Дружина
напрокат»
12.30 «Хата на тата» 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»
22.50, 23.55 Т/с «Пізне
каяття»
00.55 «Один за всіх» 16+

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
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 «Особливо
небезпечний»

НОВИЙ КАНАЛ

13.50 Х/ф «Залізна людина
2» 16.15 Х/ф «Залізна
людина 3»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент.
Постшоу
00.00 Т/с «Підступні
покоївки»
01.35 Служба розшуку дітей

03.00, 01.40 Зона ночі
06.00, 07.15 Kids Time
07.20 М/ф «Кунг-Фу
панда 2»
09.10 Х/ф «Місс
конгеніальність»
11.30 Х/ф «Місс
конгеніальність 2»

СТБ

УКРАЇНА

04.40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06.35 «Містичні історії з
Павлом Костіциним» 16+
08.15 «МайстерШеф» 12+
12.20 «Хата на тата» 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»
22.50, 23.50 Т/с «Пізне
каяття»
00.45 «Детектор брехні»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.40 Зона ночі
03.40 Абзац
05.25, 06.40 Kids Time
05.30 М/с «Майлз із
майбутнього»
06.45 Х/ф «Чого хоче
дівчина»
09.00 Т/с «Мерлін»

СТБ

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
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, 02.30 Т/с «Вікно
життя»
12.30 Т/с «Загублені»
15.00 Кохання на
виживання
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00, 22.00 Аферисти в
мережах 16+
22.50 Х/ф «Пасажир»
01.00 Т/с «Підступні
покоївки»

УКРАЇНА

04.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06.50 «Містичні історії з
Павлом Костіциним» 16+
08.40 «МайстерШеф» 12+
12.30 «Хата на тата» 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 00.45 «Слідство
ведуть екстрасенси» 16+
20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»
22.50, 23.45 Т/с «Пізне
каяття»

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
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 Гучна справа
00.00 Т/с «Вікно життя»
02.00 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ

15.00 Кохання на
виживання
17.00, 19.00 Подіум
21.00, 22.00 Аферисти в
мережах 16+
23.00 Х/ф «Ілюзія польоту»
01.00 Т/с «Підступні
покоївки»
02.40 Служба розшуку дітей

03.00, 02.45 Зона ночі
05.00 Абзац
06.55, 08.45 Kids Time
07.00 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.50 Т/с «Мерлін»
12.30 Т/с «Загублені»

СТБ

УКРАЇНА

04.45 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06.45 «Містичні історії з
Павлом Костіциним» 16+
08.30 «МайстерШеф» 12+
12.20 «Хата на тата» 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20.00, 20.55 Т/с «Кріпосна»
22.50, 23.50 Т/с «Пізне
каяття»
00.45 «Вагітна в 16»

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, 04.10 Історія одного
злочину 16+ 18.00 Т/с
«Таємниці» 19.50 «Говорить
Україна» 21.00 Т/с
«Сонячний листопад» 23.20
Контролер 00.00, 02.30 Т/с
«Вікно життя»

НОВИЙ КАНАЛ

15.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00, 22.00 Аферисти в
мережах 16+
23.00 Х/ф «Не дихай»
00.45 Т/с «Підступні
покоївки»
02.25 Служба розшуку дітей

03.00, 02.30 Зона ночі
04.55 Абзац
06.50, 08.30 Kids Time
06.55 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.35 Т/с «Мерлін»
12.15 Т/с «Загублені»

СТБ

УКРАЇНА

05.30, 18.00 «Хата на тата»
13.10 Х/ф «Домашній
арешт»
15.20 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Сусідам
вхід заборонено»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.00, 23.05 «Холостяк» 12+
22.50 «Небачене
Євробачення 2019»
23.55 «Холостяк. Як вийти
заміж»
01.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.20, 07.40 Kids Time
06.25 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.45 Пацанки. Нове життя

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 05.10 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Мама моєї
доньки»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.20 Слідами
00.00, 02.30 Т/с «Біжи не
оглядаючись»
02.00 Телемагазин
13.00 Суперінтуїція 12+
16.50, 19.00 Т/с «Будиночок
на щастя»
21.00, 22.00 Аферисти в
мережах 16+
23.00 Х/ф «Лігво монстра»
01.10 Х/ф «Ілюзія польоту»

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.25 М/ф
«Маленький
принц»
11.00 Т/с «Якось у
казці»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня
шопінгу
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с
«Хамелеон»
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.30 М/ф «Пухнасті
проти зубастих»
11.00 Т/с «Якось у
казці»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня
шопінгу
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

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.25 Х/ф «Легенда
про русалку»
11.00 Т/с «Якось у
казці»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня
шопінгу
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

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Шестеро
весь світ
обійдуть»
11.00 Т/с «Якось у
казці»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00, 01.00
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня шопінгу
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

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.25 Х/ф «Як
створити
ідеального
хлопця»
11.00 Т/с «Якось у
казці»
12.00, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.00, 01.15
Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня шопінгу
21.00 Х/ф
«Фантастична
четвірка»
23.00 Х/ф «Інструкції
не додаються»
02.15 Теорія зради
03.05 БарДак
03.55 Віталька

www.volynnews.com
UA: ПЕРШИЙ
06.00 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» 12.30 Д/ц «Аромати
Греції» 13.15, 14.30 :РадіоДень
13.45, 15.20 Д/ц «Неповторна
природа» 14.15, 15.10, 23.20,
05.20 Погода 16.20 Хто в домі
хазяїн? 16.55 По обіді шоу 18.20,
02.35 Тема дня 18.50, 04.45 Своя
земля 19.10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України (Гриценко
Анатолій Степанович) 19.30
Кривенко Віктор Миколайович
19.45 Каплін Сергій
Миколайович 20.05 Купрій
Віталій Миколайович 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
03.00 Розсекречена історія 03.55
Складна розмова 04.20 Спільно

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.20, 21.00,
23.30, 03.45, 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 :РадіоДень 13.45 Д/ц
«Неповторна природа» 14.15,
23.20, 04.20, 05.20 Погода 15.20
UA: Фольк 16.25, 02.00 Біатлон.
Чемпіонат світу. Індивідуальна
гонка 15км. Жінки 18.50 Своя
земля 19.10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України (Бондар
Віктор Васильович) 19.30
Смешко Ігор Петрович 19.45
Новак Андрій Яремович 20.05
Литвиненко Юлія Леонідівна
20.30 Д/ц «Мегаполіси» 21.25,
04.05 UA:Спорт 21.40 Наші
гроші 22.10 Д/с «Шамварі:
територія диких тварин» 22.45
Складна розмова 04.30 Пліч-опліч 05.30 Д/ц «Елементи»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 16.50, 21.00, 23.30,
03.45, 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 :РадіоДень 13.45
Д/ц «Неповторна природа»
14.15, 23.20, 04.20, 05.20
Погода 14.30 52 вікенди 15.15
Т/с «Іспанська легенда» 17.05,
02.00 Біатлон. Чемпіонат світу.
Індивідуальна гонка 20км.
Чоловіки 19.10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України (Тимошенко
Юрій Володимирович) 19.30
Безсмертний Роман Петрович
19.45 Добродомов Дмитро
Євгенович 20.05 Данилюк
Олександр Володимирович
20.30 Д/ц «Мегаполіси» 21.25,
04.05 UA:Спорт 21.40 Складна
розмова 22.10 Д/с «Шамварі:
територія диких тварин» 22.45
Схеми 04.30 Наші гроші

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 17.40, 21.00, 23.30,
02.50, 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 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Неповторна природа»
14.15, 16.55, 23.20, 03.25, 05.20
Погода 15.15 Т/с «Іспанська
легенда» 17.05 Ювілейний
концерт гурту «Піккардійська
терція» 18.05, 02.00 Біатлон.
Чемпіонат світу. Одиночна
змішана естафета 19.10 Своя
земля 19.30 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України (Журавльов
Василь Миколайович) 19.45
Ригованов Руслан Олександрович
20.05 Ляшко Олег Валерійович
20.30 Д/ц «Мегаполіси» 21.25,
03.10 Спорт 21.40 Схеми 22.10
Д/с «Шамварі: територія диких
тварин» 03.35 Д/п «Срібна
земля» 05.30 Д/ц «Елементи»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25,
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.30
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 13.45 Д/ц
«Неповторна природа» 14.15,
05.20 Погода 15.15 Д/п «Срібна
земля. Хроніка Карпатської
України. 1919-1939» 16.45 Плічо-пліч 17.00 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20, 02.45 Тема дня 18.50 Своя
земля 19.10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України (Скоцик
Віталій Євстафійович) 19.30
Кармазін Юрій Анатолійович
19.45 Шевченко Олександр
Леонідович 20.05 Балашов
Геннадій Вікторович 20.30
Перший на селі 21.25,
02.20 Спорт 22.00 Перша
шпальта 22.30 Д/с «Найбільш
завантажений у світі» 03.10
Концертна программа

НОВА ВОЛИНЬ
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»
09.30, 13.00 «Енеїда»
10.00, 13.44, 19.23, 21.55
Тема дня 10.28 Д/ц
«Неповторна природа»
11.00, 12.40, 17.15
«Wise cow» 11.18 Д/ф
«Розсекречена історія»
12.15 Д/ф «Воскові крила
Ікара» 14.15 Радіодень
«Модуль знань» 15.00
Д/с «Незвідані шляхи»
16.00 Радіодень «Життя
+» 16.30 NeoСцена з
Олегом Вергелісом
17.40 «Разом» 18.10 Т/с
«Еліза» 19.20 Погода
19.50 #ВУкраїні 20.15
Лайфхак українською
20.30 Новини 20.54
«Спільно» 21.22 Схеми
22.29 Д/ф «Воскові крила
Ікара»

НОВА ВОЛИНЬ
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, 13.42,
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
«Марія Левитська.
Театральний роман»
14.15 Радіодень 15.00 Д/с
«Неповторна природа»
15.30 Д/с «Таємниці
підводного світу»
16.00 Радіодень 16.30
МузLove 17.40 «Спільно»
18.12 Т/с «Еліза» 19.52
«Разом» 20.18 Лайфхак
українською 20.30 Новини
20.54 «Своя земля» 21.24
«Шахтарська зміна» 22.29
#ВУкраїні

НОВА ВОЛИНЬ
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 «Світова марка
патонівців» 14.10, 14.55
«Світ навколо» 14.15,
16.00 Радіодень 15.00 Д/с
«Неповторна природа»
15.30 Д/с «Таємниці
підводного світу» 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 «Наші гроші» 21.24
«Складна розмова» 22.29
«Пліч-опліч»

НОВА ВОЛИНЬ
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
«Сімдесятники» 14.10,
14.55 «Світ навколо»
14.15 Радіодень 15.00 Д/с
«Неповторна природа»
15.30 Д/с «Таємниці
підводного світу»
16.00 Радіодень 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»

НОВА ВОЛИНЬ
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
«Українська мрія» 14.10,
14.55 «Світ навколо»
14.15 Радіодень 15.00
Д/с «Неповторна
природа» 15.30 Д/с
«Таємниці підводного
світу» 16.00 Радіодень
16.30 БібліоFun 17.40
«Букоголики» 18.12 Т/с
«Еліза» 19.52 «Виборчий
округ» 20.30 Новини
20.52 «Схеми 21.22
«Своя земля» 22.29 «Як
дивитися кіно?»

– Ходімо, подивишся, як я жив до знайомства з тобою.
– Ти жив до знайомства зі мною? Мультсеріал «Футурама»

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 23.30, 02.00
На Часі: Гість 06.30, 08.30 На
Часі: Підсумки тижня 07.00,
08.00 Добрий ранок 07.45, 12.15,
15.45, 18.30, 19.00, 22.00 Як це
було 09.30, 15.00 М/с «Ведмедісусіди» 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 Ландшафтний бум 16.45
Говоримо польською 17.30,
22.15 У фокусі Європа 19.15 На
часі: Питання/Відповіді 20.20 На
часі: Вибори 20.50 Все про спорт
22.45 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Концерт BREVIS ROCK DJ
PARTY 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість 06.30, 08.30,
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі» 07.00,
08.00 Добрий ранок 07.45,
12.15, 14.00, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 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»
10.45 Ландшафтний бум 11.00
У фокусі Європа 11.30, 17.00,
04.00 Знай більше! 12.30 Завтра
сьогодні 13.00 На часі: Питання/
Відповіді 14.15 Все про спорт
15.30 Співай за мрію! 15.40
Вголос 16.30 Ландшафтний
бум 16.45 Говоримо польською
17.30, 22.15 Глобал 3000
19.15 Місто 22.45 Т/с «Любов/
Ненависть» 00.30 Концерт PAPA
DUKE 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість 06.30,
08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На Часі» 07.00, 08.00 Добрий
ранок 07.45, 12.15, 15.45, 18.30,
19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмедісусіди» 09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки
Сови 10.00, 05.00 Т/с «Справа
Дойла» 10.45 Ландшафтний
бум 11.00 Глобал 3000 11.30,
17.00, 04.00 Знай більше! 13.00
У фокусі Європа 13.30 Місто
15.30 Співай за мрію! 15.40
Вголос 16.30 Ландшафтний
бум 16.45 Говоримо польською
17.30 Огляд світових подій
19.15 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
22.15 Завтра сьогодні 22.45
Т/с «Любов/Ненависть» 00.30
Концерт «А жінка так на весну
схожа» 03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість 06.30,
08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було 09.30,
15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон» 09.55,
15.25 Уроки тітоньки Сови 10.00,
05.00 Т/с «Справа Дойла» 10.45
Ландшафтний бум 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 Ландшафтний бум
16.45 Говоримо польською 17.30
Завтра сьогодні 19.15 На Часі:
SKYPE-інтерв’ю 22.15 Завтра
сьогодні 22.45 Т/с «Любов/
Ненависть» 00.30 Вечір романсу
«Знов весна, і знов надії...»
03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00, 02.45 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмедісусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Ландшафтний бум
11.00, 17.00, 03.00 Знай більше!
11.30 Завтра сьогодні
13.00 Євромакс
13.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.30 Співай за мрію!
15.40 Вголос
16.30 Ландшафтний бум
16.45 Говоримо польською
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
00.30 Концерт MORJ

ТЕЛЕПРОГРАМА

www.volynnews.com

СУБОТА
1+1

16 березня
ІНТЕР

06.00 «Гроші 2019»
07.00 «Світське життя»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00, 11.15, 12.30,
13.40, 15.10 «Світ
навиворіт – 6»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 Спецпроект до 15річчя Студії «Квартал
95 «Слуги сміху»
21.40 «Вечірній квартал
2019»
23.40 «Світське життя»
00.40 «Крим. Украдений
півострів»
01.50 «Ліга сміху»
03.35 «Розсміши коміка.
Діти 2»

НЕДІЛЯ
1+1

06.45 «Чекай на мене»
08.35 «Слово
Предстоятеля»
08.45 Х/ф «Висота»
10.30 Х/ф «Дівчина без
адреси»
12.15 Х/ф «Справа була у
Пеньковф»
14.15 Х/ф «Весна на
Зарічній вулиці»
16.10 Т/с «Побачити
океан»
20.00, 02.20 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
22.30 Х/ф «Танго
кохання»
00.30 Х/ф «Викуп»
03.35 «Речдок»
05.00 «Великий бокс.
Еррол Спенс – Майкі
Гарсія»

17 березня
ІНТЕР

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські
сенсації 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Світ навиворіт –
10: Бразилія»
11.15 Х/ф «Гріхи наші»
13.05 Х/ф «Остання роль
Рити»
15.15 Х/ф «Від тюрми й
від суми»
17.15 Т/с «Слуга
народу »
19.30, 05.00 «ТСНТиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.35 «Ліга сміху 2019»
01.40 «Розсміши коміка.
Діти 2»

08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон 3»
12.00 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
14.00 Т/с «Побачити
океан»
18.00 Х/ф «Христина»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Наречений
напрокат»
22.50 Х/ф «Якби я тебе
кохав...»
00.50 «Речдок»
03.20 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

ICTV
05.10 Еврика!

08.50, 22.25 Т/с

05.15, 12.45 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особливості

«Кріпосна»
16.10 «Холостяк» 12+
19.00 «МайстерШеф.

національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13.10 Т/с «Фантом»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «План втечі»
21.35 Х/ф «План втечі-2»
23.35 Х/ф «РобоКоп»
01.40 Х/ф «Дипломатія»

ICTV

Професіонали» 12+
НОВИЙ КАНАЛ

03.10, 02.10 Зона ночі
06.35, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.10 Таємний агент.
Постшоу

СТБ

04.00 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15, 12.45 Факти
04.40 Громадянська
оборона
06.15 Антизомбі
08.05 Т/с «Відділ 44»
12.00, 13.00 Х/ф
«РобоКоп»
14.25 Х/ф «План втечі»
16.50 Х/ф «План втечі-2»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Джон Вік-2»
23.15 Х/ф «Час скажених
псів»
01.10 Х/ф «Імперія
вовків»

купи-продай

06.45, 09.55 «Хата на
тата» 12+
08.00 «Холостяк. Як
вийти заміж» 12+
09.00 «Страва честі» 12+
15.30 «МайстерШеф.
Професіонали» 12+
19.00, 20.00 «Слідство
ведуть екстрасенси»
16+
21.00 «Один за всіх» 16+
22.15 «Я соромлюсь
свого тіла» 16+
НОВИЙ КАНАЛ

05.45, 07.05 Kids Time
07.10 Х/ф «Елвін та
бурундуки»
09.00 М/ф «Реальна
білка 2»
10.50 Х/ф «Час розплати»
13.10 Х/ф «Вартові
Галактики»

УКРАЇНА

ТЕТ

07.00, 15.00, 19.00, 03.00
Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий
шлях
08.00, 15.20 Т/с
«Сонячний листопад»
16.00, 20.00 Т/с
«Сурогатна мати»
21.00 Шоу «Дивовижні
люди»
23.00, 02.15 Т/с «Бабуся
при надії»
01.45 Телемагазин
03.50 Реальна містика

06.00 ТЕТ Мультиранок

13.00 Заробітчани
14.50 Хто зверху? 12+
16.50 М/ф «Реальна
білка 2»
18.30 Х/ф «Вартові
Галактики»
21.00 Х/ф «Вартові
Галактики 2»
23.50 Х/ф «Час
розплати»

19.00 Одного разу під

УКРАЇНА
07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Сурогатна
мати»
12.50 Т/с «Біжи не
оглядаючись»
17.00, 21.00 Т/с «З мене
досить»
19.00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Сріблястий
дзвін струмка»
00.50, 02.20 Історія
одного злочину 16+
15.45 Х/ф «Вартові
Галактики 2»
18.30 Х/ф «Могутні
Рейнджери»
21.00 Х/ф «Зоряний
десант»
23.20 Х/ф «Вулиця
Монстро 10»
01.30 Х/ф «Лігво
монстра»

11.15 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
12.50 Х/ф «Шестеро
весь світ обійдуть»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Інструкції
не додаються»
Полтавою
22.30 Т/с «Хамелеон»
02.30 БарДак
03.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Рок Дог»
12.20 Х/ф «Як
створити ідеального
хлопця»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.00 Х/ф
«Фантастична
четвірка»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 Х/ф «За двома
зайцями»
00.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
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, 05.00 Новини 09.35 М/с
«Вруміз» 10.05 Казки, перевірені
часом. Підмінена королева 11.30
Хто в домі хазяїн? 12.00 Сильна
доля 13.00 Д/ц «Супер Чуття»
14.10, 02.00 Біатлон. Чемпіонат
світу. Естафета 4*6км. Жінки 15.45
По обіді шоу 16.50 Спільно 17.25,
03.25 Біатлон. Чемпіонат світу.
Естафета 4*7, 5км. Чоловіки 19.10
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету №57
(Порошенко Петро Олексійович)
19.30 Бойко Юрій Анатолійович
19.45 Ващенко Олександр
Михайлович 20.05 Корнацький
Аркадій Олексійович 20.30 Д/ц «Світ
дикої природи» 21.25 Розсекречена
історія 22.20 Д/ц «Неповторна
природа» 00.00 Телепродаж Тюсо
05.20 Погода 05.30 Д/ц «Елементи»

НОВА ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
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, 03.10, 05.00 Новини 09.35 Х/ф
«Марія Терезія» 11.30 Д/ц «Кухня
По» 12.00 Д/ц «Браво, шеф!» 13.05
#ВУКРАЇНІ 13.35 Перший на селі
14.10, 22.00 Біатлон. Чемпіонат
світу. Мас-старт 12.5км. Жінки 15.00
UA:Фольк 16.00, 18.50 Своя земля
16.55, 02.00 Біатлон. Чемпіонат
світу. Мас-старт 15км. Чоловіки
17.50, 02.45 UA:Біатлон. Студія 18.10
Д/ц «Мегаполіси» 18.45, 05.20
Погода 19.10 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету №61 (Дерев’янко Юрій
Богданович) 19.30 Носенко Сергій
Михайлович 19.45 Вілкул Олександр
Юрійович 20.05 Мураєв Євгеній
Володимирович 20.30 Д/ц «Світ дикої
природи» 21.25 з Майклом Щуром
22.55 Д/ц «Неповторна природа»
03.35 Розсекречена історія

Продам у Луцьку котли (газові, твердопаливні, електричні), газові колонки, конвектори, електричні бойлери, радіатори
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні),
циркуляційні насоси і насоси для свердловин, обсадні труби для свердловин, запірну арматуру і автоматику, газові лічильники й регулятори тиску. 050-736-93-28.
Продаж та доставка будматеріалів у
Луцьку: цегла червона (рядова), пісок,
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт,
базальт), камінь бутовий, ґрунт на вимощування, чорнозем. Послуги самоскидами ЗІЛ, Volvo. Доставка бортовими платформами (від 1 до 30 т). 097-187-90-50.
Торфобрикет, рубані дрова твердих та
м’яких порід дерев, метровий кругляк для
камінів та твердопаливних котлів. Доставка будівельних матеріалів: пісок, відсів,
щебінь, чорнозем, земля на засипку, торфокрихта. Вивезення будівельного сміття.
068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).
Продам пиломатеріали: балки, крокви, дошки обрізні та необрізні, рейки монтажні та відходи виробництва (обрізки).
099-181-33-32, 097-649-23-71.
Продам дрова з м’яких порід дерев (вільха, осика). 099-181-33-32, 097-649-23-71.

АВТО
Продам трактор ЮМЗ з великою кабіною в хорошому стані. Ціна договірна.
096-162-42-87.
Продам трактор Т-25 у доброму стані
(привезений з Польщі). Недорого. 096429-04-26, 067-790-86-29.
Продам трактор Т-25, картоплекомбайни «Анна», «Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, підбирач, картоплекопалку,
дворядну саджалку, привезені з Польщі.
066-299-23-28, 097-116-35-35.
Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ,
НШ-100, колінвал, стартери, підшипники, 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 газифікований будинок (63 м2) у с. Грибовиця Іваничівського р-ну. На подвір’ї – вода, великий
хлів-гараж. Є сад, город, приватизована
земельна ділянка (0,75 га). Ціна договірна. 097-344-15-62, 097-556-94-66.
Продам будинок у м. Рожище. Загальна
площа – 110 м2. Газове та твердопаливне
опалення, вода в будинку. Житловий стан.
Замінено всі вікна. Є великий цегляний
гараж та прибудинкові споруди, ставок.
Усі деталі – телефоном. 068-139-63-12,
066-881-81-00, Іра.
Продам
трикімнатний
будинок
(81 м2) у Горохівському районі. Є газ, світло (3 фази), ванна. Біля будинку колодязь, 5 сараїв, льох, земельна ділянка
(0,57 га). Ціна договірна. 097-093-39-77.
Продам трикімн. квартиру в Луцьку на
вул. Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку.
Без ремонту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м),
вільне планування, є підвал. Ціна договірна. Власник. 095-205-13-16 (до 21:00).
Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеплений, усі комунікації, газифікована літня кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка
20 сот. У будинку 3 кімнати, кухня. Ціна
550 тис. грн. 099-315-22-72.
Продам дерев’яний будинок у м. Любомль, вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кухня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка 13
соток). Ціна договірна. 093-008-03-92,
099-555-94-92.
Продам земельну ділянку під забудову (0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. Ціна договірна. 093-577-59-62
(Сергій).
Продам великогабаритну двокімн.
квартиру з індивідуальним опаленням

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

у Луцьку. 2-й пов., 74 м , 666 тис. грн.
066-660-63-03.
Продам господарство в с. Колмів (2 км
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до
м. Горохів). Пряме сполучення з Луцьком.
Дерев’яна обшальована хата 7х9 м. Два
цегляні сараї. Гараж 7х6 м. Два погреби
та інші господарські споруди. Трифазне
електрозабезпечення. Водогін (свердловина), хороший садок. 85 соток приватизованої землі. Будинок та літня кухня газифіковані. Доступна ціна. Євгеній,
099-187-74-91, 099-768-14-53.
Терміново продам трикімн. квартиру в
районі ДПЗ. Власник. 050-438-31-57.

НОВА ВОЛИНЬ
07.00 Х/ф «Співаюче
дзвінке деревце»
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 «Кухня По»
11.32 «Енеїда» 12.26
Двоколісні хроніки
12.53 Радіодень 13.33
«Українська читанка»
13.44 «Вечір на
Суспільному» 14.10
Д\ф «Незвідані шляхи»
15.05 «Виборчий округ»
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

РОБОТА
Робота в Польщі та Європі. Потрібні працівники будівельних спеціальностей, різноробочі на склади, фабрики, заводи. 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 виробництво потрібні працівники (жінки) для роботи на устаткуванні (з/п висока, робота позмінна – 15 виходів на місяць), водій
категорій В, С, змінний слюсар-механік,
електрик. Навчаємо, працевлаштовуємо.
067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).
Спільна польсько-українська агенція.
Візи, воєводські, робота (Польща, Чехія):
зварювальники, токарі, фрезерувальники, електрики, слюсарі, швачки, помічники кухаря, прибиральники, працівники 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 склади, фабрики; зварювальники, слюсарі,
столяри. Високі зарплати, перевірені роботодавці. Візова підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. МСПУ серія АВ
№585198, 30.07.2012). 096-956-37-96,
066-799-53-22.
Візьму на роботу продавців у продуктовий магазин, з/п 7328 грн, офіційне працевлаштування, зручний робочий графік.
Луцьк. 095-704-44-94.
РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів (без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./
год. Після пробного періоду – можливість
працевлаштуватися в інших країнах ЄС
з вищою зарплатою (від 5 €/год). Електрики (з досвідом роботи). Проживання

Відділ реклами: (0332) 78-22-06,
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71,
(063) 481-82-44. volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій
та достовірність фактів несуть автори
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АВЕРС
06.00, 14.30, 19.30 Огляд світових
подій
06.30, 10.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
Часі»
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00,
02.00 На Часі: Гість
10.00, 17.45 Життя в цифрі
10.15, 12.00, 18.30, 20.45, 21.45,
00.15, 02.45, 05.45 Як це було
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада. МІСТО
14.00 Євромакс
15.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.15 Бандерштат 2018
17.00 Все про спорт
19.00 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Концерт К.Малицької «Серце
не камінь»
03.00 Знай більше!

АВЕРС
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,
02.00 На Часі: Гість
10.00 Огляд світових подій
10.30 Все про спорт
11.15 Життя в цифрі
11.30 Уроки тітоньки Сови
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Бандерштат 2018
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі:
Підсумки тижня
19.00 Європа в концертах
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «Любов/Ненависть»
00.30 Концерт Альоша
03.00 Знай більше!

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

ЄДРПОУ 41637310 в
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Р/Р № 26003055518827,
МФО 303440

2

Продам однокімнатну квартиру в
м. Володимир-Волинський у новобудові. Площа – 46 м2. 097-102-09-95.

7 березня 2019 року

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 «Корсар» 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»

Телефони для оголошень: 099-340-55-31, 063-481-82-44

БУДІВНИЦТВО

Засновник – ПП «Волинські новини».
Свідоцтво про державну реєстрацію
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року.
Адреса: 43020, м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3, офіс 421.

СТБ
05.45 «Хата на тата» 12+

05.00 Скарб нації
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безплатне. Офіційне працевлаштування.
Можливість розвит ку. 073-012-40-35.

ПОСЛУГИ
Чищення каналізацій професійним обладнанням. Усунення засмічень, видалення жиру, бруду та нальоту. Косіння 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 колесах 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, лошата, 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, вітчизняні телевізори, магнітофони, радіоли, старі комп’ютери, акумулятори, змішувачі. Вивозимо самі. 050-637-37-50.
Встановлення твердопаливних котлів
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. Липини.
066-721-36-53, 098-536-58-17.
Відео-, фотознімання урочистих подій.
Можливий виїзд за межі міста. Організація
музичного супроводу. 050-985-41-13.
Куплю газові колонки, котли, холодильники, морозильні камери (всіх видів), пральні машини, несправні кондиціонери, радіо деталі. Самовивезення.
096-340-85-25, (0332) 20-18-20.
Продам будівельні матеріали: пісок,
щебінь гранітний та базальтовий (різних фракцій), відсів; цеглу (м-100, перепал); вивезення будівельних відходів;
доставка матеріалів самоскидами; послуги навантажувача. 099-242-46-46,
068-242-46-46.
У районі митного посту «Ягодин»
втрачено
універсальний
вантажний
дозвіл Е3 №5489605 на автомобіль
АС2261ВС, ФОП Яцюк Сергій Євгенович.
066-934-6865.

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

Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська,
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46.
Обсяг – 4 друк. арк. Замовлення: 26784.
Наклад – згідно із замовленням.
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світ вражає

знай наших
ukr.media

У МАРІАНСЬКУ ЗАПАДИНУ
ОПУСКАЛОСЯ ВСЬОГО
ТРИ ЛЮДИНИ

М

аріанська западина (або
Маріанський жолоб)
розташована в західній частині
Тихого океану. Вона являє
собою жолоб у формі півмісяця
в земній корі завдовжки близько
2550 км і завширшки в середньому
69 км. Однак на глибині близько
1,6 км від поверхні Тихого океану
розташовані гідротермальні
джерела, так звані «чорні курці».

усмішка фортуни
sputnik.md

Щасливчика шокує сума виграшу

В ІРЛАНДІЇ –
РЕКОРДНИЙ ДЖЕКПОТ

В

Ірландії зірвано рекордний
в історії країни джекпот
лотереї EuroMillions на суму понад
€175 млн, повідомляє «Європейська
правда» з посиланням на ВВС.

ПОГОДА

НІЧ

0 0C

Ч И Т А Й

К

нижковий бізнес
у США переживає
епоху відродження.
Торік виторг із продажу
книжок склав понад
$26,5 млрд. Однак
традиційні книжкові
крамниці не витримують
конкуренції з інтернетторгівлею і зачиняються.
Але на цьому ринку
знайшли свою нішу
приватні магазини,
які зробили ставку на
перепродаж прочитаних
книжок.
Одна з таких крамниць у
Портланді вважається найбільшим книжковим магазином світу.
Заснували її у 1971 році американці українського походження.
Powell’s Books став візитівкою,
культовим місцем Портланда, на
відвідини якого рекомендують
виділити щонайменше два дні.
У крамниці – 4 мільйони книжок 25 мовами світу. Тут працює
півтисячі людей, щодня вони

помилка феміди

В

лада штату
Каліфорнія виплатить
$21 млн компенсації 70річному американцеві
Крейгу Коулі за
проведені у в’язниці 39
років. Чоловіка засудили
за вбивство, якого він не
скоював.
У 2017 році Коулі помилував
губернатор штату після того, як
невинуватість чоловіка було доведено за допомогою аналізу
ДНК, інформує theБабель з посиланням на ABC News.
У 1978 році невідомий вбив
колишню дівчину Коулі та її чо-

7 БЕРЕЗНЯ П’ЯТНИЦЯ 8 БЕРЕЗНЯ СУБОТА
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У 1994 році історик отримав срібний Орден астецького орла

що один ієрогліф відповідає не
за букву, а за окремий склад. Іспанець у ХVI столітті описав лише
29 знаків. Натомість у рукописах
залишилося сотні недосліджених
символів.
Кнорозов здогадався, що
перший звук намальованого знака передавав звучання відповідної іспанської букви. Це відкриття
стало основою для дешифрування. Після цього застосував метод
позиційної статистики. Крім того,

він визначив фонетичні відповідники ієрогліфів.
З 1948 року науковець працював у музеї етнографії. Там
відповідав за колекцію килимів
з Азії. На початку 1950-х років
харків’янин став першою людиною за сотні років, яка заговорила мовою майя.
У 1955 році він захистив кандидатську дисертацію, це стало
культурною подією в Радянському Союзі. Крім того, українцю

присудили звання доктора наук.
Після цього у світі знову зацікавилися цивілізацією майя.
Натомість з СРСР вченого не
випускали. Він називав себе
«кабінетним вченим». У 1990
році його запросив до себе президент Гватемали. Вручив йому
медаль. У 1994 році Кнозоров
отримав срібний Орден астецького орла – найвищу нагороду
Мексики, яка передбачена для
іноземців.

НАЙБІЛЬШУ КНИГАРНЮ СВІТУ
У США СТВОРИЛИ УКРАЇНЦІ
продають майже 12 тисяч книжок, більшість із них – вживані
екземпляри.
Власник Майкл Пауел ділиться секретом бізнес-успіху: «Ми
ставимося до кожної книжки серйозно, незалежно від того, на яку
вона тему: історія кохання, вестерн, фентезі чи релігія».
Магазин-букініст має кілька джерел постачання, одне з
них – приватні колекції. Перевагу
віддають рідкісним і старим виданням чи орієнтуються на смаки
конкретної категорії читачів.
«Більшість книжок люди приносять у сумках з дому. Нам їх
продають за готівку чи подарункову картку. За день приймаємо
3-4 тисячі книжок», – розповідає
Майкл.
Тут є і невеличка україномовна колекція. Дідусь Майкла
емігрував до США з Західної
України, його батько народився в
Пенсильванії. Сам Майкл ніколи

У крамниці 4 мільйони книжок 25 мовами світу

не був в Україні, не знає мови і
не має вишиванки. При цьому він
каже, що його виховували в українських традиціях.
«Коли в мене питають національність, я завжди відповідаю:
українець. Хоча у мене немає ба-

гато досвіду спілкування з українцями», – каже він.
Наразі магазином керує його
дочка Емілі. Сам Майкл працює
над ціноутворенням і відбором
книжок. Він каже, що це те, з чого
вони з батьком починали бізнес.

У США ВИПЛАТЯТЬ $21 МЛН ЧОЛОВІКОВІ,
ЯКИЙ ВІДСИДІВ 39 РОКІВ ЗА ЧУЖИЙ ЗЛОЧИН
new.sc

Поки невідомо, ані де було придбано
виграшний квиток, ані ім’я переможця.
Представниця Національної лотереї заявила, що організація поки що не може
розкрити місцезнаходження магазину.
«Це така велика перемога, це буде величезним шоком для власника квитка», –
додала вона.
Це 14-й виграш EuroMillions в Ірландії. Попереднім найбільшим переможцем була Долорес Макнамара, яка виграла €115 млн в 2005 році.
У січні цього року пара з Північної
Ірландії виграла джекпот EuroMillions у
115 млн фунтів стерлінгів. Це була четверта за величиною перемога в цій лотереї у Великобританії і найбільша в Північній Ірландії.

книжковий бізнес

ПИСЕМНІСТЬ МАЙЯ
РОЗШИФРУВАВ УКРАЇНЕЦЬ

ukrinform.ua

Ця вода багата на мінерали, які допомагають підтримувати життя в цій ділянці. Попри температуру води, яка на сотні
градусів вища за точку кипіння, вона тут
не закипає через неймовірний тиск, він у
155 разів вищий, ніж на поверхні.
Кілька років тому на дні Маріанської
западини виявили гігантських десятисантиметрових амеб – ксенофіофор. Ці
одноклітинні організми, ймовірно, стали
такими великими через середовище, в
якому вони живуть на глибині 10,6 км.
Починаючи з відкриття в 1875 році
найглибшого місця Маріанської западини – Безодні Челленджера – тут побувало всього три людини. Першими були
американський лейтенант Дон Уолш і
дослідник Жак Пікар, які здійснили занурення 23 січня 1960 року на судні
«Трієст».
Через 52 роки сюди наважилася зануритися ще одна людина – відомий кінорежисер Джеймс Кемерон. Він 26 березня 2012 року спустився на дно і зробив
кілька фотографій.

У

країнський історик
Юрій Кнорозов
народився в
місті Південному на
Харківщині. Він навчився
писати у п’ять років. Коли
вступив на історичний
факультет Харківського
університету, то
провчився лише два
роки – почалася війна,
передає «24 канал».
До війська хлопця не взяли
через стан здоров’я. Під час окупації відсиджувався з матір’ю і
сестрою в сараї. Там вивчав єгипетське письмо.
У 1943 році приїхав до Москви. Продовжив навчання в
МДУ. Обрав спеціальність «Шаманські практики народів Середньої Азії». Якось прочитав
статтю англійського вченого, дослідника цивілізації майя Еріка
Томсона. У роботі йшлося про
те, що розшифрувати писемність
племені неможливо. Після цього українець вирішив дослідити
її самостійно. У бібліотеці взяв
факсимільні копії рукописів майя
і «Повідомлення про справи в
Юкатані» Дієго де Ланди. Цей
монах також намагався описати
письмо народу. Він не зрозумів,

www.volynnews.com

gazeta.ua

Западина має понад
10 тисяч метрів глибини

ЧЕТВЕР

POST SCRIPTUM

7 березня 2019 року

Покарання без злочину компенсують кругленькою сумою

тирирічного сина. Всю провину
поклали на чоловіка, він отримав
довічний термін. Увесь цей час
Коулі наполягав на своїй непри-
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четності до злочину, і в 1989 році
поліцейські поновили справу,
знайшовши у ній безліч неточностей. Детективи встановили,

що заяви свідків, які нібито бачили чоловіка на місці злочину, були
неправдивими. Також на тілах
жертв не було слідів ДНК Коулі.
Після свого звільнення чоловік отримав $2 млн компенсації,
але подав позов проти штату.
Влада запропонувала піти на угоду, оскільки судитися з Коулі було
б неправильно.
«Жодна сума не може компенсувати те, що трапилося з містером Коулі, врегулювання цієї
справи є правильним для нашого
суспільства», – заявив глава міста
Сімі-Веллі Ерік Левітт.
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Можна заплющити очі на те, що бачиш. Але не можна закрити серце від того, що відчуваєш.
Фрідріх Ніцше
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