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САМОГОННИКІВ ХОЧУТЬ
Ь
КАРАТИ ВЕЛИЧЕЗНИМИ
ШТРАФАМИ ТА
ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ

МІСЬКИЙ
ГОЛОВА –
ПРОТИ ОТГ
читайте на стор.
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читайте на стор.
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ВСЕ – СОБІ, НІЧОГО –
ЛЮДЯМ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЮ ПЕРЕВІРЯТЬ

ЧЕРЕЗ ЗЛОВЖИВАННЯ І РОЗТРАТИ

ОБЛГАЗИ
ПЕРЕВІРЯТЬ ЧЕРЕЗ
КОСМІЧНІ СУМИ
В ПЛАТІЖКАХ
читайте на стор.

3

руки золоті

НАЙБІЛЬША ІКОНА
З СІРНИКІВ – У
ВОЛИНСЬКОМУ
ХРАМІ

Ю

рій Семенюк з Люблинця
Ковельського району
став рекордсменом другого
Всеукраїнського фестивалю
сірникових рекордів. Ікону
Георгія Переможця розміром 120 см
на 150 см, яку створив майстер,
внесли до Національного реєстру
рекордів України як найбільшу ікону
з сірників.
читайте на стор.
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хобі

ТАМАДА, ЯКИЙ
ЗБИРАЄ… КРАВАТКИ

У

правління охорони
здоров’я Волинської
облдержадміністрації
неефективно використовувало
кошти субпроекту Світового
банку, який стосується
профілактики та боротьби
з серцево-судинними

захворюваннями. Величезні
суми витрачали на
зарплати некваліфікованим
консультантам, а також на
рекламу, флаєри, нецільову
купівлю медобладнання.
Допускали порушення під час
закупівель і на стадії підготовки

щоб пам’ятали

документів. Претензії
стосувалися Ігоря Ващенюка,
Володимира Гунчика та Сергія
Кошарука. Те, що розтратити
не вдалося, Волинській ОДА
довелося повернути.

читайте на стор. 7

за кордоном

ВОЛИНЯНКА У США:

ПЕРЕРВАНИЙ ПОЛІТ
ЮРИ ЯЦЮКА

С

аме про таких кажуть, що замінити їх
неможливо. Глиба, профі, талант – так.
Але передусім – щирий добряк і людина,
яка з мікрофоном у руці та оператором
позаду себе інколи мусила добрих десять
хвилин підніматися на журналістський
сектор крізь рій знайомих та друзів.
Таким і варто пам’ятати Юру Яцюка –
усміхненим, у роботі й серед людей.
Браво, Юро, це був яскравий політ.
Шкода, що такий короткий...
читайте на стор. 11

І

«ТУТ БРАКУЄ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ»

нна Хлистік
народилася в Ковелі.
Уже рік вона разом із
чоловіком живе в СанФранциско. Жінка
зізнається: спочатку
не хотіла покидати
Україну і переїжджати
до США.
Каже, що отримати
документи на
проживання у Штатах
було нескладно. А от
адаптуватися в іншій
країні – важко.
читайте на стор.
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Б

агато років працює в Луцькому
національному технічному
університеті один веселий чоловік.
Запитаєте: «Хіба ж один?». Відповім:
«Може, й ні, але з почуттям гумору і...
цікавою колекцією він – унікальний».
Отож, знайомтеся – Олександр
Бондар, збирач краваток.
читайте на стор.
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на межі

РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА:

ШІСТЬ КУБИКІВ LEGO
ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

І ФАП НА МЕЖІ ЗАКРИТТЯ
читайте на стор.
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ПІДПАЛИ АВТО НА ВОЛИНІ ТРИВАЮТЬ:
САВЧЕНКО ЗАЯВЛЯЄ ПРО АРЕШТИ,
ПОЛІЦІЯ ЦЕ СПРОСТОВУЄ

Губернатор забагато на себе бере

ставники місцевого УКРОПу». Цю
заяву спростував очільник волинського УКРОПу Вячеслав Рубльов, який заявив, що Савченко
взяв на себе функцію суду і тисне
на правоохоронців.
Заява Савченка про оголошення війни УКРОПу викликала
у волинян найрізноманітнішу реакцію: від подиву та обурення до
жартів і кепкувань.
Натомість у волинській поліції повідомили, що слідство
триває, проте ні підозрюваних,

ні затриманих досі немає. Більше того, коментувати хід розслідування Савченко не мав права,
адже відомості про обставини
розслідування цієї справи йому
не розголошували: «Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко
не був допитаний у вказаному
провадженні, а тому не є стороною кримінального провадження».
Тим часом безкарність породжує нові злочини. Адвокатка Яна

Чуріна, сім’ї якої 11 березня спалили два автомобілі, пов’язує інцидент зі справами, які вона вела
як захисник. Одна з них – щодо
підкинутого поліцією під час
обшуку речового доказу, який
знайшли в учасника ГФ «Варта
порядку».
Цього разу Савченко не поспішає нікому оголошувати війну,
немає грізних викликів столичних правоохоронців, доповідей
Президенту – обходиться сухим
«вимагаю від поліції активізувати роботу». І тут же заявляє, що
«підозрюваних у підпалі майна в
Підгайцях вже затримано». Відтак постає кілька питань: звідки
Савченку, який не має доступу
до матеріалів справи, про це відомо? І чи справді когось затримали? Адже ще 6 березня поліція
повідомляла, що затриманих чи
підозрюваних досі немає.
І найголовніше: чи в силах
представника Президента на Волині, керівника виконавчої гілки
влади в області, зупинити підпали майна та погрози волинянам?
Адже, як бачимо, оголошення
воєн, голослівні звинувачення
політичних опонентів і залякування не діють.

контрабанда

ЧЕРЕЗ КОРДОН – «ЛАМБОРДЖИНІ» Й ЦИГАРКИ

Прикордонники Польщі не
дозволили ввезти в Україну
автомобіль Lamborghini Urus
2019 року випуску вартістю
1,4 млн злотих (9,6 млн грн).

Як повідомляє прикордонна
служба Польщі, ввезти люксовий
автомобіль на територію України
намагалися через прикордонне
село Дорогуськ Люблінського воєводства.
Під час перевірки польські
правоохоронці з’ясували, що
Lamborghini перебуває в розшуку у Швейцарії. Елітний спорткар
заарештували, а його водія, 37річного громадянина України, допитали як свідка.
Поляки зазначають, що поки
це найдорожчий викрадений автомобіль, який їм вдалося повер-

нути законному власнику.
Крім того, днями військовослужбовці Луцького прикордонного загону запобігли переміщенню через кордон 24 ящиків
контрабандних сигарет.
Як інформує Держприкордонслужба, від польських колег
надійшла інформація про те, що
вони помітили з українського
боку річки Західний Буг групу
осіб та гумовий човен, завантажений чорними ящиками. Побачивши польських прикордонників,
спритники втекли в тил ділянки
відділу «Римачі». Українські прикордонники, перевіривши ділянку, виявили човен, який залишили контрабандисти.
Також інформацію про можливе незаконне переміщення

кров холоне

dpsu.gov.ua
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опри заяви голови
Волинської ОДА
Олександра
Савченка про те,
що поліції вдалося
затримати підозрюваних
у підпалах автомобілів
на Волині, найбільш
резонансні випадки
досі лишаються не
розслідуваними.
Приміром, у справі підпалу
техніки сім’ї голови Підгайцівської
ОТГ досі немає підозрюваних чи
затриманих. Натомість погрози й
залякування волинян тільки набирають обертів – у ніч на 11 березня спалили два авто сім’ї луцької
адвокатки Яни Чуріної.
21 лютого Олександр Савченко заявив, що він нарахував приблизно 60 підпалів автомобілів в
області за останні роки, а насправді їх значно більше. «Мене не буде
за два-три місяці, але поліція вже
працює і працюватиме, вже є люди
затримані. Ахнете, коли дізнаєтеся», – наводить слова Савченка видання «ВолиньОнлайн».
Один з найбільш резонансних
випадків – підпал 30 січня двох
вантажівок та екскаватора, які належать дружині голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка. Тоді голова Волинської ОДА, не чекаючи
початку слідства, заявив, що за
цим стоїть не хто інший, як «пред-

www.volynnews.com

volynnews.com

ЗАГИНУЛИ В АВІАКАТАСТРОФІ
10 березня в Ефіопії недалеко від АддісАбеби розбився пасажирський Boeing,
який прямував до Найробі в Кенію. Усі
157 осіб, які були на борту, загинули.
Серед них – 19 співробітників ООН. А в
Колумбії цього ж дня внаслідок авіакатастрофи загинуло мінімум 14 осіб.
В АРГЕНТИНІ СТРАЙКУЮТЬ
ПЕДАГОГИ
6 березня в Аргентині педагоги не вийшли на роботу і розпочали страйк через низькі зарплати й високі ціни. Відтак
тут відклали початок навчального року.
У 2018 році ціни в країні зросли на 47%.
РОСІЯНИ ХОЧУТЬ СВОБОДИ В
ІНТЕРНЕТІ
10 березня у Москві відбувся мітинг за
свободу інтернету, в якому взяли участь
понад 15 тисяч людей. Затримано 13
осіб, зокрема й українського журналіста. 12 лютого Держдума ухвалила в першому читанні закон, який передбачає
технічну можливість ізоляції російського сегмента інтернету.
ПРОТИ РОСІЯН – САНКЦІЇ
6 березня ЄС ухвалив рішення про застосування санкцій проти РФ за акт
збройної агресії стосовно українських
моряків і кораблів у Чорному морі та в
районі Керченської протоки. До списку
потрапили вісім російських військовослужбовців та представників ФСБ. Їм заборонено в’їжджати в ЄС, а їхні активи
заморожено.
МІЖ ЛАТВІЄЮ І РОСІЄЮ –
ПАРКАН
Латвія завершила будівництво 93кілометрової огорожі з колючим дротом
на кордоні з Росією. Вона має перешкоджати проникненню на територію країни нелегальних мігрантів. На паркан
витратили €21,1 млн.
КОКАЇНОВИЙ РЕКОРД
У Нью-Йорку перехопили рекордну за
останні 25 років партію кокаїну на $77 млн.
1450 кг наркотику було розфасовано в 60
мішків і заховано в контейнері, доставленому в порт Нью-Йорка на кораблі, який
прибув з Латинської Америки.
ЗА ВБИВСТВО – СМЕРТНА
КАРА
Кримінальний суд у Єгипті засудив місцевого службовця до смертної кари за
вбивство українки, яке сталося у лютому минулого року.
$900 ТИСЯЧ – ЗА СВОБОДУ
Засудженого на 15 років за корупцію
екс-президента Південної Кореї Лі Мен
Бака випустили під заставу майже в
$900 тис.
FACEBOOK СУДИТЬСЯ
З УКРАЇНЦЯМИ
Американська компанія Facebook подала до суду на двох українських програмістів – Андрія Горбачова та Гліба
Случевського. Їх звинувачують у шахрайстві. За допомогою онлайн-тестів
вони зламали близько 63 тис. акаунтів
користувачів, завдавши збитків на понад $75 тис.
МАНАФОРТА ЗАСУДИЛИ
Федеральний суд США засудив екс-главу
виборчого штабу Дональда Трампа та
екс-радника Віктора Януковича Пола
Манафорта до 47 місяців ув’язнення за
ухиляння від сплати податків та банківські махінації, але зарахував до відбутого терміну покарання дев’ять місяців,
які Манафорт уже провів за ґратами. У
в’язниці немає замків на дверях та огорожі з колючого дроту, а члени сімей
ув’язнених можуть залишатися на ніч у
спеціальних кімнатах. На Манафорта чекає ще один вирок в іншій судовій справі щодо змови та тиску на свідків.
ЄС ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ
ПЕРЕВОДИТИ ГОДИННИКИ
Комітет з питань транспорту Європарламенту 4 березня схвалив скасування переходу на літній та зимовий час в
Євросоюзі з 2021 року. Європарламент
має проголосувати за це питання у найближчі тижні.

Ч И Т А Й
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Спритники лишили човен
з цигарками й утекли

товарів через кордон надали
співробітники оперативних підрозділів. Завдяки цьому група реагування цього ж відділу виявила
неподалік від лінії українськопольського кордону 10 ящиків
контрабандного курива.

ЗАКОЛОВ ВИЛАМИ… ІНВАЛІДА
Аби помститися за вбивство брата,
п’яний волинянин проник до будинку
односельчанина з інвалідністю та вилами
проколов йому голову. Убивці присудили
7 років і 6 місяців за ґратами.

Жага помсти
привела в тюрму

Наразі всі виявлені тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу. Пошук
втікачів та заходи зі встановлення кола причетних і організаторів протиправної діяльності триває.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, трагічний інцидент трапився
31 березня 2018 року в селі Хрипськ Шацького району. Потерпілий невдовзі помер у
лікарні.
Обвинувачений свою вину визнав частково й розповів, що до односельчанина
і справді прийшов, аби з’ясувати, за що

нещастя

той два роки тому убив його брата. Між
чоловіками виник словесний конфлікт та
зав’язалася бійка. Вила пішли в хід нібито задля оборони. Щоправда, у скоєному вбивця
одразу зізнався поліції. До слова, мати обвинуваченого підтвердила, що її старшого
сина убив односельчанин.
Крім того, на початку березня нещастя
трапилося і в Нововолинську. Підліток завдав
тяжких травм атовцю, який згодом помер у
лікарні. Неповнолітнього не притягували до
відповідальності, але він вже потрапляв у
поле зору правоохоронців.

злочин

І НА РОБОТІ ГИНУТЬ...

На підприємствах Волинської області
протягом минулого року смертельні
травми отримали 10 працівників,
натомість у 2017 році – 8.

За інформацією Управління Держпраці в області, під час виконання
трудових обов’язків травмувалися
160 працівників. Це на п’ять випадків більше, ніж за аналогічний період
2017 року.
Основними причинами нещасних

випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні.
Травми, несумісні з життям, працівники отримали через невиконання
вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових
обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту
необережність.

НАРОДИЛА Й УБИЛА

За убивство власної новонародженої дитини
волинянка отримала умовне покарання.

Як йдеться у вироку Любешівського районного
суду, 13 липня без допомоги медиків у власній оселі
жінка народила здорового хлопчика (4210 г, 54 см).
Небажане дитя горе-матір головою донизу поклала у відро, встеливши його ганчір’ям. Утім немовля задихнулося, оскільки не змогло дихати через
ганчір’я.
За умисне вбивство рідної дитини жінці присудили рік умовного покарання.

Найбільша помилка в тому, що ми швидко здаємося. Іноді, щоб отримати бажане,
треба просто спробувати ще раз. Томас Алва Едісон

ПОДІЇ
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терпець урвався

ОБЛГАЗИ ПЕРЕВІРЯТЬ ЧЕРЕЗ
КОСМІЧНІ СУМИ В ПЛАТІЖКАХ
korrespondent.net

Н

аціональна комісія,
яка здійснює
державне
регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг,
розпочала перевірку
«Волиньгазу».
Як повідомила голова НКРЕКП
Оксана Кривенко, загалом заплановано масштабні перевірки
20 облгазів у 15 областях. Триватимуть вони до середини квітня.
Голова НКРЕКП розповіла передісторію, через що вирішили
перевірити облгази. «У жовтні
2018 року в середньому обсяги
донарахувань становили 1-1,5%
від обсягу споживання, а вже у
грудні-січні – близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018-го
НКРЕКП ухвалила 42 рішення про
заборону донарахування додаткових обсягів», – повідомила
вона.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України досліджував,
чи відповідають законодавству
про захист економічної конкуренції дії операторів газорозподільних мереж при приведенні
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Газзбути часто завищують
ь
показники споживання газу
зу

обсягів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов під
час здійснення комерційних розрахунків. Раніше НКРЕКП заборонила облгазам приводити до
стандартних об’єми природного
газу, використаного побутовими
споживачами, та здійснювати донарахування у платіжках. Однак,
незважаючи на заборону, українцям продовжували нараховувати
додаткові платежі за газ.
Тим часом днями голова
НАК «Нафтогаз України» Ан-

дрій Коболєв заявив, що облгази, більшість із яких належить
бізнесмену Дмитру Фірташу,
перепродували промисловим
компаніям за ринковою ціною
газ, який вони мали постачати
населенню за зниженою ціною.
«Система добового балансування газу засвідчила факти, що газ,
який «Нафтогаз» передавав газзбутам, частково перепродували
на комерційні компанії», – цитує
Коболєва УНІАН.
За його словами, регулятори
мають провести детальне розслі-

дування ситуації, зокрема в яких
обсягах газзбути перепродували
дешевий газ для потреб населення за ринковою ціною комерційним компаніям.
Зараз «Нафтогаз» продає
за цінами, нижгаз населенню
населе
ринкові, а промислові
чими за р
споживачі – за ринковими
спожив
тарифами.
Реалізацію
тар
ггазу здійснюють через
ккомпанії-посередники–
газзбути, які часто завига
щують показники споживання газу населенням, щоб продати
цю кількість газу промисловцям,
а отримані гроші привласнити.
Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет Міністрів під час екстреного засідання одноголосно
підтримав підвищення ціни на
газ для населення на 23,5%. Від
1 листопада 1 тис. м3 газу коштує
8850 грн. Крім того, Україна взяла на себе зобов’язання перед
МВФ підвищити ціну на газ для
населення на 15% з 1 травня, а з
2020 року – зрівняти ціни для населення з ринковими.

статистика

пильнуйте

ВОЛИНЯНИ РОЗБУДОВУЮТЬСЯ

ШАХРАЙ ВИДУРИВ ЧЕРЕЗ

У розрахунку на 1000 осіб в
середньому припадало 359 м2 загальної площі введеного в експлуатацію житла (в Україні – 206 м2).
За цим показником Волинь посіла
третє місце в державі.
Найбільше забудовували приміську територію обласного центру.
Так, за площею прийнятого житла
першість належала Луцькому району – 29,7% загальнообласного
показника.
Активно вводили в експлуатацію
житло у селах Липини (19,0% районного обсягу), Струмівка (11,2%), Ро-

region.com.ua

На Волині у 2018 році прийнято
в експлуатацію 371,3 тис. м2
загальної площі житлових
будівель нового будівництва,
що на 20,4% більше порівняно з
2017 роком. Про це повідомляє
Головне управління статистики у
Волинській області.

Волинь – третя в Україні за
темпами будівництва житла

ванці (9,8%), Боратин (8,7%), Підгайці
(8,1%). Тут в основному будували котеджі та будинки садибного типу.
Друге місце за обсягами прийнятого житла посіло місто Луцьк, де переважало будівництво багатоквартирних будинків (85,3% міського обсягу).
Збільшення обсягів житлового
будівництва спостерігалося у всіх
районах та містах, крім Нововолинська, Ківерцівського та Любомльського районів.

ТЕЛЕФОН 70 ТИСЯЧ

На гачок до
псевдопрацівника
оператора мобільного
зв’язку потрапила
жителька Ковеля.

Як інформують у ковельській поліції, в телефонному
режимі спритник представився працівником мобільної
мережі та повідомив, що на
її номер нараховано бонуси.
Для їх активування власниці
потрібно сказати цифри, що
надійдуть в SMS на її телефон.
Не розібравшись зі змістом повідомлення, жінка назвала коди входу в систему
онлайн-банкінгу, тим часом
зловмисник перевів на незнайомий рахунок майже
70 тис. грн.

Ще одна ковельчанка
днями стала жертвою шахрая, який представився працівником банку. Спритник
зателефонував потерпілій
і під приводом збільшення
кредитного ліміту й зменшення відсоткової ставки
заволодів реквізитами кредитки. Відтак зняв із картки
майже 35 тис. грн.
«Не здійснюйте платіжні
операції, які вам не зрозумілі,
не дійте за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти. Ніколи
не називайте незнайомцям
особисті дані, номери карткових рахунків та пін-коди», –
застерігають у поліції.

Учора я був розумним, хотів змінити світ. Сьогодні я мудрий, тому змінюю себе.
Шрі Чинмой
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українська хроніка
НА ОПАЛЕННЯ – ЛІМІТ
Прем’єр Володимир Гройсман доручив місцевій владі встановити тариф на
тепло для населення на рівні нижче за
1400 грн/Гкал. На підготовку до опалювального сезону уряд виділив 12,5 млрд
грн, з яких використали лише 3 млрд грн.
ПОГОРІЛИ НА ХАБАРІ
Правоохоронці затримали колишніх
службовців ПАТ «Укргазвидобування» на
хабарі в $1 млн. За цю «винагороду» посадовці держпідприємства підписали договір з приватним товариством про постачання продукції на «Укргазвидобування».
ФІСКАЛЬНУ СЛУЖБУ
РОЗДІЛИЛИ
Уряд затвердив положення про реформування Державної фіскальної служби у
податкову та митну служби.
СПРАВУ ПРОТИ ПРОДАНА
ЗАКРИТО
НАБУ закрило провадження за підозрою
колишнього в. о. голови ДФС Мирослава
Продана в незаконному збагаченні на
89 млн грн у зв’язку зі скасуванням кримінальної відповідальності за цей злочин.
ВБИЛИ ПІДПРИЄМЦЯЮВЕЛІРА
У Києві 5 березня невідомі вбили головного свідка у справі «діамантових прокурорів» – власника ювелірного заводу Сергія
Кисельова. Причиною могли стати спроби бізнесмена повернути конфісковане у
нього золото й дорогоцінні камені.
МАНГЕРА ВІДСТОРОНИЛИ
Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, відсторонили з посади до 6 квітня.
ОБВЕЛА НАВКОЛО ПАЛЬЦЯ
У Вінниці ворожка виманила в перехожої золото, діаманти та всі заощадження – разом 5 млн грн. Шахрайка скористалася гіпнозом. Вона переконала жінку,
що їй та її дітям пороблено і позбутися
прокляття можливо лише почаклувавши над прикрасами. Підозрювану затримано. Їй загрожує 12 років тюрми.
УКРАЇНЦІВ АТАКУВАВ КІР
В Україні 28686 людей захворіли на кір з
28 грудня до 8 березня. З початку року
від ускладнень кору померло 10 людей.
ЗАМІСТЬ АТЕСТАТА –
СВІДОЦТВО
Українські школярі відтепер отримуватимуть після 4 класу свідоцтво про здобуття початкової освіти, після 9-го – про
здобуття базової середньої освіти, а після завершення школи – свідоцтво про
повну загальну середню освіту.
РУХ АВТО ОБМЕЖАТЬ
З 11 березня до 30 квітня «Укравтодор»
запровадив обмеження руху транспортних засобів з осьовим навантаженням
понад 7 тонн. Фурам заборонять їздити
на автомобільних дорогах державного
значення (національних, регіональних,
територіальних).
БЕЗ СКАРГ І ПРОПОЗИЦІЙ
Уряд скасував 149 застарілих актів 19931997 років, серед яких – норма про
обов’язкове ведення книги скарг і пропозицій.
АНТИБІОТИКИ – ЗА РЕЦЕПТОМ
Уряд 6 березня затвердив план боротьби
зі стійкістю до протимікробних препаратів, відповідно до якого доступ до антибіотиків без рецептів планують обмежити.
ЗА ГУРТКИ ПЛАТИТЬ
ДЕРЖАВА
З початку року в Україні батьки мають
право на податкові пільги на гуртки,
дитячі садки та інші програми навчання. Уряд компенсує 18%. Для цього слід
мати усі квитанції, довідку про доходи
та подати в ДФС за місцем реєстрації податкову декларацію.
З ЧЕХІЇ – ГРОШІ НА ОСВІТУ
Україна отримає €1 млн 200 тис. допомоги від уряду Чехії на модернізацію
системи освіти. Кошти надаватимуть
рівними частинами – по €400 тис. упродовж 2019-2021 років.
Ч И Т А Й

Д У М А Й
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по суті

вибори президента

«УКРОБОРОНПРОМ»
ПЕРЕВІРЯТЬ
Збитки через розкрадання в оборонній сфері становлять 1 млрд грн. Про
це заявив глава НАБУ Артем Ситник.
За його словами, у кримінальному
провадженні фігурують 10 оборонних
підприємств, передає «Кореспондент».
До слова, видання «Страна» припускає, що сума вкраденого за останні
чотири роки під приводом війни може
сягати кількох мільярдів доларів.
Нагадаємо, підприємства «Укроборонпрому» купували деталі, які контрабандою з Росії постачала група ділків.
Ціни на деталі завищували в кілька разів. Головними учасниками схеми з розкрадань були заступник секретаря РНБО
Олег Гладковський (нині екс-заступник),
його син Ігор і директор «Укроборонпрому» Павло Букін.
За даними проекту Bihus.info, майже
всі правоохоронні органи кілька років
знали про застосування сумнівних схем.
Йдеться про СБУ, ДФС, НАБУ, ГПУ. Журналісти заявили, що працівники різних
правоохоронних органів брали хабарі
за закриття проваджень щодо розкрадань в оборонному комплексі. Зокрема, провадження стосувалися фірм
Порошенка-Гладковського та компаньйонів його сина.
Тим часом РНБО доручила провести
міжнародний аудит концерну «Укроборонпром».

НА ВИБОРИ –
39 КАНДИДАТІВ
Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня
для голосування за кандидатів у президенти на виборах-2019. Бюлетень для
голосування в день виборів міститиме
прізвища та відомості про 39 кандидатів
на пост Президента України.
У розпал виборчої компанії в ЦВК
один за одним гучні скандали. Спершу виявилося, що ЦВК замовила друк
бюлетенів відразу на два тури виборів,
причому в кількості, що значно перевищує число виборців. Багато експертів
вже побачили в цьому спроби підготовки фальсифікацій. Тепер же з’ясувалося,
що в ЦВК не змогли закупити коробки
для доставки бюлетенів до окружних
виборчих комісій після завершення голосування і підрахунку голосів. У ЦВК
відзвітували, що зірвався тендер на закупівлю архівних боксів для доставки
бюлетенів, тому членам комісій доведеться доставляти їх за допомогою підручних засобів.

ТОМОС – В ОБМІН
НА ВЛАСНІСТЬ
Президент Петро Порошенко, підписавши 3 листопада в Стамбулі угоду
про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Константинопольським патріархатом, в обмін на Томос
про автокефалію Православної церкви
України зобов’язався передати Ставропігії Вселенського патріархату в Україні
«будівлі та приміщення, а також інші
об’єкти власності». Про це йдеться в копії угоди, наданій Адміністрацією Президента України на запит «Українських
Новин».

УКРАЇНЦІ НЕ
ДОВІРЯЮТЬ
ПРЕЗИДЕНТУ
У п’ятірці лідерів, яким найбільше
не довіряють українці, – державний
апарат/чиновники і ЗМІ Росії (їм не довіряють по 83%), ВР (82%), судова система (78%), політичні партії (77%), уряд
і комерційні банки (по 75%). Високий рівень недовіри громадян мають Президент (71%), прокуратура (70%), Нацбанк
(68%), Верховний суд (65%), САП (65%),
НАБУ (64%), Нацагентство з питань запобігання корупції (64%), Антикорупційний суд (62%), Конституційний суд (62%)
та профспілки (58%). Довіряють українці
волонтерам, ЗСУ та церкві.
Ч И Т А Й

ПОЛІТИКА
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березня
українці
обиратимуть
Президента. «Українське
об’єднання патріотів»
висунуло кандидатом у
Президенти народного
депутата Олександра
Шевченка.
– Олександре, ви, успішний
підприємець, пішли в політику.
Чому?
– Мене інколи запитують, що є
для мене щастям. Відповідаю: щастя – це коли всі навколо щасливі.
У своїх пошуках сенсу людського
буття я усвідомив таку істину, що
все, що ти маєш, – то від Бога, а
все, що робиш для інших, – то для
Бога. Тому й вирішив вийти із зони
комфорту і пішов у політику, яка є
для мене найвищою формою служіння людям.
– Ваша програма на виборах
Президента має назву «Країна
Гідності і Правди». Чому саме
така назва?
– Лише на принципах гідності
та справедливості ми збудуємо
сильну модерну країну, яка забезпечить громадянам достаток,
комфорт, безпеку. У нас є потенціал, ресурси та воля для того,
щоби посісти в новому світі позицію лідера. Для цього нам потрібно відправити на «політичну
пенсію» більшість політиків, які
були 20 років при владі. Їх мають
замінити ментально нові люди.
– Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?
– Щоденне вдосконалення у
вірі в Бога. А ще – мою родину, шістьох дітей – трьох доньок, трьох
синів і мою «сьому дитину» – «Буковель», який змінив життя цілого
регіону. Тут люди впевнені в майбутньому. У цьому краї позитивна
демографія, припинилася трудова
еміграція закордон.
– Розкажіть про своїх батьків. Ви успадкували якісь статки, щоби розпочати свій шлях в
підприємництві?
– Успадкував вимогливість
до себе, вміння вчитися і співпереживати. Дитинство минуло в
Коломиї. Батько працював слюсарем у депо. Мати 50 років була
вчителем. Зараз отримує пенсію в
півтори тисячі гривень. Я закінчив
з червоним дипломом професійне училище. Працював слюсарем
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ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО:

«МИ ЗБУДУЄМО
В УКРАЇНІ КРАЇНУ
ГІДНОСТІ І ПРАВДИ!»

у депо. Закінчив Чернівецький
університет за спеціальністю
фізик-радіотехнік. На початку 90-х
років працював у Польщі різноробочим, займався перепродажем
товарів. Були часи, коли не було

що їсти, крім картоплі... Худнув на
20 кілограмів. Заробив у Польщі
кілька тисяч доларів – величезні
гроші на той час. Почав підприємницьку діяльність в Україні. Одного разу покатався на гірських ли-

жах. Захоплення ними переросло
в маленький курорт у Карпатах.
Потім завдяки інвесторам і самовідданій роботі команди проект
переріс в «Буковель» – з двома
мільйонами туристів, які його відвідують щороку, половина з них –
гості з-за кордону.
– Що має статися, щоби ви
пішли з політики?
– Коли система державного
управління буде налаштована на
служіння людям без можливості
рецидивів спроб узурпації і грабежу країни, тоді радо піду з політики.
– Ваші перші дії на посаді
Президента?
– Перше – не дозволити втекти корупціонерам. Далі – налаштування роботи правоохоронної
системи, яка забезпечить права
і свободи громадян. Швидке покращення інвестиційної привабливості України. Окреме завдання – зупинити контрабанду. Лише
це дозволить збільшити бюджет
України на третину.

ЧОМУ ВАРТО ГОЛОСУВАТИ САМЕ ЗА ОЛЕКСАНДРА ШЕВЧЕНКА
Олександр – нове обличчя в українській
політиці та водночас вже досвідчений
політик. Уперше народним депутатом був
обраний після Революції Гідності, 25 травня
2014 року, в один день з обранням Петра
Порошенка Президентом, і в сесійній залі
ВР символічно зайняв його крісло.
Він здібний управлінець, який досягає
мети, вміє підбирати та об’єднувати команду.
Не має рахунків за кордоном, усі
зароблені гроші інвестує у створення
робочих місць в Україні.
Знає, як за п’ять років збудувати європейські дороги до кожного села. Створена ним буковельська дорожня компанія ПБС
збудувала близько тисячі кілометрів доріг
за найновішими технологіями, єдина в Україні дає гарантію 10 років на свої дороги.
Розуміє, як знищити корупцію, як
усунути нахабних чиновників зі шляху
інвестицій, як зробити так, щоби
роботодавці конкурували за працівника,
пропонуючи на ринку праці гідну платню.

Знає, як за три роки забезпечити в
Україні мінімальні зарплати на рівні €500,
а мінімальні пенсії – €300. Приклад колись
найдепресивнішого села Поляниця свідчить, що це можливо. Завдяки інвестиції та
професійному менеджменту регіон отримав десятки тисяч робочих місць, а середня зарплата в «Буквовелі» дорівнює еквіваленту €1 тис.
Він – онук політв’язня, а в студентські
роки боровся з людиноненависницькою
комуністичною владою – з ризиком
переслідування КДБ привозив та роздавав
антирадянські листівки, брав участь у
студентських протестах початку 1990-х.
Він вірить у Бога і завжди готовий
прийти на допомогу. В соціальних
програмах його Благодійного Фонду взяли
участь десятки тисяч осіб. Це і діти з ДЦП,
діабетом та аутизмом, поранені бійці АТО,
родини загиблих, пенсіонери, школярі.
Знає, як примирити та об’єднати народ
України.

заява

принципово

ЗА МАНІПУЛЯЦІЇ ЗІ СПИСКАМИ
ВИБОРЦІВ – КРИМІНАЛ

МІЛЬЙОННІ ЗАРПЛАТИ
ТОП-ЧИНОВНИКІВ
НЕПРИПУСТИМІ

У

КРОП застерігає
поплічників Президента
Петра Порошенка утриматися
від зловживань службовим
становищем і маніпуляцій з
виборчими списками. Кожен,
хто зважиться на це, понесе
кримінальну відповідальність.

«Протягом останніх тижнів
зафіксовано безліч фактів, коли
агітатори Порошенка під виглядом працівників установ, що проводять соціологічні опитування,
навідуються до осель тисяч українців. Спілкуючись з ними, вони
збирають персональні дані, формуючи бази прихильників та противників гаранта», – йдеться в заяві партії.
У політсилі підкреслюють:
оскільки відповідальні за формування виборчих списків органи
залежні від волі глави держави,
то виникає підозра, що українці,
налаштовані проти чинної влади,
можуть не знайти себе у списках
виборців. Особливо це стосується

молоді, осіб, які голосуватимуть
уперше, а також вимушених переселенців.
Водночас УКРОП закликає
кожного виборця перевірити наявність свого прізвища у списках.
Як відомо, після 22 березня виборчі списки буде передано для
ознайомлення на виборчі дільниці. У виборців буде лише три дні,
щоб подати заяву про виправлення інформації, яка міститься в
реєстрі. Після 25 березня зміни у
реєстрі виборців будуть неможливими.
«Наші спостерігачі та довірені
особи кандидата у президенти від
УКРОПу Олександра Шевченка моніторитимуть ситуацію, повідомляючи про всі подібні та інші порушення поліцію, а також працюватимуть
міжнародні місії спостерігачів. Не
дамо Порошенку відібрати право
голосу в тисяч українців і продовжити розграбовувати та знищувати
країну ще п’ять років!» – наголосили в УКРОПі.

Г

олові правління НАК
«Нафтогаз» Андрію
Коболєву нещодавно
продовжили контракт на
три роки, встановивши
щомісячну заробітну
плату в понад 2 млн
грн. Проте вся зарплата
Коболєва нібито має
бути спрямована на
благодійність.

У декларації за 2016 рік
можна побачити, що у власності Андрія Коболєва два
автомобілі: Porsche Cayenne
2007 року та Mercedes-Benz L
550 2008 року, а також водний
мотоцикл 2006 року випуску.
За 2016 рік Коболєв отримав
понад 19 млн грн зарплатні,
яка порівняно з 2015 роком
зросла у 17,5 раза.
Народний депутат Ірина Констанкевич зазначила,
що наприкінці лютого вони

з колегами підписали постанову про заборону топменеджерам державних підприємств отримувати такі
космічні заробітні плати.
«Створюється враження,
що на державних підприємствах – олігархічні клани, які
викачують з людей останні копійки. У час війни, час
великої скрути, в час, коли
віддаємо великі борги, коли
в нас 80% людей за межею
бідності, мільйонні зарплати
топ-чиновникам неприпустимі», – наголосила нардеп.
До слова, гендиректор
«Укрпошти» Ігор Смілянський щомісяця отримує
744 тис. грн зарплати. Проте
це лише оклад, крім якого
посадовець має преміальні,
відпускні та матеріальну допомогу, що суттєво збільшує
його заробіток.

Ніколи не слухайте осуду на свою адресу. Бо навіть якби ви вміли ходити по воді,
хтось неодмінно сказав би, що ви не вмієте плавати. Маргарет Тетчер
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корупція
Олена МОРОЗ

на часі
Дарина ТИХА

2018 році в судах на
розгляді перебували
197 справ про адміністративні
порушення, пов’язані із
самогоноварінням, на 80 осіб
було накладено штрафи. Про
це повідомила Державна
судова адміністрація України
у відповіді на звернення
народного депутата від
УКРОПу Ірини Констанкевич.
Нещодавно директор Української асоціації постачальників
торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook
повідомив, що в Україні активізувалося промислове виробництво
самогонних апаратів, а термін їх
доставки до покупця скоротився до
трьох днів.
За словами експерта, для виробництва 0,5 літра самогону затрати складають 7 гривень. Для порівняння: найдешевша пляшка горілки
коштує дорожче у 12 разів.
Ірина Констанкевич розповідає,
що під час зустрічей з громадами
її виборчого округу питання щодо
запобігання самогоноварінню піднімали неодноразово. Власне, саме

Чоловік користувався наділом понад 30 років

Правда, згодом будівництво довелося припинити, оскільки на задумане не вистачало
коштів через важку хворобу дружини. Відтоді
Микола Крисюк засаджував земельний наділ
городиною довкола залитого фундаменту.
Але раптом на його сотки поласилися син
та донька дідуся, що мешкав у старенькій хатинці, розташованій поряд. Дідусь Іван Євтушик помер, а його донька та син успадкували
невеличке обійстя старого. Звісно, вони і розділили між собою маленьку хатинку. А заодно
й земельку довкола. До речі, не приватизовану, а яка була у дідуся лишень в користуванні...

Як відомо, у населених пунктах такого
масштабу дещо раніше надавали наділи максимальним розміром у двадцять соток. Однак
спадкоємці діда Євтушика отримали у спадок
аж по дванадцять соток кожний. Тобто цілих
двадцять чотири. Де ж взялися ще чотири сотих? Звісно, відтяли в сусідів. Зокрема, у Миколи Крисюка.
Воно й не дивно, бо ж спадкували ті сотки не без допомоги посадових осіб Старовижівської селищної ради. Останні, вочевидь
використовуючи владні повноваження, взяли
й домалювали додаткові сотки до земельної
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ділянки покійного старого. А потім закріпили
ще й через суд, який просто погодився із рішенням, яке ухвалила місцева адміністрація.
Звісно, геть нескладно провернути подібне, якщо один зі спадкоємців – працівник
державної адміністрації Старовижівського
району.
Проте кримінальну справу щодо підробки документів на приватизацію земельної ділянки, внаслідок чого спадкоємці отримали
зайві сотки, все ж порушили за заявою Миколи Крисюка, у якого вони відібрали дві сотки,
що були в чоловіка у постійному користуванні ще з 1987 року, а слідчий, нагадаю, навіть
призначив експертизу. Та й на тому все закінчилося. Оскільки, за словами правоохоронця, експертизу роблять у Львові, де дуже
велика черга. До того ж, представник закону, як сказав правоохоронець заявнику, не
зобов’язаний розповідати йому про перебіг
слідства. Адже порушено кримінальну справу
за фактом. Тобто не встановлено потерпілих. І
коли таке станеться, та й чи станеться взагалі,
наразі нікому невідомо.
Мовляв, усе завмерло і зависло, бо слідство триває... Та й куди ж поліцейському поспішати, він заробітну платню за свої труди і
так своєчасно отримує. І права пильно охороняє. Цікаво тільки, чиї?..

САМОГОННИКІВ ХОЧУТЬ КАРАТИ ВЕЛИЧЕЗНИМИ
ШТРАФАМИ ТА ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ
alcozavr.com

У

14 березня 2019 року

А ПОЛІЦЕЙСЬКІ ДОПОМАГАЮТЬ...
«ПРИХВАТИЗОВУВАТИ» ЗЕМЛЮ?
loda.gov.ua
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айже три роки тому
старовижівське відділення
поліції розпочало
розслідування кримінальної
справи, порушеної за фактом
підробки документів на землю
посадовими особами районної
державної адміністрації. У рамках
слідства стражі правопорядку
навіть призначили земельнотехнічну експертизу, виконання якої
доручили львівським спеціалістам.
Щоправда, про подальшу долю
згаданих трудів представників
закону донині немає ні слуху ні
духу. Та й в офіційній відповіді, яку
надали заявнику Миколі Крисюку,
захисники правопорядку написали,
що не зобов’язані звітувати перед
ним. Чому? Бо пана Крисюка ще не
визнали у згаданій кримінальній
справі потерпілим. І тому,
мовляв, він не може цікавитися
результатами експертизи чи взагалі
перебігом слідства.
Понад тридцять років Микола Сергійович
користувався земельною ділянкою, яку у вісімдесяті роки минулого століття отримав під
забудову. Розташований той наділ на одному
з масивів у селищі Стара Вижівка. Заходився
чоловік зводити дім – заливати фундамент.
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Штрафи за самогоноваріння
мають бути чималі

такі звернення людей дали поштовх
для розроблення нового законопроекту «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо запобігання торгівлі незаконно виготовленими алкогольними
напоями», співавтором якого є Ірина Констанкевич.
«Сьогодні штрафи за діяльність,

пов’язану з самогоноварінням,
досить низькі – від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, у грошах це від 51 до
170 гривень. До порушників украй
рідко застосовують більш жорсткі
види стягнень за статтею адмінкодексу «Заняття забороненими видами господарської діяльності».

Тому цим законопроектом ми пропонуємо суттєво збільшити штрафи
за реалізацію та придбання незаконно виготовлених алкогольних
напоїв – самогону або інших сурогатів домашнього вироблення.
Окрім того, рейди правоохоронців
із виявлення виробників сурогату –
досить нечасті, а адміністративних
справ, що і доводять цифри з відповіді Державної судової адміністрації, – зовсім небагато», – розповідає
народний депутат.
Згідно із законопроектом, за
незаконне виготовлення або зберігання самогону та інших міцних
спиртних напоїв домашнього вироблення з метою збуту пропонують накладати штраф від однієї до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700
до 3400 грн) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та
обладнання для її виготовлення. Ті
самі дії, якщо їх вчинено повторно,
карати штрафом від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис.
до 170 тис. грн) або обмеженням

волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання
для її виготовлення.
Виготовлення самогону та інших
міцних спиртних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів),
що становить загрозу для життя і
здоров’я людей, а також збут таких
товарів, що призвело до отруєння
людей чи інших тяжких наслідків,
пропонують карати позбавленням
волі на строк від трьох до десяти
років з вилученням і знищенням
вироблених товарів з конфіскацією
обладнання для їх виготовлення.
«Україна входить до десятки
країн з найвищим рівнем смертності від алкоголю. Щороку 40
тисяч українців помирають через
алкоголізм. Самогоноваріння у селах – один із факторів, які, на жаль,
призводять до такої страшної статистики. Сподіваюся, що законопроект, який ми запропонували,
таки підтримають у парламентській
залі. Адже передусім йдеться про
здоров’я нашої нації та цілих поколінь», – додала Ірина Констанкевич.

ВАРТІСТЬ РОЗМИТНЕННЯ

за кермом
Алла САДЕЦЬКА

Пільговий період, коли авто на єврономерах можна було розмитнити на 50% дешевше,
завершився 22 лютого. Перехідний період
триватиме до 23 травня, а вже з 24 травня
власники авто на єврономерах платитимуть
солідні штрафи, передають «Подробиці».
Митниця штрафуватиме на суму до
170 тис. грн. Ще на суму від 8,5 тис. до 17 тис.
зможе штрафувати поліція. Якщо штрафи не
допоможуть, автомобіль можуть взагалі конфіскувати. До кінця перехідного періоду при
розмитненні автомобіля можна пред’являти
техпаспорт замість екологічного сертифіката.
За наявності повного пакета документів
розмитнення триває від одного до трьох днів.
Його проводять самостійно або за допомогою посередників. Вартість послуг посередників складає від $100 до 700.

ЄВРОБЛЯХ ЗБІЛЬШИЛАСЬ УДВІЧІ
24tv.ua

В Україні набув чинності загальний
режим митного оформлення автомобілів
на іноземній реєстрації. Із 23 лютого
власникам євроблях потрібно платити
повну суму акцизу за оформлення
автомобілів на єврономерах.

Ставка акцизу для автівок, яким
виповнилося десять і більше років,
залишається надто високою

У Міністерстві фінансів розглядають два
варіанти подальшої долі нерозмитнених євроблях – продаж на запчастини або вивезення за межі України.
Тим часом депутати Волинської обласної
ради заявляють, що витрати на всі митні платежі не мають перевищувати 40% вартості ввезеного легкового автомобіля. Обранці громади
планують звернутися до Президента, Кабінету
Міністрів та Верховної Ради щодо необхідності

внесення змін до законодавчих актів, які регулюють оподаткування транспортних засобів,
ввезених на митну територію України.
«Більшість співвітчизників не можуть за
рівнем статків дозволити собі купувати вживані авто, яким лише один-два роки і які коштують €15-20 тисяч, натомість можуть дозволити
собі лише транспортні засоби, які вироблені
та експлуатуються понад 10 років. Проте їх
розмитнення сягає кількох тисяч євро, а такі
суми наразі є недоступними для пересічних
громадян, – йдеться у зверненні. – Нові ставки акцизного податку є несправедливими та
невиправдано високими, оскільки не враховують інтересів усіх, передусім не надто заможних, верств населення. Розуміємо, що виходом з цієї ситуації може бути внесення змін
до законодавчих актів України, які регулюють
оподаткування транспортних засобів, ввезених на митну територію України з-за кордону.
Потрібно ухвалити такі норми, які були б прийнятними і для власників автомобілів, і були б
ефективними для наповнення бюджету».

Боїшся – не роби, робиш – не бійся, а зробив – не шкодуй. Чингізхан
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децентралізація
Тамара ЗУБЕНКО

МІСЬКИЙ ГОЛОВА – ПРОТИ ОТГ

приємно, що роботу в Волинському
РВ АМУ розпочинаю з такого перспективного проекту, як КаміньКаширська ОТГ. Коли ми їхали до вас,
то щодо Камінь-Каширщини у мене
виникли асоціації з Норвегією... Тож
маю надію, що приїхавши вже через
п’ять років, побачимо ту Норвегію з
її рівнем життя на землях Північної
Волині, а вашу ОТГ – взірцем для
громад-членів АМУ і, як задумували
ще за часів князівської доби, потужним та надійним форпостом українських земель на Півночі, – сказала
Мар’яна Конончук.
Консультант з правових питань
Валентин Малиновський нагадав
присутнім про абсолютну аполітичність Асоціації та консультантів проекту «ПУЛЬС». Він також розповів
про переваги об’єднання в ОТГ, здобутки громад, які вже діють на Волині, нагадав про втрати, яких зазнала
у розвитку Камінь-Каширщина через
децентралізаційну пасивність. Також
він окреслив найгіршу перспективу
для міста в розрізі перебігу другої
частини реформи – втрату КаменемКаширським шансу стати центром
можливого четвертого повіту на
Волині. Зі слів Малиновського, це
неможливо без створення КаміньКаширської ОТГ, і на порятунок
ситуації лишилося дев’ять місяців.
Консультант з бюджетних питань Василь Гром нагадав присутнім,
що через зволікання з об’єднанням
лише інфраструктурної субвенції

на межі

Камінькаширці – у децентралізаційній сплячці
Відповідно до Перспективного плану формування територій
Волинської області, до складу Камінь-Каширської міської ОТГ мають
увійти місто Камінь-Каширський, Видертська, Ворокомлівська,
Грудківська, Клітицька, Осівцівська, Раково-Ліська сільські ради.
До речі, цілком можливо, що сюди доєднаються Нуйнівська
сільрада, якщо не порозуміється із Сошичненською щодо
центру ОТГ, Полицівська, що межує з Клітицькою і не увійшла
до Гуто-Боровенської ОТГ. А ще у Пнівненської, Броницької та
Воєгощанської сільрад – перспектива можливого приєднання до
Камінь-Каширської ОТГ, бо деякі села району, що мали увійти до
Пнівненської ОТГ, вирішили приєднатися до Прилісненської ОТГ на
Маневиччині.

втрачено в межах 20 мільйонів,
хоча отримати такі гроші можна,
створивши ОТГ цьогоріч, а якщо дочекатися примусового об’єднання,
про них можна забути. Консультантбюджетник нагадав, що інфраструктурну субвенцію нараховують саме

для дітей

Петро Ройко

Ірина Констанкевич відвідала
школу, садочок та ФАП

Петро РОЙКО
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а території Нововолинської
спеціалізованої школи
№9 встановили дитячоспортивний майданчик
для дітей з особливими
потребами. Він – єдиний у
регіоні Прибужжя. Один такий
функціонує лише в Луцьку.
Ідея втілити проект у життя належить представникам ГО «Світ для
дітей» – спільноті, що єднає батьків
дітей з особливими потребами та небайдужих людей. Гроші для цього –
150 тис. грн – залучив з державного
бюджету народний депутат Ігор Гузь.
Наразі на майданчику розмістили п’ять конструкцій. Усі елементи
пристосовані для діток з обмеженими руховими можливостями.
Директор школи Тетяна Кантор
висловила вдячність за державну
підтримку та зауважила: «Багато дітей з особливими потребами навчаються в нашій школі. Тому вирішили
встановити майданчик саме тут.

найкраще – дітям

У

Олена СЕМЕНОВА

перший день весни
чудовий подарунок від
Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом» – сучасний кольоровий
принтер – отримав ВолодимирВолинський НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів №3 – ліцей».
Ініціатором звернення був учнівський президент школи Богдан Корецький. Розуміючи, що принтер
вкрай потрібний у підготовці рефератів, юнак згуртував педагогів, які
радо підтримали ідею звернутися

У НОВОВОЛИНСЬКУ ОБЛАШТУВАЛИ

МАЙДАНЧИК ДЛЯ ДІТЕЙ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Такий майданчик –
єдиний у Прибужжі

Це – центр міста, зручне розташування. Буде доступ і для дітей, які не
мають змоги відвідувати навчальний заклад».
Ігор Гузь, працюючи в місті, оглянув територію майданчика та зауважив, що одну зі споруд потрібно
доукомплектувати: зробити пандус,
щоб діти на візочках мали до неї
вільний доступ.
Голова ГО «Світ для дітей» Юлія
Буденчук сподівається, що майдан-

чик стане гарним місцем дозвілля
для діток з особливими потребами,
а конструкції – доступними для тих,
хто на візочках, що їх можна буде використовувати в будь-який період
(навіть під час літніх канікул).
Раніше заклад забезпечили
мультимедійним обладнанням, а також зробили ремонт санвузлів, пристосованих для особливих дітей. На
все це теж надходили державні гроші з ініціативи парламентаря.

ПОДАРУНКИ ВІД ФОНДУ
ТІШАТЬ МАЛЕЧУ
до Фонду. Підготували звернення,
зібрали документи і щиро зраділи,
коли дізналися, що їм привезуть подарунок.
«Сучасна школа потребує нових
технологій, – переконаний укропівець Сергій Радкевич. – Тому ми маємо гуртом дбати про те, щоб школярі
мали все, що потрібно для якісного
навчання. Це вже сьомий проект,
який навчальні заклади нашого міста реалізували спільно із Фондом».
Олена Семенова

ершокласники школи
села Метельне, що в
Ківерцівському районі,
отримали від держави
шість кубиків LEGO в рамках
програми «Нова українська
школа».
Про це під час нещодавнього
візиту до Ківерцівського району
дізналася народний депутат від
УКРОПу Ірина Констанкевич. У
Метельному вона оглянула школу, садочок, ФАП. Дошкільний
навчальний заклад розташований у двох корпусах. Відвідують
садочок 24 вихованці, серед яких
десять дітей – із сусіднього села
Личани.
Завідувачка дитсадка Ольга
Роговська розповідає, що їхній
маленький колектив робить усе
для того, аби дітям було зручно,
однак проблем – хоч греблю гати,
адже місця катастрофічно бракує, немає актового залу, тож щоб
провести свято, доводиться виносити меблі з однієї кімнати. Та
попри все, працівники цього дошкільного навчального закладу
не втрачають ентузіазму і щиро
вірять, що все буде гаразд.

У місцевій початковій школі
навчається 20 дітей, а приміщення має 540 квадратних метрів,
його нічим опалювати. У першому
класі за програмою «Нової української школи» навчається лише
два учні. Однак НУШ тут залишається тільки мрією, адже все, що
отримали ці дітки, – ще шість кубиків LEGO. Ні парт, ні ноутбука...
Це неабияк обурило народного
депутата Ірину Констанкевич, яка
переконана, що ці двоє діток нічим не відрізняються від інших, і
держава зобов’язана була забезпечити їх всім, що потрібно.
Місцевий ФАП теж на межі
виживання. Про нову медичну
реформу тут не знають, але вже
незабаром можуть відчути. Сімейний лікар Наталія Слива бідкається, що працювати доводиться
тільки на власному ентузіазмі, та
ще й до всього обіцяють скоротити медичну сестру, тож як доведеться давати раду – поки не
знає.
Допоки у високих чиновницьких кабінетах розповідають про
успішні реформи, у волинських
селах все з точністю до навпаки,
адже реформа успішна тоді, коли
люди відчувають ці зміни на собі.

Н

Ганна МАРЧУК

на сільське населення, якого в громаді, за статистичними даними, буде
12 тисяч, а міського – десь 12,5 тисячі. Це, на його думку, ідеальна для
ОТГ структура населення, бо, окрім
інфраструктурної субвенції, сільське
населення має вплив на низку по-

казників, які враховують при формуванні субвенції на освіту.
Гром наголосив, що хоч громада і буде дотаційною, а це плюс
13 мільйонів, у тому числі й завдяки
сільському населенню, матиме пристойний бюджет.
– Не кивайте на проблеми, що
є у вже створених ОТГ, нічого не
роблячи самі, бо якби там було так
погано, то на Волині не було б уже
50 об’єднаних громад, які торік показали найкраще виконання бюджетів в області – понад 111%. Треба
мислити на перспективу й почати
змінювати себе та власне мислення, – порадив Гром присутнім на виїзній консультації.
Після почутого та дискусій, на
жаль, думка міського голови Бондаря, який не планує ініціювати створення ОТГ, не змінилася. Депутати ж,
яких таки дещо збентежила перспектива втратити Камінь-Каширський
повіт, найімовірніше, все ж візьмуться ініціювати створення громади.
До речі, позицію міського голови розкритикував голова КаміньКаширської райдержадміністрації
Валерій Дунайчук, зауваживши, що
небажання змін може дорого вартувати місту, яке ще раніше, ніж Луцьк,
отримало Магдебурзьке право, бо
його чекатиме доля Михнівки та
Стобихви – сіл району, які колись
теж були містечками і мали Магдебурзьке право.

Ганна Марчук

РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА:
ШІСТЬ КУБИКІВ LEGO
ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ І
ФАП НА МЕЖІ ЗАКРИТТЯ

Ч И Т А Й
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творення КаміньКаширської ОТГ,
а в майбутньому,
можливо, існування
Каменя-Каширського як
центру повіту наразі під
великим знаком питання.
Річ у тім, що міський
голова Василь Бондар
не має наміру ініціювати
створення громади, тож
тепер усе залежить від
міських депутатів, які теж
мають законне право на
таку ініціативу. Якщо ж
камінчуки вийдуть зі стану
децентралізаційної сплячки,
то на добровільне створення
громади в них часу є лише
до жовтня 2019-го.
Щоб розповісти про переваги
створення ОТГ, втрати від зволікання
з цим і варіанти перебігу другої частини децентралізаційної реформи
на Волині, до Каменя-Каширського
під керівництвом в. о. виконавчого
директора Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар’яни Конончук приїхали консультанти проекту «ПУЛЬС».
Нагадаємо, вони працюють на
Волині, опікуючись впровадженням
децентралізаційної реформи в межах проекту «ПУЛЬС», який Асоціація міст України (АМУ, – авт.) втілює
за підтримки USAID.
– Ми приїхали, щоб створити
сильну громаду, і мені надзвичайно
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Новому принтеру радіють школярі

Окрім цього, в дитячий садочок
«Барвінок» села Покащів, що в Ківерцівському районі, завдяки співпраці
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» придбали нову якісну й дуже
красиву ширму.
«Річ у тім, що в нас немає актового залу, тому потрібно було подбати про те, аби приміщення, де
проводимо дитячі свята, було красивим, – розповідає завідувачка дитсадка Руслана Чекаренда. – Ми звернулися по допомогу до Фонду. Тепер
у нас є чудова ширма, яку декоруємо
до різних дитячих свят».
Завідувачка розповідає, що
батьки та педагогічний колектив
раніше вже зверталися до Фонду – у
2017 році на умовах співфінансування придбали домашній кінотеатр.
Тож тепер дитячі свята проходять цікаво. Малюки, а їх у садочку 36, охоче переглядають передачі, слухають
пісеньки, під музичний супровід грають у рухливі ігри.

Люди – дивні істоти: капості роблять одне одному, а прощення просять у Бога.
У багатьох на шиї хрестик, а в душі – нулик. Ігор Сиволоб
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рука руку миє
Борис ХВИЦЬ
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ВОЛИНЬ ПАСЕ ЗАДНІХ
У ЗАКУПІВЛЯХ, АЛЕ Є
ЛІДЕРОМ З ВИПЛАТИ
ЗАРПЛАТ
Відповідно до кошторису, Волинь мала б отримати $30 млн на
заходи. Йдеться про будівництво
численних амбулаторій у районах,
їх повну комплектацію, навчання
персоналу, обладнання для лікарень ІІ та ІІІ рівнів медико-санітарної
допомоги.
Про те, що кошти освоюють невчасно, заговорили ще торік. Нині
голова ОДА Олександр Савченко
звітує про те, що проект «врятували» і «завдяки йому ніхто не сів»
(йдеться про лаву підсудних). Але
радості з цього приводу волинянам
мало: поки вони чекають на якісну
медицину, кошти, спрямовані на ці
потреби, пливуть повз.
Як ідеться в звіті аудиторів, найкраще освоювали кошти у Львівській, Полтавській, Вінницькій та
Закарпатській областях. Суттєво
відставали від інших Волинська та
Рівненська області. Незадовільний
рівень освоєння коштів субвенції
спостерігався також у Дніпропетровській області. Саме ці три області мали найбільші залишки неосвоєних коштів субвенції. Це при тому,
що саме їм до кінця 2018 року було
передбачено перерахування найбільших обсягів субвенції – понад
190 млн грн кожній.
Так, цифри вже дещо застарілі,
сьогодні статистика інша. Та навіть
цих даних з невідомих причин на
Волині не оприлюднювали.
За час впровадження проекту
півмільйона доларів з’їли не видатки
на обладнання, а... зарплати консуль-
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правління охорони
здоров’я Волинської
облдержадміністрації
неефективно
використовувало кошти
субпроекту Світового
банку, який стосується
профілактики та боротьби
з серцево-судинними
захворюваннями.
Величезні суми
витрачали на зарплати
некваліфікованим
консультантам, а також
на рекламу, флаєри,
нецільову купівлю
медобладнання.
Допускали порушення під
час закупівель і на стадії
підготовки документів.
Претензії стосувалися
Ігоря Ващенюка,
Володимира Гунчика та
Сергія Кошарука. Те, що
розтратити не вдалося,
Волинській ОДА довелося
повернути.
Рахункова палата провела
масштабний аудит виконання проекту Світового банку, який впроваджують у низці регіонів України, зокрема й на Волині. Йдеться
про проект «Поліпшення охорони
здоров’я на службі у людей», який в
області реалізовують через субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи
кровообігу у Волинській області»,
який стосується профілактики та
боротьби з серцево-судинними захворюваннями.
Висновки аудиту невтішні:
Управління охорони здоров’я неефективно використовувало кошти,
купувало за них брендовані ручки
та дизайнерські наліпки, невчасно
реалізовувало заходи і не вкладалося в терміни. Але найбільший
цинізм – надвисокі зарплати консультантів, які насправді не мають
високої кваліфікації.
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Управління охорони здоров’я неефективно використовувало
кошти субпроекту Світового банку. Тисячі доларів витрачено
неекономно, а проект ще далекий до завершення.

тантів. «Найбільше коштів на оплату
праці консультантів та перекладачів
використано в Дніпропетровській
та Волинській областях – $560,9 та
$467,5 тис., питома вага яких в структурі видатків за субпроектами становить 17,5% та 10,5%. Таким чином,
станом на 1.10.2018 р. цими областями використано по 86,6% із запланованих на початку $648 та $540 тис.
відповідно», – йдеться у звіті.
Нагадаємо, свого часу зарплати
для консультантів наробили галасу
в інформаційному просторі Волині:
вони складали від $700 до $3400
на місяць. Причому перекладачка
отримувала найменшу суму – $700,
тоді як консультант з комунікацій
(прес-секретар) – удвічі більше.
Аудитори виявили, що Управління охорони здоров’я ОДА у
2015-2017 та І півріччі 2018 року
неефективно використало майже
півмільйона доларів ($405,3 тис.)
на оплату послуг восьми консультантів. А до завершення проекту
їм мають виплатити ще $200 тис.
Це зумовлено тим, що начальник
Управління охорони здоров’я Ігор
Ващенюк (з травня 2015 до червня 2016 року) та заступник голови
Волинської
облдержадміністрації Сергій Кошарук (з червня 2016
року донині) з шести запропонованих методів закупівель послуг консультантів та п’яти видів контрактів
обрали найдорожчий варіант – індивідуальні консультанти з погодинною оплатою.
Обраний метод передбачає залучення досвідчених та кваліфікованих спеціалістів. А обраний вид
контракту часто використовують
під час виконання складних досліджень, здійснення нагляду за будівельними роботами, надання консалтингових послуг на виконання
більшості інших завдань, пов’язаних
з підготовкою кадрів. Такі контракти
вимагають ретельного моніторингу
та адміністрування замовником з
метою забезпечити задовільну роботу та обґрунтованість виплат, які
затребували консультанти.
Однак аудитори встановили,
що Управління охорони здоров’я
не використало право щодо відбору найбільш ефективного методу
закупівлі послуг консультантів і не
забезпечило ретельного аналізу та
оцінки заходів, що їх виконали консультанти.
У результаті договори укладено
з вісьмома консультантами, а оплату їм здійснювали за актами про
надані послуги. В ці акти включено
відверто формальні заходи, результати яких не можна виміряти чи оцінити їх ефективність. Часто ці акти

характеризують процес, а не результат роботи консультантів, містять несуттєві проміжні результати
роботи, мають ознаки дублювання
функцій з відповідними посадами
працівників Управління охорони
здоров’я.
Зарплати по кілька тисяч доларів консультанти отримували за
проведення зустрічей, координацію роботи, підготовку та участь у
нарадах, координацію навчальних
семінарів, моніторинг діяльності
консультантів, проведення скайп- і
телефонних переговорів, візування
листів, участь у підготовці листів,
підготовку привітань до дня медичного працівника та їх розсилання.
Але, як зауважують аудитори, ці заходи не характеризують результат
послуг, які надали консультанти,
не дозволяють оцінити особистий
внесок у досягнення кінцевого
результату заходів, передбачених
планом закупівель. Більше того,
деякі з консультантів вказували в
переліку наданих послуг відверто
формальні пункти: ознайомлення
з нормативно-правовими актами,
планом закупівель, стандартними
проектами договорів, документацією Світового банку тощо. А це, як
свідчать висновки аудиту, вказує
на низький рівень кваліфікації консультантів. Наслідком цього є відсутність взаємозв’язку між результатом і оплатою. Тобто консультанти
отримували зарплату незалежно
від досягнутого результату.
Фактично станом на 1.07.2018 р.
план закупівель в частині консультаційних послуг виконано на 53%,
тоді як план закупівель в цілому
(придбання медичного обладнання, консультаційних послуг, проведення інформаційної кампанії,
навчання, здійснення будівництва,
капітального ремонту приміщень
тощо) виконано лише на 5%.
У 2017 році в розпорядників
субвенції Волинської, Дніпропетровської та Рівненської областей
виникли проблеми з оформленням документації для реєстрації
бюджетних зобов’язань за договорами підряду. Йдеться про ремонт,
реконструкцію чи будівництво
приміщень під амбулаторії. Підписання договорів призупинили, а потім мусили провести перерахунок
вартості
проектно-кошторисної
документації та повторно провести її експертну оцінку. Терміни
укладання угод порушили, а місцеві бюджети мусили додатково
витрачати кошти. Тому в 2017 році
із запланованих 1,5 млрд грн місцевим бюджетам перерахували лише
0,8 млрд грн.

УСКЛАДНЕНА
ПРОЦЕДУРА
ПОГОДЖЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ Й
НЕЦІЛЬОВІ ВИТРАТИ
Тендери в межах проекту гальмували і далі. Ще однією причиною
стало розпорядження голови ОДА
Володимира Гунчика про те, що керівникам структурних підрозділів
заборонено укладати (підписувати)
договори фінансового характеру
без погодження з першим заступником голови облдержадміністрації Олександром Степанцовим і
юридичним управлінням ОДА. Та
скільки часу таке погодження має
тривати, в розпорядженні не вказали. У результаті проведення тендерів зупинилося більш ніж на місяць.
Консультанта, який мав курувати
питання будівництва, вчасно не
знайшли, відтак до будівництва
об’єктів навіть не могли готуватися.
Крім того, голова ОДА доручив проводити всі тендери через
ProZorro, але в угоді про позику від
Світового банку зазначено, що там
мали використовувати процедури
закупівлі МБРР.
Також у рамках субпроекту
Управління охорони здоров’я закуповувало обладнання, не передбачене документацією. Cубпроект
має назву «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами
системи кровообігу у Волинській
області». Тобто всі закупівлі мали
бути орієнтовані на профілактику,
ранню діагностику та лікування
хвороб системи кровообігу. Але
за кошти субпроекту Управління
охорони здоров’я на чолі з Ігорем
Ващенюком придбало 139 медичних ваг для новонароджених і 90
гінекологічних крісел на 943,8 тис.
грн ($34 тис.), які за функціональним призначенням не відповідають
обладнанню, що його використовують під час надання медичної допомоги хворим з хворобами системи
кровообігу.
Управління охорони здоров’я
до плану закупівель включило видатки з інформування населення
про діяльність у рамках реалізації
субпроекту, фінансування яких не
передбачено умовами угоди про
позику. А на висвітлення реформ
в угоді зі Світовим банком окремо
виділено кошти через Міністерство охорони здоров’я. У результаті
Управління не забезпечило ефективного використання 56,4 тис. грн,
а також створило ризики неефективного використання коштів на
суму 21,1 тис. грн на оплату послуг
з інформування населення та виго-

Краще йти до мети зі швидкістю черепахи, ніж зі швидкістю світла вигадувати виправдання,
чому ти стоїш на місці. Бодо Шефер

товлення продукції, які не передбачені умовами угоди про позику.
Зокрема, 43,7 тис. грн Управління
сплатило за висвітлення тематичних рубрик на волинському телебаченні й радіо.
Крім того, УОЗ оплатило дизайн
та виготовлення інформаційного
буклета тиражем п’ять тисяч штук
та інформаційного флаєра тиражем 20 тисяч штук на загальну суму
8,8 тис. грн, які містять інформацію
про реалізацію субпроекту. Але це
не належить до заходів з профілактики серцево-судинних захворювань. Також УОЗ оплатило дизайн,
макетування і друк брендових ручок з логотипом Світового банку в
кількості 3,5 тисячі штук на 21,1 тис.
грн. Сплатили в Управлінні й 3,4 тис.
грн за виготовлення наліпок на обладнання, які інформують про те,
що його придбано за кошти Світового банку.
Зазначені видатки, наголошують аудитори, не належать до
профілактики серцево-судинних
захворювань та не передбачені
умовами угоди про позику, що свідчить про неефективне використання коштів.
Як свідчать дані аудиту, найвищий відсоток освоєння коштів – у
Львівській області (99%). На Волині
цей показник удесятеро нижчий –
лише 9%. Такий невисокий результат пов’язаний і з тим, що на Волині
левова частка суми передбачена
на будівництво, ремонт чи реконструкцію, що є тривалішим процесом. Але свій внесок зробило і затягування закупівельних процедур
та порушення термінів.
Через такі низькі показники
$18,5 млн, передбачені для п’яти
субпроектів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Полтавській та Рівненській областях перерозподілили на інші цілі.
***
Діяльність Волинської ОДА перевірять у зв’язку з невиконанням
субпроекту Світового банку та систематичними скаргами депутатів
обласної ради й органів місцевого
самоврядування щодо проблем в
сфері охорони здоров’я.
Зважаючи на це та процеси реорганізації, що відбуваються в обласних медичних закладах, голова
Волиньради Ігор Палиця вніс на
розгляд чергової сесії проект рішення «Про створення Тимчасової
контрольної комісії обласної ради
з питань перевірки виконання обласною державною адміністрацією
делегованих повноважень у сфері
охорони здоров’я».

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й

www.volynnews.com

8

№ 10 (160)

ЖИТТЯ

14 березня 2019 року

хобі
Світлана ЗОЗУЛЯ

Б

ТАМАДА, ЯКИЙ
ЗБИРАЄ… КРАВАТКИ
Світлана Зозуля

агато років працює
в Луцькому
національному
технічному університеті
один веселий чоловік.
Запитаєте: «Хіба ж один?».
Відповім: «Може, й ні,
але з почуттям гумору
і... цікавою колекцією
він – унікальний». Отож,
знайомтеся – Олександр
Бондар, збирач краваток.
Ця ідея виникла в нього вісім
років тому. На той час чоловік уже
мав близько ста краваток, бо їх полюбляє носити ще зі студентських
літ. Уперше вдягнув цей аксесуар у
18, коли поїхав навчатися до Львівського національного університету.
На другому курсі Сашко та його сусіди по кімнаті в гуртожитку придбали червоні краватки, у яких ходили
на танці після пар.
Чотири роки він здобував математичний фах, а потім усю його групу перевели в Львівську політехніку, де юнак опанував спеціальність
«Напівпровідникова електроніка».
Згодом в аспірантурі трохи попрацював і «на космос», який у 60-70ті роки минулого століття активно
опановували в СРСР.
Поки ж учені й досі дискутують,

Експонати чекають
оновленого приміщення

Олександр Бондар підготувався до нашої зустрічі

чи є життя на Марсі, Олександр Микитович активно поповнює свою
унікальну колекцію, в якій уже до
4000 експонатів.
– В основному сам купую краватки, але й багато дарують. Вибирання
забирає трохи часу, але в мене вже
виробилося таке чуття, як у мисливця, що цього разу обов’язково має
бути «здобич» – придбаю нову ціка-

добра справа

ву річ. Головне для мене – малюнок,
а не якість матеріалу, – каже мій
співрозмовник.
Цікаво, що він у досить поважному віці полюбляє бути тамадою
на весіллях, святкуваннях ювілеїв. Напевно, цьому сприяють його
організаторські здібності, досвід
виховної роботи зі студентами та,
звісно ж, вроджений артистизм.

Чоловік не розлучається з улюбленим аксесуаром не тільки на свята, а й у будні. Навіть город не копає
без краватки, бо звик, що шия завжди має бути закрита, застуді тоді
важче «взяти за горло».
Якось у скрутний фінансовий
час Олександр Бондар вирішив подати оголошення про те, що продасть колекцію. Але кореспонденти

місцевого телебачення, які вже готували про нього матеріал, вмовили не робити цього, мовляв, хочуть
відзняти ще й окрему передачу.
До слова, інтерес колегмедійників до цього цікавого волинянина, який родом із Горохівщини,
не вщухає вже кілька років. Можливо, це й посприяло тому, що ректор
ЛНТУ Петро Савчук пообіцяв створити у виші й зареєструвати повноцінний музей краваток.
Поки ж вони «тулилися» в невеличкій кімнатці, де Олександр
Микитович проводив екскурсії для
студентів, викладачів і гостей університету. Зараз частину колекції,
яку розвішував для огляду, він турботливо поскладав на полички, бо у
цій «диво-келії» планують ремонт.
Вдома у нього – міні-музей: у
своїй кімнаті на стіні (на килимі)
чоловік розвісив краватки, бо свого часу в їдальні вони не знайшли
мирного сусідства з картинами дружини Жанни Олександрівни. І хоч
вони вже 43 роки у шлюбі, але чоловік не приховує, що жінка... ревнує його до цього захоплення. Утім
Олександр Микитович знаходить
час не тільки для хобі, а й, звісно,
для родини.
У нього з другою половинкою
двоє доньок – Анна і Наталія, а
ще – четверо внуків. Троє з них –
Аня, Мишко та Максимко – живуть
з дідусем під одним дахом. Отож, у
свої 78 він не має коли сумувати.

руки золоті

ЗАХИСНИЦЯМ УКРАЇНИ –
КВІТИ, СОЛОДОЩІ Й ПОДАРУНКИ
Олена СЕМЕНОВА

їм різноманітні смаколики – печену
ковбасу, м'ясо, вареники, пиріжки
тощо. Окрім цього, придбали акумулятор для автомобіля, фарбу.
– Я переконана, що кожен патріот має внести свою частку в перемогу, підтримати захисників, – каже
пані Алла. – Адже ми сьогодні – у затишних оселях, під мирним небом,
а вони щохвилини ризикують життям заради нашого спокою, заради
безпеки України.
До збору допомоги долучився
й очільник волинського осередку
партії УКРОП Вячеслав Рубльов.
Гарним подарунком буде і медичний автомобіль, який придбали
в Польщі. Також волонтери везуть
овочі, фрукти, солодощі, консервацію для наших захисників, деталі до
техніки.
– Передусім хочу щиро подякувати всім, хто долучився до
збору потрібних нашим бійцям речей, – зазначає волонтерка Ольга
Балицька. – А також закликати усіх
приєднуватися до таких акцій в
майбутньому. Подбаймо разом про
те, аби нашим бійцям було трішки
легше. Всі охочі можуть приносити
продукти харчування, фрукти, вітаміни, ліхтарики, побутову техніку, одяг, взуття, засоби особистої
гігієни, маскувальні сітки. Бо тільки
спільними зусиллями ми зможемо
здобути перемогу.
До підготовки передачі на схід,
зокрема придбання автомобіля для
медиків, долучився Сергій Приходько разом із групою стоматологів.
Олена Семенова

Смаколики та весняні квіти потішать наших захисниць
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НАЙБІЛЬША ІКОНА
З СІРНИКІВ – У
ВОЛИНСЬКОМУ ХРАМІ

Андрій ГНАТЮК

Ю

рій Семенюк
з Люблинця
Ковельського району
став рекордсменом
другого Всеукраїнського
фестивалю сірникових
рекордів. Ікону Георгія
Переможця розміром
120 см на 150 см, яку
створив майстер, внесли
до Національного реєстру
рекордів України як
найбільшу ікону з сірників.
В об’ємному зображенні Георгія
Переможця гармоніюють 25 кольорів. Сюжет відтворено детально, навіть риси обличчя святого видно чітко. Юрій Семенюк розповідає: коли
починав роботу, про рекорд не думав. Просто пообіцяв священику виготовити ще одну картину в церкву.
За словами майстра, методика
створення ікон із сірників близька до вишивки. Зображення Юрій
знайшов в інтернеті, роздрукував
кожну частину на аркушах формату
А-4 і вже за ними почав викладати
зображення. На схемах відразу позначив кольори.
Робоче тло Юрій формував зі
складених кубиків. Сірники в них
без запалки. Сірку майстер розмочував у теплій воді й легко змивав.
А очищену соломку висушував. На
сформоване тло нанизував кольорові сірники. Вони обов’язково з запалкою, на яку нанесено фарбу. Сірка додає зображенню об’ємності, а
акрил – блиску й чіткості. Кожен
сірник занурював у фарбу окремо.
Необроблені сірники використовував ще для бічного візерунка.
На кожен кубик майстер витрачав близько 15 хвилин. За день
встигав зробити таких зо 30. Сірники міцно скріплені один з іншим,
тож і кубик міцний.

lyublynets-gromada.org.ua

Днями з Театрального
майдану Луцька в чергову
благодійну поїздку з
подарунками жінкамвійськовим та допомогою
для бійців ООС вирушили
волонтери.
– Цього разу наша поїздка присвячена 8 Березня, – розповідає керівник благодійного центру «Серце
патріота», депутат-укропівець Луцької міської ради Сергій Балицький.
– Адже серед наших захисників, які
сьогодні бережуть мир в Україні, є
чимало представниць прекрасної
половини людства, яких ми хочемо
привітати зі святом весни, краси
та жіночності. Тож учні шкіл і вихованці ДНЗ міста підготували нашим захисницям подарунки, листи
й малюнки. Окрім цього, веземо їм
квіти, солодощі. Цього разу їдемо в
Харківський військовий госпіталь, а
також відвідаємо деякі підрозділи у
Мар’їнці, Авдіївці, Кураховому.
Працівниця ДНЗ №20 та волонтерка Надія Кашуба принесла передачу від своїх маленьких вихованців – чудові малюнки та листи.
– Сьогодні ми усі маємо згуртуватися задля того, аби в Україні якомога швидше настав мир, – стверджує вона. – Тому хочемо, аби в цей
святковий день вони відчули, що ми
любимо їх і чекаємо з перемогою.
Бійців постійно підтримують і
Алла Демчук та Віталій Пастушок.
Цього разу волонтери підготували
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На створення ікони Юрія благословив священик

– Якщо день посиджу за кубиками, то три-чотири дні відпочиваю, – чесно каже Юрій.
Техніку сірникового мистецтва чоловік опанував ще в дитинстві. А у вільний час захотів до
неї повернутися. На комп’ютері
зберігаються фото кількох його
робіт – двох образів і сірникового
тигра. Але ікона Георгія Переможця – найскладніша. Зізнається: так
переживав, щоб робота вдалася,
що іноді руки трусилися від хвилювання. Знав, що робить образ у
церкву, на нього дивитимуться всі
прихожани. А коли ікону посвятять, то будуть до неї молитися,
прикладатися і приклонятися.
Один образ, який виготовив
майстер, висить у магазині. Інший – «Голгофа» – у церкві святого
Пантелеймона в Люблинці. Ця ікона теж чималенька – виготовлена
зі 106 тисяч сірників. Правда, там
менше кольорів. Коли цей образ
уперше побачив отець Матвій, то

благословив Юрія на створення
більшої ікони.
– Коли я завітав до оселі Юрія
і побачив картину розп’яття Спасителя, це надихнуло мене як настоятеля помістити цей образ у
тому місці храму, де ми молимося
за спокій наших рідних і близьких.
Сюрпризом для мене було побачити образ святого Юрія Переможця на коні. Ми знаємо, що це
особливий святий для наших військових. То надзвичайно великий
труд – скласти у цей витвір майже
170 тисяч сірників, – каже протоієрей Матвій Олійник, настоятель
Свято-Пантелеймонівського храму села Люблинець.
Найбільший образ розмістили
у церкві в спеціальному скляному
кіоті. Він захищатиме святиню від
вогню. Через скло люди зможуть
до неї прикладатися. А Юрій уже
думає, над чим працюватиме далі.
Та чи буде твір таких масштабів,
ще не впевнений.

Хто не розуміє вашого мовчання, навряд чи зрозуміє ваші слова. Елберт Грін Хаббард
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за кордоном

І

Лілія БОНДАР

УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ»

Жінка заснувала в Києві навчальну студію Tutoria,
якою продовжує дистанційно керувати зі США

Інна та Роман живуть у Сан-Франциско

школою. Викладає українську мову
та літературу.
«Tutoria – це школа щасливих
людей, – каже викладачка. – Це
учні, які радісно прибігають на навчання, а не з примусу щось зубрити на урок. Викладачі, які вважають
найбільшим щастям ділитися накопиченими знаннями й допомагати
кожному стати кращою версією
себе. Колеги, які чекають ранку понеділка, а не вечора п’ятниці».
Слово tutor означає вчитель, наставник. Це більше друг, що ділиться інформацією. Тому назва народилася як цікава гра слів, що передає
основний характер школи: Tutor «і»
Я + Територія (щастя) = Tutoria.
«Нещодавно в одному із
інтерв’ю Джо Безоса, засновника
Amazon, я почула цікаву фразу:
«Комусь поталанило мати хорошу роботу, комусь – побудувати
кар’єру, а комусь пощастило знайти покликання». Мені пощастило з
останнім, – розповідає жінка. – Викладання – моє покликання, я це
люблю, цим горю, цим надихаюся,
із цього п’ять з половиною років
тому народилася студія Tutoria –
маленька школа мрії. Я вклала в цю
школу дуже багато зусиль, досвіду,
знань, часу та любові, тож залиша-

ти цю справу дуже не хотілося».
Інна каже, що одразу після переїзду розуміла: дистанційно усе
це робити буде складно, але навіть
уявити не могла, наскільки. Різниця в часі із Києвом 10 годин: коли в
Києві ранок – у Сан-Франциско ніч.
Тож уже півтора року в жінки робочі
зустрічі можуть бути о 2:00 чи 3:00,
а звичайний робочий день починається о 6:00.
«Київ засинає, а Сан-Франциско
оживає. Тому намагаюся жити в
двох часових поясах одночасно.
Це однозначно виснажливо. На відстані складніше будувати команду,
відчувати мікроклімат, але так само
легко й приємно викладати, – каже
вона. – Тішить, що відстань на це
ніяк не впливає. Звісно, із вартістю
життя в Сан-Франциско (це одне із
найдорожчих міст у світі) Tutoria –
це моє чудернацьке й любе хобі для
душі».

ТОЛЕРАНТНІСТЬ –
НАЙКРАЩА РИСА
АМЕРИКАНЦІВ
Американська українка розповідає, що у Сан-Франциско фантастична природа й привітні люди – це
перше враження, яке залишається
незмінним. У США їй подобається

чимало речей. Найбільше – взаємоповага людей: водіїв та пішоходів
на вулицях, покупців та персоналу
в магазинах, толерантне ставлення
до виявів інакшості.
«На вулицях Сан-Франциско
дуже багато безхатченків (особливість саме цього міста), але зовсім
нема бездомних собак і котів. Тут,
як і майже скрізь у США, дуже красиві й доглянуті парки, – розповідає
вона. – До американської усмішки
й безтурботного «Hi, how are you»,
на яке не чекають відповіді, швидко звикаєш і сприймаєш як частину
приємного буденного ритуалу, а з
часом переймаєш їхню радісну інтонацію. Тут фантастичний клімат:
цілий рік весна».
За словами Інни, ще одна річ,
яку вона помітила майже одразу, –
відчуття захищеності, безпеки.
«У США не відчуваєш якоїсь потреби посилено пильнувати свою
сумку, коли їдеш в метро. Можу попросити незнайомців у кафе приглянути за моїм ноутбуком, коли
виходжу до вбиральні, і мої речі
залишаться на місці. Коли готувалася до забігу й мотала кола вулицями Києва, люди часто сторожко
оберталися й притискали сумки,
тут ні в кого нема такого рефлексу.
Ніхто не телефонує тобі щоразу,
коли приходить доставка: посилки
просто лишають у дворі – і візьме
їх лише господар, а не сусід, якому
коробочка здалася вартісною, –
каже Інна. – Сан-Франциско – це
серце стартапів, тому тут можна
зайти до кафе і не знайти місця,
де сісти з горнятком кави, бо все
обсіли люди з ноутбуками, й просто тут і зараз творяться якісь нові
проекти».

ЖИТИ У ДВОХ
ЧАСОВИХ ПОЯСАХ
Інна Хлистік заснувала в Києві
навчальну студію Tutoria. Нині вона
продовжує дистанційно керувати
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ВОЛИНЯНКА У США: «ТУТ БРАКУЄ

БУДУВАТИ ЖИТТЯ
СПОЧАТКУ
«Знаю-знаю, для багатьох це
мрія: Америка – країна свободи та
можливостей, – каже вона. – Тож
прозвучить дивно, але я не хотіла
переїжджати до США, у мене взагалі ніколи не було бажання виїхати за кордон. Мені чудово жилося
в Україні, я була цілком щасливою
у себе вдома: велика родина, купа
фантастичних друзів і улюблена
справа, яка робила будні святом.
Але так склалися обставини».
Два роки тому чоловіка Інни
спершу відправили у відрядження
до США. А невдовзі на роботі почалися розмови про його переведення із
київського офісу до Сан-Франциско.
«IT-компанія, у якій працює чоловік, має офіси в Україні, США та
Канаді (засновники компанії – українці). Але рік чи навіть більше ми
відмовлялися від цієї ідеї, – розповідає Інна. – Сім’я, моя робота, одне
слово, для нас це була не найкраща
ідея. Але розмови почастішали. Згодом компанія вирішила повторити
відрядження. І цього разу ми поїхали разом: придивитися до країни,
чи потенційно могли б тут жити.
Країна нам сподобалася, але від
переїзду відмовилися, цього разу
вже враховуючи рівень життя, який
ми мали тут, і який потенційно мали
б там. Але переговори тривали,
нам запропонували хороші умови.
Для чоловіка це однозначно перспективне рішення, бо то ж серце
IT-сфери. А мені було дуже складно наважитися: це був початок навчального року, у студії купа занять,
учні, за яких я відповідаю, співробітники, перед якими у мене є певні
обов’язки, і репутація школи, яку
я будувала п’ять років. Я вчитель
української мови та літератури. Що
робитиму в США? Довго вагалися,
обговорювали. І таки наважилися.
За три місяці владнали всі справи,
продали й роздарували усе, чим
обжилися за 10 років життя в Києві,
й із двома валізами сіли на літак. Будувати життя спочатку».
Жінка каже, що отримати документи на проживання у США було
нескладно. Адже їх оформленням
опікувалася компанія. Подружжя
виїжджало за візами L1 та L2, що
дають обом дозвіл офіційно працювати у США.
А от адаптуватися в іншій країні
було важко.
«Не можу сказати про всю країну, лише про Сан-Франциско, бо
це – не зовсім типові Штати, – розповідає вона. – Це місто емігрантів та різноманіття: культурного,
мовного. Тож тут ти однозначно
менше почуваєшся чужаком, ніж,
скажімо, в Німеччині, Франції чи навіть найближчій до Луцька Польщі.
Тож якщо тут працюєш чи вчишся,
де в тебе є певне коло знайомих,
адаптаційний процес проходить
відносно легко. Трохи болючіше
адаптовуватися, якщо ти тут не працюєш: якийсь час почуваєшся дещо
ізольованим від світу через мовний
бар’єр, відсутність знайомих, культурну специфіку. Особисто мені
було складно».
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з особистого архіву

нна Хлистік народилася
в Ковелі. Уже рік вона
разом із чоловіком живе
в Сан-Франциско. Жінка
зізнається: спочатку не
хотіла покидати Україну і
переїжджати до США.
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Інна каже, що у США жодного разу не зіткнулася із грубістю чи неввічливістю

Щастя – це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Далай Лама

ПРАЛЬНА МАШИНА В
КВАРТИРІ – РІДКІСТЬ
Але є й речі, до яких жінці звикнути складно. Американці дуже
голосно говорять. Коли зайти в типовий американський заклад – це
гірше, ніж вулик.
«Я навіть уявити не могла, що в
кафе чи пабі може бути так гучно.
Досі не розумію, як вони одне одного чують. Мені видається, що я
просто глухну й читаю слова сусіда
по губах, – зізнається вона. – Тут
дуже дорога медицина, але чи хороша, поки оцінити складно, протягом року намагалася уникати цих
візитів. Одне із благ, яке ми вже не
помічаємо в Україні, – це пральна
машина в квартирі. На жаль, тут це
рідкість. Лаундрі, пральні кімнати,
зазвичай на першому поверсі багатоповерхівок чи в окремих будівлях, як у типових американських
фільмах. Власне, мінусів теж чимало, але позитивного більше».
Як відомо, рівень життя у цій
країні досить високий. Тут дороге
житло, медичні страховки, недешева й сфера послуг. Суворі та високі
штрафи для автомобілістів. Дорогі
парковки. Машина в цьому місті –
дороге задоволення. Але водночас
тут буває дешевше проїхатися вдвох
на таксі, ніж на автобусі. Цікаво, що
американці працюють значно більше, ніж українці. Менше вихідних і
свят. Тут нема фонової мантри, що
держава тобі весь час щось винна.

АМЕРИКАНЦІ ЦІНУЮТЬ
КОМФОРТ
«Американці привітніші й відкритіші, ніж українці, вони абсолютно радісно зупинять тебе в магазині
чи на вулиці, щоб сказати, що в тебе
класні черевики чи куртка. Але при
цьому, мені видається, вони не так
легко пускають когось в близьке
оточення, як українці. Американці не
надають стільки значення стилю, як
європейці, вони цінують комфорт, –
каже Інна. – Тому тут рідко зустрінеш
дівчину на шпильках із клатчем у тон
шарфа. Джинси, футболка, потріпані
кеди та старий наплічник – це типовий американець. Української естетики мені тут бракує».
Найбільш відчутна для Інни
різниця американців та українців
у ставленні, повазі до людей. Вона
каже, що жодного разу не зіткнулася із грубістю чи неввічливістю.
Американці – трудоголіки, та працюють не тому, що начальник сказав, і не тому, що хтось контролює,
а тому, що вважають, що мають
якомога краще робити свою роботу. До українців американці у СанФранциско ставляться так само
гарно, як і до представників інших
країн. Жінка каже, що це теж специфіка міста різноманіття. Загалом тут
чималенька українська діаспора.
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Д І Й

по поличках
Марта ЮЛАНТОВА

В

ітамін D – улюбленець
призначень «для
профілактики», особливо
в зимовий період. І він
справді дуже важливий,
адже бере участь у
правильному обміні
кальцію, регулює
імунні реакції і навіть
відростання волосся.
А з його браком
пов’язують схильність
до депресивних станів,
слабкість м’язів у
спортсменів, навіть
синдром полікістозних
яєчників.
І ось тепер з’ясувалося, що
багато вітаміну – це так само погано, як і його нестача, повідомляє
Ukr.Media. Дослідження британської Національної служби охорони здоров’я довели, що гіперкальцемія (надлишок вітаміну D)
може бути небезпечною для життя. Через неї підвищується рівень
кальцію в крові, що призводить
до пошкодження кровоносних
судин, серця і нирок.
Фахівці Національної служби
охорони здоров’я пояснюють: у
розумних дозах вітамін D потрібен нашому організму. Головне –
не переборщити. Дієтологи рекомендують споживати 600 МО
(міжнародних одиниць) вітаміну
D на день дорослим у віці до 70
років. Людям старшого віку потрібно 800 МО.
Грудним дітям треба 400 МО
вітаміну на день (якщо вони перебувають на штучному вигодовуванні, добавки, що містять
вітамін D, їм не потрібні – у дитячому харчуванні вже є потрібна
кількість цього вітаміну).

Ранні форми раку шлунка виявить лише скринінг

форми раку шлунка можна лише
шляхом скринінгу. Однак застосовувати суцільний скринінг (як
у Японії) в Україні економічно
невиправдано через порівняно
невелику захворюваність населення на цю патологію. Більш доцільним є проведення скринінгу
в так званих групах підвищеного
ризику, до яких зараховують пацієнтів із передраковими захворюваннями – хронічним атрофічним гастритом, поліпами,
виразкою шлунка тощо. Усі вони
мають перебувати на диспансерному обліку в терапевта (а нині
у сімейного лікаря) й активно

оздоровлюватися під контролем
ендоскопії не рідше, ніж один-два
рази на рік», – розповів онколог.
Поширена думка, нібито хворий на рак шлунка – це бліда виснажена людина поважного віку,
з великим дефіцитом маси тіла,
яка страждає від втрати апетиту,
болю, блювоти тощо. На жаль,
нині все частіше серед хворих
трапляються молоді, енергійні,
цілком працездатні особи, які не
підозрюють, що хворі. І тільки
ендоскопія може гарантувати
відсутність або наявність захворювання.
Зазвичай, розповідає Анато-

лій Олександрович, лікування
раку шлунка оперативне. У хірургічному відділенні облонкодиспансеру виконують всі типи
операцій при раку шлунка: розширені субтотальні, проксимальні й дистальні резекції, гастректомії. Незважаючи на те, що значна
кількість вказаних операцій є
комбінованими і супроводжуються резекцією суміжних органів
(печінки, селезінки, підшлункової
залози), післяопераційна летальність не перевищує 2-3%.
В останні роки все частіше
трапляються випадки, коли хворих на рак шлунка оперують у
загальнолікарняних
закладах.
Це – грубе порушення чинних
міністерських інструкцій, які передбачають, що онкохворі мають
лікуватися лише в спеціалізованих онкологічних установах.
У перспективі ситуація може
ще більше ускладнитися з утворенням госпітальних округів.
Головній лікарні буде невигідно
скеровувати хворих на рак шлунка (а отже, і кошти, що йдуть за
хворим) в онкологічний диспансер, пацієнти лікуватимуться на
місцях. Для запобігання цьому
потрібні законодавчі акти, які
обмежували б діяльність загальнолікарняної мережі не тільки
щодо раку шлунка, але й щодо
інших онкологічних патологій.

ЯК ПРАВИЛЬНО
ПРИЙМАТИ ВІТАМІН D
kauluveseliba.lv

липні стартує другий
етап медреформи, який
стосується діагностики. За
направленням сімейного лікаря
пацієнт гарантовано отримає
понад 50 медичних послуг
безплатно, інформує заступник
міністра охорони здоров’я
України Павло Ковтонюк. За
інші потрібно буде заплатити,
передає «24 канал».
Безплатними будуть такі послуги:
консультація вузькопрофільних спеціалістів; 54 послуги, які стосуються обстеження на поширені хвороби внутрішніх
органів та найбільш розповсюджених
видів онкології; 12 аналізів, не враховуючи загального аналізу крові, рентген
і мамографія; 6 ультразвукових досліджень; кардіограма; кілька видів біопсії;
видалення новоутворень; ендоскопічні
дослідження; операції одного дня.
Усі витрати компенсуватиме держава. Однак за інші послуги потрібно буде
заплатити, якщо пацієнт звертається без
направлення сімейного лікаря. Навіть у
комунальній поліклініці. Вартість встановлюватиме медзаклад, попередньо
погодивши її з міською владою.
Державні лікарні ще не порахували,
чи вигідна їм ця реформа. Проте у приватній лабораторії, яка теж вирішила
долучитися до реформи, заявили, що їм
державної компенсації недостатньо.
У МОЗ радять українцям укласти декларації із сімейними лікарями до липня. Адже безоплатно отримати послуги
можна буде лише за скеруванням від
терапевта або педіатра.

РАК ШЛУНКА СЛІД
ОПЕРУВАТИ ЛИШЕ В
ОНКОДИСПАНСЕРІ
onkopro.ru

Безоплатні послуги
надаватимуть із липня

а статистикою,
у світі щорічно
реєструють понад
мільйон нових випадків
захворювання на рак
шлунка. При цьому
найбільше хворих –
серед 70-79-річних,
коли аж ніяк не всім
можна провести
адекватне лікування,
зазначає завідувач
хірургічного відділення
Волинського обласного
онкодиспансеру Анатолій
Протопопов.
Зі слів медика, серед таких
майже 2/3 помирають протягом
року після встановлення діагнозу. Через п’ять років живими залишаються лише 10-15% хворих
(у Європі – 32%). Це відбувається
внаслідок несвоєчасної діагностики, адже у понад 50% випадків
рак шлунка виявляють у занедбаній стадії. Разом із тим, своєчасна діагностика хвороби могла
би бути кращою, якби на профоглядах виявляли більше хворих
(нині – 4%).
Надії, які покладали на ендоскопічну службу, не виправдали себе, зазначає медик. Адже
обстежуються лише ті хворі, які
мають значні шлункові розлади.
Під час ендоскопічного обстеження рідко беруть біопсію, що
є грубою тактичною помилкою.
Майже зовсім не застосовують
рентгенологічного обстеження
шлунка, яке незамінне в діагностиці інфільтративних форм раку.
«Сьогодні виявляти ранні
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Споживати вітамін треба обачно

У таких розумних пропорціях
вітамін робить наші кістки міцними, захищає від хвороб серця,
діабету, розсіяного склерозу,
раку й депресії. А ще він допомагає позбутися зайвої ваги.
Ми отримуємо вітамін D, побувши на сонечку, або разом із
їжею: жирною рибою та яйцями.
І зазвичай цього достатньо для
того, щоб здорова людина отримала свою порцію вітаміну. Та все
ж таки багато хто приймає його
додатково – у харчових добавках
або вітамінних комплексах. Чи
варто?
Наукова блогерка Дарія
Озерна зробила огляд наукової
літератури, щоби з’ясувати, коли

вітамін D і його добавки дієві, а
коли – ні.
Раніше повідомляли, що вітамін D в людей старшого віку
на 15% зменшує ламкість кісток і
на 30% – ризик перелому шийки
стегна. А в людей, які у поважному віці мають переломи, часто
знижений (менш як 30 нг/мл) рівень вітаміну D. Але дослідження понад 50 тис. американців,
старших за 50 років, не показало
ефективності рутинного прийому
вітаміну D та кальцію для запобігання переломам кісток. І навіть
збільшення дози вітаміну не допомогло йому краще виконувати
цю місію. Дослідження людей із
депресією, які пили вітамін D у

пігулках, не довело ефективності
цих добавок.
Не доведена також користь
вітаміну D в запобіганні раку. Він
не знижував загальні маркери
запалення в організмі, зате ефективний вітамін D в запобіганні
хворобам верхніх дихальних
шляхів та загостренням астми. Є
дані, що він може бути корисним
у разі синдрому полікістозних
яєчників.
У лікуванні серцево-судинних
хвороб не доведено користі вітаміну D, але є певні свідчення, що
він добре впливає на стан артерій.
Як бачимо, з цим вітаміном не
все просто. І досі точаться дискусії щодо того, що слід вважати
нормою. Тому важливо пам’ятати,
що вітамін D – не панацея. Навіть
більше, високі дози будуть шкідливими для здоров’я.
До груп ризику входять люди
із ожирінням (індекс маси тіла
понад 35), вегани, люди з хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки, особи поважного
віку.
Тому, перш ніж купувати пігулки, порадьтеся з лікарем. Причина браку вітаміну може бути не
у раціоні, а в роботі печінки, нирок чи кишківника, і лікувати слід
причину, а не один із її наслідків.
Бо вітамін, який ми споживаємо
в пігулках, має ще ефективно
всмоктатися в кишківнику й пройти зміни в печінці та нирках.
Щоб нормалізувати вміст вітаміну D в організмі, їжте яйця,
вершкове масло, намагайтеся бувати надворі навіть узимку.

Поведінка є таким самим джерелом патології, як гени і середовище... Неправильна поведінка людей є
частішою причиною їхніх захворювань, аніж зовнішні дії чи слабкість природи людини. Микола Амосов
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щоб пам’ятали
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ПЕРЕРВАНИЙ ПОЛІТ ЮРИ ЯЦЮКА

Юрій КОНКЕВИЧ
24tv.ua

Ю

ра народився
12 квітня
1961-го, й того
дня назвати хлопчика
інакше, ніж іменем
першого космонавта,
батьки не могли. Я
так звик вітати Яцюка
12 квітня, що з часом вже
й заретушувалося, що ще
сталося у світі того дня в
1961-му.
Він і літав у житті, наче Гагарін. Коли наставали вихідні, Яцюк
був нарозхват, і якщо у футбол на
«Авангарді» грали увечері в неділю, він міг у перерві розповісти
про матч обласного чемпіонату,
волейбол і баскетбол в ДЮСШ, а
ще – про спортивне свято десь на
Любешівщині. І попросити скинути потім запис прес-конференції,
бо «я до кінця сьогодні кілька
хвилин не добуду – треба терміново мчати на студію». Увечері в

Юрій Яцюк трагічно загинув у ДТП поблизу Луцька 8 березня,
коли повертався з похорону колеги Романа Флішаровського

понеділок з’являлася півгодинна
передача, а перед цим впродовж
дня у новинах – ще й сюжетдругий.
Ця жага до новин і життя запалювала інших колег. Яцюк був
завжди у формі. Кажуть, що з часом журналістська цікавість притуплюється, бо все в нашому світі
фінішує там, звідки стартувало,

чемпіони
Іван БОГДАНОВИЧ

К

отакої
Іван БОГДАНОВИЧ

О

ХТО ВІН – УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ З БІАТЛОНУ

Дмитро Підручний – чемпіон світу з
біатлону в шведському Естерсунді

ручного є чітка позиція щодо відносин України та Росії. Ось що розповів Дмитро про себе.
...Не сказав би, що в Тернополі мене дуже
впізнають. Іноді впізнають близькі до спорту

люди. Загалом, надмірна увага мені не надто
й подобається. Мабуть, за кордоном я впізнаваніший, ніж удома. Під час етапів Кубка
світу роздаю автографи, фотографуюся з уболівальниками з різних країн. Це свідчить про
те, що в нашій державі спорт і здоровий спосіб життя пропагують недостатньо.
...У нас під Тернополем є тренувальна
база. Там, крім мене, виросло чимало сильних
біатлоністів, зокрема олімпійська чемпіонка
Олена Підгрушна, призерка чемпіонату світу
Анастасія Меркушина. Зараз цю базу просто
знищують.
...Мої тато й мама – майстри спорту з
лижних перегонів. То вони мене привели на
лижну базу, на якій колись тренувалися самі.
Бігали лісом, любили пострибати на лижах із
саморобних трамплінів. Іноді виїздили на змагання, там мене помітив тренер із біатлону.
...Як ставлюся до фрази «Спорт поза політикою»? Неоднозначно. В ідеалі, мабуть, так і
має бути. Однак відносини між країнами переплетені, спорт пов’язаний з іншими сферами життя. Навіть у мирний час. А наша країна
перебуває в стані війни. Тому хочемо ми того
чи ні, а абстрагуватися від політичної ситуації
неможливо.

ПОГРАБУВАННЯ ПО-ФУТБОЛЬНОМУ:
МАНЕ, ГУСЄВ, БЕНЗЕМА, АЛВЕС ТА
ІНШІ ВІДОМІ ЖЕРТВИ ЗЛОВМИСНИКІВ
що це його дратує, але він повернувся до реальності.
Будинок легенди київського «Динамо»
півзахисника Олега Гусєва пограбували злочинці в масках. Подія трапилася 2 листопада
2017 року, коли 34-річний півзахисник перебував з командою у Берні на матчі Ліги Європи
УЄФА проти швейцарського «Янг Бойз». Троє
грабіжників перелізли через паркан, зламали
замки й проникли у котедж. За попередньою
інформацією, сигналізація не спрацювала.
Злочинцям вдалося зламати сейф. Вкрали ювелірні прикраси, годинник і близько $10 тис., а
ще пістолет «Форт-17», який футболісту подарував Президент Петро Порошенко за вдалі
виступи у збірній в 2016 році.
Поляк Аркадіуш Мілік з «Наполі» у ніч
на 4 жовтня 2018 року їхав додому після поєдинку з «Ліверпулем», його обікрали поблизу власної вілли. Гравець не встиг відчинити ворота для проїзду машини, аж раптом
з’явилися двоє грабіжників на мотоциклі та
пригрозили йому пістолетом. За півхвилини
Аркадіуш і його дівчина Джессіка позбулися

varta1.com.ua

станнім часом у футбольній
тусовці вряди-годи чути
розмови про обкрадання гравців
під час футбольних матчів. Удома
в такі моменти відсутні не тільки
самі футболісти, але й їхні сім’ї, які
підтримують їх на стадіонах.
Невтішна тенденція торкнулася багатьох
відомих футболістів і навіть цілих збірних.
Наприклад, головна команда Панами торік
влітку готувалася до Чемпіонату світу-2018
в Норвегії. В Осло збірна програла норвежцям. Але не це засмутило панамців. Невідомі скористалися відсутністю футболістів,
проникли в три готельні номери й винесли
€53 тис. Поліція припустила, що злодії застосували вкрадений або старий магнітний
ключ. Відтоді справа не зрушила з мертвої
точки.
Доки гравець французького «Ліона» Мемфіс Депай 1 вересня минулого року грав проти «Ніцци», злодії копирсалися у нього вдома.
Винесли майна на €1,5 млн – коштовності та
брендовий одяг. Футболіст досить спокійно
поставився до того, що трапилося, сказавши,

ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ: «ВВАЖАЮ,
ЩО З КРАЇНОЮ, ЯКА НА НАС
НАПАЛА, ПОТРІБНО ПРИПИНИТИ
БУДЬ-ЯКІ ВІДНОСИНИ»
biathlon.com.ua

апітан української
чоловічої збірної з біатлону
тернополянин Дмитро Підручний
здійснив справжній подвиг на
Чемпіонаті світу в Швеції. У гонці
переслідування він стартував
четвертим, на першій стрільбі
припустився двох промахів, але на
наступних рубежах відпрацював
без єдиної помилки і переміг.
Ця перемога стала третьою в історії українського чоловічого біатлону. Вперше виграти
гонку вдалося Андрію Дериземлі в 2003 році
у мас-старті, після нього – Сергію Седнєву у
2010 році в індивідуальній гонці.
Біатлон – найпопулярніший і найрозвиненіший вид спорту в Україні після футболу. Біатлоністи отримують найбільшу з-поміж решти
державну допомогу й можуть похизуватися
пристойною спонсорською підтримкою. Провідні спортсмени постійно на слуху.
Щоправда, після 2014 року, коли загал почав прискіпливо ставитися не лише до спортивної, а й до ідеологічної складової, слова
та вчинки головних представників цього
виду спорту на чолі з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком викликали неоднозначну реакцію. Поки
спортсменки давали інтерв’ю російським
пропагандистам, їхній керманич регулярно
натуралізовував атлетів із Росії й навіть возив
команду на тренувальні збори до Тюмені.
Тим часом у новоспеченого чемпіона Під-

новини стають буденністю, бо ж
матчі, чемпіонати, кубки і скандали – невмирущі, з них складався спорт і тридцять літ тому,
і сьогодні. Але бажання творити
у Юри з часом, кажучи мовою
штампів, не так вистоювалося,
наче вино, як загострювалося.
Йому було цікаво бути серед людей, тому Волинь та її спорт він

знав не із соцмереж, а за сотнями
розмов і тисячами кілометрів відряджень.
– Юр, у нас там завтра...
– Я все знаю, скажи тільки, на
котру, щоб я камеру і оператора
замовив.
Яцюку було зайве пояснювати, що має відбутися й чому це
цікаво для нього і глядачів – він
уже тримав у голові сценарій сюжету.
Напевне, саме про таких кажуть, що замінити їх неможливо.
Глиба, профі, талант – так. Але
передусім – щирий добряк і людина, яка з мікрофоном у руці та
оператором позаду себе інколи
мусила добрих десять хвилин
підніматися на журналістський
сектор крізь рій знайомих та друзів. Таким і варто пам’ятати Юру
Яцюка – усміхненим, у роботі й
серед людей.
Браво, Юро, це був яскравий
політ. Шкода, що такий короткий...

Доки зірки грають у футбол,
їхні будинки грабують

золотих годинників з діамантовою інкрустацією, які коштують €18 тис. Мілік переконаний,
що не був випадковою жертвою, оскільки
злочинці його чекали і ретельно продумали
план, зумівши уникнути систем відеоспостереження.

Не можна повернутися в минуле й змінити свій старт, але можна стартувати зараз і змінити свій фініш.
Рой Джонс

14 березня 2019 року
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легка атлетика

КЛИМЕЦЬ – БРОНЗОВА
НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
КОНТИНЕНТІ
Волинська молотобійка Ірина
Климець виграла бронзову
медаль на Кубку Європи з метань,
який відбувався у Шаморині
(Словаччина).

Наша легкоатлетка захопила лідерство у змаганнях з метання молота й
утримувала його до п’ятої спроби. У четвертій спробі кинула снаряд на 72,53 м.
Цей результат став найкращим у цьому
сезоні й приніс бронзову нагороду.
Відзначимо, що волинянка метнула
молот за позначку 70 м у п’яти з шести
спроб на Кубку Європи. Далі за неї метали тільки чемпіонка змагань з Білорусі
Анна Малишик (74,95 м) та польська
спортсменка Йоанна Федорів (73,22 м).
Цього року 24-річна Ірина Климець
виграла зимовий Чемпіонат України з
результатом 71,21 м. Вона виступить і на
цьогорічному Чемпіонаті світу з легкої
атлетики в Катарі.

з піднебесся

ФІФА ЗАПРОПОНУЄ
КАТАРУ ПОДІЛИТИСЯ
МАТЧАМИ ЧС-2022 З
КУВЕЙТОМ ТА ОМАНОМ
ФІФА розглядає можливість збільшення кількості команд на світовій першості в 2022 році з 32 учасників до 48. У
зв’язку з цим поєдинки прийме не тільки Катар, а і його географічні сусіди – Кувейт та Оман.
Це рішення, відповідно до даних
джерел The New-York Times, ухвалять,
щоб знизити організаційне навантаження на Катар. Тоді в Омані та Кувейті відбудуться деякі матчі групового етапу.
Якщо ФІФА під час конгресу в Маямі
збільшить кількість учасників мундіалю
2022 року, то решту організаційних питань між собою обговорюватимуть вже
Катар, Кувейт і Оман.
Уперше про збільшення кількості
країн, які можуть прийняти ЧС-2022,
президент ФІФА Джованні Інфантіно заявляв восени минулого року.
«У Катарі є тільки вісім стадіонів,
а країна готується до Чемпіонату світу з 32 командами. Якщо гратимуть 48
збірних, то на восьми стадіонах в одній
країні організувати усі матчі буде дуже
складно. Нам, ймовірно, доведеться шукати можливості проведення деяких поєдинків за межами Катару», – повідомив
тоді керівник ФІФА.
Чемпіонат світу 2022 року в Катарі
уперше в історії футболу відбуватиметься не влітку, а восени та взимку – з
21 листопада до 18 грудня. Це пов’язано
зі спекою у Катарі, яка заважатиме футболістам та глядачам.
Зірковий захисник «Барселони» Хорді Альба позбувся вмісту сейфа у своєму будинку в
ніч гри у Лізі чемпіонів проти «Інтера». Група
злодіїв проникла в його помешкання через
сад. Вони залізли на другий поверх у той час,
коли сім’я іспанця перебувала на першому поверсі, а охоронець не помітив нічого підозрілого. Правоохоронці наразі справу не розкрили.
Капітан «Парі Сен-Жермен» Тіаго Сілва не
в найкращому настрої святкував торік Різдво.
Напередодні свята центрбек відіграв матч з
«Нантом», але коли приїхав додому, побачив,
що його пограбовано. Всього вкрали майна
на €1 млн.
Сенегалець Садіо Мане з «Ліверпуля» постраждав 19 лютого під час поєдинку Ліги
чемпіонів проти мюнхенської «Баварії». Поки
нападник намагався вразити ворота Мануеля
Нойєра, зловмисники залізли в його будинок
і забрали кілька мобільних телефонів, наручних годинників та ключі від автомобілів.
Найприкріше, що це вже друге пограбування
африканця – подібний інцидент стався в 2017му, коли червоні зустрічалися з «Марібором».
«Ліверпулю» взагалі «щастить» у цьому
сенсі, адже свого часу жертвами злодіїв ставали Деян Ловрен, Роберто Фірміно, Пепе
Рейна, Єжи Дудек, Дірк Куйт, Пітер Крауч і навіть Стівен Джеррард.
Ч И Т А Й
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рибний день

домашня ферма

МАРИНОВАНА МОЙВА

Усе ретельно вимішати й витримати за
кімнатної температури 1 год. Потім поставити на 2 год у холодильник. Бажано викласти в посудину зі щільною кришкою.
Маринована рибка може зберігатися
в холодильнику тиждень.

КУРЧАТА ЛЮБЛЯТЬ
ТЕПЛО І СВІТЛО
На перший час бройлерам
вистачає звичайної картонної коробки. Її потрібно дезінфікувати
вапном та висушити. Дно коробки застелити клейонкою, на неї
постелити сіно або тирсу, приблизно 3 см завтовшки.
Далі слід простерилізувати
поїлки та годівниці для курчат.
Підготувати лампу для підсвічування й обігріву, поставити
в коробку термометр. Головні
умови для гарного зростання
бройлерів – тепло і збалансований корм.
Курчаток потрібно вибирати
найбільш спритних, рухливих,
з блискучими очима і рівними
дзьобами. У перший місяць важливо годувати хорошим кормом
з вітамінами й мінералами. Якщо
дотримуватися усіх правил, жодне курча не має загинути, а через
три місяці вони вже будуть важити по 2,5-3 кг.
Після того як принесете курчат додому, одразу висадіть їх в
підготовлену коробку. У поїлках
вже має бути налита кип’ячена
вода, підфарбована марганців-

www.volynnews.com

НАЙСМАЧНІША КУРЯТИНА –
ЦЕ М’ЯСО БРОЙЛЕРІВ
fermok.ru

Мойва – морська риба, яка містить цілий набір вітамінів і мінералів. Скажімо,
вітаміну В12 у ній в кілька разів більше,
ніж у яловичині. До складу мойви входять вітаміни А і Д, а також йод, фтор,
бром, калій, натрій, фосфор і селен.
1 кг мойви розморозити, випатрати.
Відрізати голови й видалити чорну плівку. Можна відділити хребти, але це не
обов’язково. Три великі цибулини почистити і нарізати напівкільцями. Додати до
риби й вимішати.
Заливка: • 3 бутони гвоздики
• 1 ч. ложка зернят гірчиці • 7 горошин
духмяного перцю • 0,5 ч. ложки коріандру.
Прянощі змолоти, залити соком
половини лимона.
Додати: • 1 ч. ложку рідкого меду,
• 1 ч. ложку великокристалічної солі,
• 1/3 скл. рафінованої олії
• 3 зубці розчавленого часнику.

Х

то має відповідні
умови утримання,
купує курчат вже
на початку березня. Та
щоб не витрачати кошти
на тепло і світло для
молодняка, птицю краще
придбати наприкінці
квітня – на початку
травня.

ПОРАДИ

Курей можна рубати вже через три місяці

кою. Такою водою слід поїти курчат ще тиждень.
ВІТАМІНИ
Й КОМБІКОРМ –
ЗАПОРУКА УСПІХУ
Перші п’ять днів, крім пшона,
можна не давати нічого, ніяких
варених яєць і взагалі вологого
корму. У перші дні великий падіж буває переважно через неправильне годування. Годівниці
мають бути розташовані так, щоб
кожне курча мало вільний доступ до їжі. Через два дні можна
дати кожному в дзьобик по краплі тривітаміну (він продається
майже у кожній ветаптеці).
Через п’ять днів можна вже
привчати до комбікорму. Спочатку насипати потрошку сухого
корму, а потім можна зволожувати м’ясним бульйоном або молочною сироваткою. Корм не має

абетка домоведення

Допоможіть фруктам дозріти. Покладіть недозрілі фрукти в тарілку чи чашу та
накрийте харчовою плівкою. Вона дозволить
зібратися етилену – газу, який допомагає плодам швидше дозріти.
Збережіть полиці холодильника чистими. Харчова плівка врятує скляні полиці холодильника від неминучих забруднень. Просто
застеліть нею поверхні, які часто доводиться
мити, та міняйте, щойно виявите нове забруднення.
Зберігайте порції тіста в морозильнику. Загорнуте у харчову плівку тісто не прилипне до поверхні холодильника і не вбере
сторонніх запахів.
Захистіть ланчбокс від протікання. Перед тим як покласти в сумку ланчбокс (або
будь-який посуд, що ви берете з собою), спочатку обмотайте ємність харчовою плівкою, а

ХАРЧОВА ПЛІВКА – ПОМІЧНИЦЯ
ГОСПОДИНІ
потім вже закривайте кришкою.
Не дайте бананам зіпсуватися. Так само,
як і фольга, харчова плівка дозволить вам
довше зберегти банани свіжими, не давши їм
зіпсуватися завчасу. Просто обгорніть хвостики бананів харчовою плівкою.
Зберігайте продукти правильно. Щоб
такі ароматні продукти, як шинка або сир, не
перебивали та не вбирали запахи один одного, замотуйте їх у харчову плівку. Вона допоможе захистити продукти від обвітрювання,
зберігши їх смак і зовнішній вигляд.
Врятуйте недопите вино. Якщо під рукою не виявилося корка, щоб закрити недопиту пляшку вина, використайте харчову
плівку: вона не дозволить напою втратити
смак та аромат.
Розкачуйте тісто, не забруднюючи стіл
і качалку. Збережіть стіл і качалку чистими,
готуючи тісто: просто застеліть одним листом
харчової плівки робочу поверхню, а іншим
накрийте тісто.
Використовуйте ґаджети на кухні. Любите готувати, дивлячись навчальні відео?
Обгорніть свої ґаджети харчовою плівкою,
щоб захистити їх від вологи та різних забруднень.

до кави

ukrcwm.com
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Збережіть морозиво ніжним. Перш ніж
покласти залишки недоїденого морозива в
морозилку, загорніть їх в харчову плівку. Так
ласощі не кристалізуються, а вам наступного
разу не доведеться їсти лід.
Відбивайте м’ясо, не забруднюючи
бризками кухню. Перед тим як відбити
м’ясо, накрийте його плівкою: так вам не доведеться відтирати численні плями, бризки з
усіх поверхонь.
Позбавтеся від дрозофіл. Якщо на вашій
кухні завелися дрозофіли, спорудіть для них
просту пастку. Накрийте склянку харчовою
плівкою з дірочками, а на дно покладіть щось
солодке (наприклад, шматочок банана). Вибратися з цієї пастки комашки вже не зможуть.

ПИРІЖКИ

Начинка будь-яка:
• повидло • джем • згущене молоко • вишні

Масло і смалець перетерти з борошном до отримання дрібної крихти. Окремо змішати молоко, сметану, лимонний
сік, жовтки. Додати до борошна і швидко
замісити тісто, поставити в холодильник
на 1 год. Розділити на 6 частин, розкачати кожну у формі кола, порізати на 8
секторів. Нанести ножем на кожен сектор начинку, загортати рулетиками – від

Харчова плівка допоможе
позбутися багатьох проблем

смакота

ХРУСТКІ РОГАЛИКИ

• 140 г масла • 60 г смальцю • 2 жовтки
• 400 г просіяного борошна • 1 ст. ложка
лимонного соку • 100 г сметани
• 100 мл молока

svalyavanews.in.ua

Обійтися на кухні без харчової плівки
досить складно. Найчастіше ми
використовуємо її для того, щоб
загорнути на роботу кілька бутербродів.
Однак за допомогою плівки можна
запросто позбутися непередбачуваних
кулінарних складнощів та розв’язати
безліч проблем, які виникають
під час приготування, транспортування
їжі й не тільки.

бути дуже сирим.
Перші два тижні дуже важливо підтримувати постійну температуру 30-32°С, потім поступово,
раз на тиждень, її можна знижувати на два градуси і довести до
20°С. Перший місяць у курчат горить світло цілодобово. Якщо
бройлерів годувати і вдень, і вночі, то вони ростуть швидше. Тому
важливо, щоб поїлки постійно
були наповнені водою (після двотижневого віку можна споювати
їм молочну сироватку), а в годівницях завжди має бути свіжий
корм. Після двотижневого віку
слід привчати курчат до зеленого
корму (можна почати з подрібненої кропиви і зеленої цибульки).
Так само з двотижневого віку
можна вводити в їхній раціон домашній сир. Ще один важливий
момент – не можна давати кілька
нових кормів відразу, потрібно,

щоб курчата звикали поступово,
інакше у них станеться нетравлення і вони можуть загинути.
У місячному віці бройлери мають з’їдати 10% зелені від обсягу
всього корму. Коли з’являються
буряк і рання капуста, можна давати їм дрібно нарізане листя. У
цей час курчат можна переводити з готового корму на змелену
пшеницю. Її бажано заварювати з
м’ясним бульйоном або змішувати з вареними овочами (картоплею, морквою, буряком). Після
того як корм охолоне, слід додати
вітаміни для молодняка. Тепер це
основна їжа курчат. Так само в місячному віці можна вводити у раціон м’ясні та рибні відходи (тільки у вареному вигляді і не скислі).
У клітці курчат завжди має
бути сухо. Підстилку краще міняти через день. Якщо коробка
стала тісною, слід взяти більшу.
Їм не потрібно багато місця, що
менше бройлери рухаються, то
більшими будуть.
Місце вигулу для них не має
бути просторим. Коли дозволяє
погода, можна виносити курчат
на загороджену територію на
кілька годин.
Коли курчата вберуться у
пір’я і температура вночі не опускатиметься нижче за 18 градусів,
їх можна сміливо переселяти в
курник. Приміщення має бути
теплим, без щілин, щоб не було
протягу. Обов’язково мають бути
підлога і підстилка з соломи.

ширшої частини до хвостика. Викладати
хвостиками донизу на деко, попередньо
застелене пергаментом. Випікати 20 хв за
180°С. Готові рогалики посипати цукровою пудрою.

Для тіста:
• 4 скл. теплого молока або води • 1 скл. олії
• 2 скл. цукру • 250 г маргарину • 3-4 яйця
• 2 пачки ваніліну • 100 г дріжджів
• 2 кг борошна (скільки вбере)
Дріжджі покришити, сипнути 2 ст. ложки цукру й залити молоком. Відставити, щоб розчинилися. Яйця збити з цукром, додати розтоплений
маргарин, олію, ванілін. Всипати просіяне борошно і замісити тісто. Відставити у тепле місце
на 1-2 год.
Тим часом підготувати начинку: мак, яблука,
сир чи ягоди. Формувати пиріжки й викладати
на деко, змащене жиром. Змащувати збитим яйцем і випікати за 180°С 30 хв.

Сім років я прожила в атмосфері нудних сімейних сніданків. Сімейне життя – це спаржа з оцтом.
Це страва не моєї кухні. Франсуаза Саган

РОЗВАГИ
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погляд у минуле
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КУРІННЯМ ТЮТЮНУ ІСПАНЦІ
ЛІКУВАЛИ 36 ЗАХВОРЮВАНЬ
uk.wikipedia.org

а початку березня
1558 року король
Іспанії Філіп ІІ
послав медика за
освітою Франциско
Фернандеса до Мексики
для вивчення тамтешніх
рослин і продуктів
харчування. Цю дату
пов’язують з появою
тютюну в Європі, пише
Gazeta.ua.
Рослину довго вживали як
медичний засіб. Лікарі XVI століття називали приблизно 36
захворювань, які можна лікувати курінням тютюну. Королева
Франції Катерина Медичі за
рекомендацією свого посла в
Лісабоні Жана Ніко, прізвище
якого дало назву основному
складнику тютюну – нікотину,
курила люльку для полегшення
головного болю.
Колумб привіз тютюн до іспанського королівського двору,
де рослину довгий час вирощували як декоративну. Родріго
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Тютюн був валютою під час обмінної торгівлі

де Хересу, члену команди, яка
плавала в Америку на «СантаМарії», приписують те, що він
був першим європейським курцем. Згодом його заарештували
за підозрою в одержимості дия-

волом. Співвітчизники вирішили, що дим, який валив з рота
Родріго, – явна ознака одержимості дияволом. Хереса посадили у в’язницю, де він провів
цілих сім років.

Лише у середині XVI століття
особистий лікар короля Іспанії
Філіпа ІІ почав рекламувати рослину як універсальні ліки. До
1600 року в американських колоніях Іспанії з’явилися комерційні плантації тютюну. У 1612
році Джон Ролф зібрав перший
урожай в англійській колонії
Джеймстаун (Вірджинія). Менш
ніж через 10 років тютюн став однією з головних статей експорту,
колоністи навіть використовували його як своєрідну валюту під
час обмінної торгівлі.
До слова, перше промислове виробництво тютюну на території України відкрили 1604 року
в Ромнах (теперішня Сумська область). У 1700-х на Гетьманщині
збирали 1600 т тютюну. Його вирощували козаки, старшини і духовенство. Великими посадками
володіли гетьмани Павло Полуботок та Іван Скоропадський.

судоку

від 7 березня 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.

Для того щоб зрозуміти, що відбувається в світі, слід прийняти робочу гіпотезу, що людство збожеволіло.
___________________________
Усвідомлення того, що ти недарма
вчився в автошколі, приходить тоді, коли
в магазині поступаєшся дорогою візку, що
котиться справа.
___________________________
У нас на роботі одна жінка ніколи не
ходить на корпоративи. Каже: «Я хочу, щоб
усі мені запам’яталися лише з хорошого
боку».
___________________________
Цар покликав до себе Іванка-дурня й
каже:
– Якщо завтра не принесеш двох птахів, що говорять, голову відрубаю.

Іван приніс пугача і горобця. Цар каже:
– Ну, нехай що-небудь скажуть.
Іван запитує:
- Горобцю, почім раніше горілка в магазині була?
Горобець:
– Чирик.
Іван – пугачеві:
– А ти, пугачу, підтвердь.
Пугач:
– Угу!
___________________________
Дачники в електричці хваляться один
перед одним:
– Ось у мене виросло яблуко, поклав я
його на табуретку – вона зламалася, таке
велике!
– Це що. Я своє яблуко поклав на стіл –
той розвалився!
– А в мене виросло яблуко, то я його поклав на воза...

– І що, зламався віз?
– Ні, але з яблука виліз черв’як і зжер
коня!
___________________________
Прийшов до лікаря чоловік зі скаргою
на забій через падіння зі сходів. Лікар прописав мазь і велів втирати в це місце. Незабаром на прийом прийшов інший чоловік
зі скаргою на забій від падіння зі сходів, які
хтось намастив маззю.
___________________________
У дивний час ми живемо: телефони без
кнопок, двері без ручок, стосунки без почуттів, ковбаса без м’яса, робота без зарплати, старість без пенсії...
___________________________
Сьогодні я знайшов у зимовій куртці тисячу гривень! Що не кажи, а добре працювати в гардеробі!
___________________________

Замість того, щоб витирати сльози з обличчя, зітріть зі свого життя людей, які змушують вас плакати.
Ельчин Сафарлі
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АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
на 14 – 20 березня

ОВЕН (21.03 – 20.04). Н
О
Навіть
як
якщо
ви незадоволені собою та ситуац
ацією,
постарайтеся знайти позитивні
мо
моменти й зберігайте рівновагу. Перешко
шкоди – це наслідок ваших спроб вийти
на новий рівень життя. Дозвольте собі відпочинок у вихідні.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Наййважливіші завдання цього тижня –
знайти впливових друзів і отримати
достовірну інформацію. Успішний часс
едля залагодження ділових питань і веі
дення переговорів. Намагайтеся не довіряти
випадковим знайомим.
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Не
Б
ва
варто планувати що-небудь серйозне.
Н
Не перевантажуйте себе роботою. Коле
леги можуть плести проти вас інтриги.
В варто серйозно взятися за облаштуВам
вання житла, приберіть усе зайве.
РАК (22.06 – 22.07). Прикличте
те
на допомогу ваші працьовитість, сум-лінність та пунктуальність – ви будетее
о
приречені на успіх. Нині вам легко
чее
порозумітися з начальством. Ближче
до вихідних близькі люди потішать вас увагою і
турботою.
ЛЕВ (23.07 – 23.08). РозширятьЛ
ся ваші можливості в бізнесі й кар’єрі,
од
однак
доведеться брати на себе відповвід
відальність.
Якщо ж ви не вповноважені вирішувати
в
щось особисто, висловіть
і ї начальству, до вас неодмінно прислухасвоїї ідеї
ються.
ДІВА (24.08 – 23.09). Тиждень
нь
мине в праці та метушні. Але настаєє
час, сприятливий для підбиття деякихх
підсумків, підрахунку й аналізу при-бутків та збитків. У вихідні потіште себее
відпочинком у родинному колі.
ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ви будеТ
те багато спілкуватися, але постарайте при цьому не сваритися й привсетеся
лю
людно не з’ясовувати стосунки. Бажано
ніку
нікуди не спізнюватися, тому що з таких
б
дрібниць
може складатися ваша репутація.
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). У вас
ас
будуть усі можливості для успішної са-мореалізації на роботі й одержанняя
додаткового прибутку. Настав час за-мислитися про реалізацію прагнень і
і і
бажань. На вас чекають романтичні вихідні.
СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Будьте
С
тв
тверді
й послідовні, сподівайтеся тільки
на свої сили. Іноді краще обмежитися
ро
роллю
спостерігача. У справах можуть
нам
намітитися
гарні перспективи. Сил і енергії теж додасться.
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Якщо
що
о
ви хочете домогтися професійних ре-зультатів, потрібно діяти м’яко, але на-и
полегливо. Не варто сидіти склавши
уу,
руки, навіть якщо ви упевнені в тому,
що все потрібне для успіху вже зробили.
ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). СитуаВ
ція на роботі складатиметься вдало. Ви
от
отримаєте шанс піднятися кар’єрними
ссхо
сходами. Справи йтимуть легко, а будьякі п
як
проблеми відступлять на задній план.
В
й час для спілкування з друзями.
Вдалий
РИБИ (21.02 – 20.03). Найбільш
ьш
ш
напружений час на роботі – це се-редина тижня. Вам потрібно будее
ухвалити важливе рішення, яке впли-асс
не на вашу подальшу долю. Саме час
подумати про зобов’язання перед б
близькими
людьми.

іменинники тижня
14 березня – Антоніна, Явдоха, Антон,
Нестор, Лев
Лев, Іван
Іван, Ольга
Ольга, Олександр
Олександр,
Нестор
Петро, Ганна, Дарина, Надія, Веніамін
15 березня – Федот, Сава, Богдан,
Арсеній, Микола, Йосип
16 березня – Василіск
17 березня – Данило, Василь, Герасим,
В’ячеслав, Юлія, Павло, Іван, Олександр,
Георгій
18 березня – Іраїда, Андрій, Костянтин,
Адріан, Марк, Микола, Давид, Кирило
19 березня – Аркадій, Федір, Максим,
Олена
20 березня – Юхим, Василь, Павло,
Євген, Омелян, Марія, Надія, Антоніна

Ч И Т А Й
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ПОНЕДІЛОК
1+1

18 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»
11.20, 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, 22.15 Т/с
«Слуга народу – 2»
22.45 «Гроші 2019»
00.05 «Голос країни 9»
04.20 Спецпроект до 15річчя Студії «Квартал 95
«Квартал твоєї мрії»

ВІВТОРОК
1+1

07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм
та інопланетяни»
12.00 «Новини»
13.40 Х/ф «Кристина»
15.50 «Чекай мене.
Україна»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
22.10, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
23.55 Х/ф «Танго кохання»
02.40 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.55 «Top Shop»

19 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, 05.25
«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, 21.15, 21.45, 22.15
Т/с «Слуга народу – 2»
22.45 «Одруження наосліп
5»
00.35 Т/с «Слуга народу»
03.45 Х/ф «Від тюрми й
від суми»

СЕРЕДА
1+1

07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00, 12.25 Х/ф «Слід
Сокола»
12.00 «Новини»
12.50 Х/ф «Вождь Біле
Перо»
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. Чуже багатство»
22.10, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
23.55 Х/ф «Якби я тебе
кохав...»
02.40 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.55 «Top Shop»

20 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, 21.15, 21.45, 22.15
Т/с «Слуга народу – 2»
22.45, 00.00 «Світ навиворіт
– 10: Бразилія»
01.00 «Розсміши коміка»

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 «Серед
шулік»
12.50 Х/ф «Білі вовки»
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. Чуже багатство»
22.10, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
23.55 Х/ф «Два Івани»
02.40 «Орел і Решка.
Шопін»
04.55 «Top Shop»

21 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»
11.20, 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»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.10
Т/с «Слуга народу – 2»
22.30 «Право на владу
2019»
01.00 «Гроші 2019»
02.05 «Розсміши коміка»

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 «Вождь
Віннету: Золото апачів»
13.00 Х/ф «Сини Великої
Ведмедиці»
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. Чуже багатство»
22.10, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
23.55 Х/ф «Два Івани»
02.40 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

22 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, 04.50 «ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.25, 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»
01.40 «Розсміши коміка»

Ч И Т А Й
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07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.10 Х/ф «Вождь Віннету:
син Інчу-Чуна»
12.30 Х/ф «Скарби
Срібного озера»
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»
04.40 «Top Shop»
05.10 Х/ф «Зозуля з
дипломом»

Д У М А Й
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ICTV

СТБ

04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська
оборона
06.35 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.25 Секретний
фронт. Дайджест
14.05 Х/ф «Час скажених
псів»
16.25 Х/ф «Джон Вік 2»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Багач-Бідняк 2
21.20 Т/с «Фантом»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Вовки»
01.55 Х/ф «Дипломатія»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ
03.30, 02.10 Зона ночі
05.00 Абзац
06.45, 08.05 Kids Time
06.50 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.10 Х/ф «Елвін і
бурундуки»
10.00 Х/ф «Пасажир»

СТБ

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
13.25 Х/ф «Бандитки»
15.00, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.25 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.25 Скетч-шоу «На трьох»
16+
23.40 Х/ф «Легенда Зорро»
01.55 Х/ф «Дипломатія»

ICTV

06.20, 00.45 Т/с «Коли мі
вдома. Нова історія»
07.20 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09.15 МайстерШеф 12+
12.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 02.10 Слідство
ведуть екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.45 Т/с «Пізнє
каяття»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.00 Зона ночі
04.50 Абзац
06.35, 09.00 Kids Time
06.40 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.00 М/с «Том і Джері
Шоу»
09.05 Т/с «Мерлін»

СТБ

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.55, 13.20 Х/ф «Легенда
Зорро»
15.00, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.25 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.25 Скетч-шоу «На трьох»
16+
23.40 Х/ф «Маска Зорро»
02.00 Х/ф «Дипломатія»

ICTV

07.00, 00.45 Т/с «Коли мі
вдома. Нова історія»
07.55 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09.50 МайстерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 02.15 Слідство
ведуть екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.50 Т/с «Пізнє
каяття»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 01.50 Зона ночі
05.00 Абзац
07.00, 08.50 Kids Time
07.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.50 М/с «Том і Джері
Шоу»
08.55 Т/с «Мерлін»

СТБ

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
11.55, 13.20 Х/ф «Маска
Зорро»
15.05, 16.15 Т/с «Пес»
17.40, 21.25 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
22.25 Скетч-шоу «На трьох»
16+
22.40 Інтерв’ю з
Кандидатом в
Президенти про Головне
23.25 Х/ф «Бандитки»
01.05 Х/ф «Дипломатія»

ICTV

06.25, 00.45 Т/с «Коли мі
вдома. Нова історія»
07.25 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09.15 МайстерШеф 12+
12.45 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 02.15 Слідство
ведуть екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.50 Т/с «Пізнє
каяття»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.15 Зона ночі
05.00 Абзац
07.00, 08.30 Kids Time
07.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.10 М/с «Том і Джері
Шоу»
08.35 Т/с «Мерлін»

СТБ

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
11.05, 13.20, 00.45 Скетчшоу «На трьох» 16+
14.55, 16.15 Т/с «Пес»
17.35 Т/с «Фантом»
18.45, 02.35 Факти. Вечір
20.05, 23.25 Дизель-шоу
12+
22.40 Інтерв’ю з
Кандидатом в
Президенти про Головне
03.00 Великі авантюристи

Д І Й

06.45 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
08.40 Х/ф «Домашній
арешт»
10.50 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Сусідам
вхід заборонено»
12.50 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 02.25 Слідство
ведуть екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.50 Т/с «Пізнє каяття»
00.45 Один за всіх 16+
03.15 Краще на ТВ

УКРАЇНА
06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.20 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.40 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Серце матері»
23.30 Х/ф «Кінг Конг»
01.45 Телемагазин
12.00 Х/ф «Дорогою»
14.00 Х/ф «Могутні
рейнджери»
16.40 Х/ф «Зоряний
десант»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент.
Постшоу
00.10 Х/ф «Тобі кінець»

УКРАЇНА
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, 04.40 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Серце матері»
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»
01.45 Телемагазин
12.30 Т/с «Загублені»
15.00 Кохання на
виживання 16+
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 7а Рози 16+
00.00 Х/ф «Абатуар:
Лабіринт страху»

УКРАЇНА
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, 04.40 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного
злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Серце матері»
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»
12.30 Т/с «Загублені»
15.00 Кохання на
виживання 16+
17.00, 19.00 Подіум
21.00 Аферисти в мережах
22.00 7а Рози 16+
00.00 Х/ф «Не дихай»
01.45 Служба розшуку
дітей

УКРАЇНА
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, 05.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Серце матері»
23.20 Контролер
00.00 Крим. Окуповані
01.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»
12.30 Т/с «Загублені»
15.00 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 7а Рози 16+
00.10 Х/ф «Вулиця
Монстро 10»
02.10 Служба розшуку
дітей

УКРАЇНА

05.20 Т/с «Пізнє каяття»
13.00 Х/ф «Клік: з пультом
по життю»
15.15 Х/ф «Брудні танці»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Хата на тата 12+
20.00, 22.50 Холостяк 12+
23.55 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
00.50 Т/с «Коли мі вдома.
Нова історія»
02.20 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.50 Сьогодні
09.30, 05.20 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «З мене
досить»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.40 Головна тема. Вибір
21.35 Футбол. Відбір ЄВРО2020 Португалія – Україна
00.10 Слідами
00.50, 02.15 Т/с «Кров
янгола»

НОВИЙ КАНАЛ

16.50 Т/с «Будиночок на
щастя»
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 Х/ф «Секс і нічого
особистого»
00.00 Х/ф «Дорогою»
02.00 Служба розшуку
дітей

03.00, 02.05 Зона ночі
04.40 Абзац
06.30, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.55 Пацанки. Нове
життя 16+
13.00 Суперінтуїція 12+

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.30 М/ф «Шлях до
Ельдорадо»
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
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с
«Хамелеон»
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.30 М/ф «Рок
Дог»
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
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с
«Хамелеон»
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф «Три
пера»
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
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с
«Хамелеон»
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.45 Х/ф
«Принцеса
Мален»
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 Панянкаселянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с
«Хамелеон»
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф
«Везунчик»
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 Х/ф
«Фантастична
четвірка»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф
«Фантастична
четвірка 2.
Вторгнення
Срібного Серфера»
22.45 Х/ф «Війна
наречених»
00.30 Панянкаселянка
01.30 Теорія зради
03.10 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, 05.15 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, 03.50 :РадіоДень
13.45, 15.20 Д/ц «Неповторна
природа»
14.15, 15.10, 23.20 Погода
16.25 Хто в домі хазяїн?
16.55 По обіді шоу
18.30 Зворотний відлік
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 з Майклом Щуром
22.10 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин»
22.45 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
02.35 Розсекречена історія
03.25 Складна розмова
04.15 Спільно
04.45 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,
02.00, 05.15 Новини 06.35, 07.05,
08.05, 09.05 Доброго ранку,
Країно! 09.35 Зворотний відлік
12.30 Д/ц «Аромати Перу»
13.15, 14.30:РадіоДень 13.45
Д/ц «Неповторна природа»
14.15, 23.20, 05.35 Погода 15.15
Т/с «Іспанська легенда» 16.55
UA: Фольк 18.20, 02.35 Тема
дня 18.50, 19.30 Своя земля
19.10 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету. Габер Микола
Олександрович 19.49 Мороз
Олександр Олександрович 20.08
Богословська Інна Германівна
20.25 Разом 21.25, 02.20
UA:Спорт 21.40, 03.00 Наші гроші
22.10 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин» 22.45, 03.25
Складна розмова 04.15 Спільно
04.45 Д/ц «Цікаво.com»

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 02.35 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019. Пари.
Коротка програма
08.30 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019.
Жінки. Коротка програма
14.15, 05.35 Погода
14.30 52 вікенди
15.00, 18.00, 21.00, 23.20, 02.00,
05.15 Новини
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 Сильна доля
18.30 Зворотний відлік
21.25, 23.45, 02.20 UA:Спорт
21.40 Складна розмова
22.10 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин»
22.45 Схеми
00.00 Телепродаж Тюсо
04.45 Д/ц «Цікаво.com»

UA: ПЕРШИЙ
06.00 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019. Пари.
Довільна програма 09.25,
13.00, 15.00, 17.00, 21.00,
23.20, 02.00, 05.15 Новини
09.35 Зворотний відлік 12.30
Д/ц «Аромати Перу» 13.15,
15.15, 03.45 Чемпіонат світу
з фігурного катання 2019.
Коротка програма. Чоловіки
17.25, 02.35 Біатлон. Кубок
світу. IХ етап. Спринт 7, 5 км.
Жінки 18.50, 20.08 Своя земля
19.10 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету. Соловйов Олександр
Миколайович 19.30 Насіров
Роман Михайлович 19.49 Кива
Ілля Володимирович 20.30 Д/ц
«Мегаполіси» 21.25, 23.45,
02.20 UA:Спорт 21.40 Схеми
22.10 Д/с «Життя з левами»
23.15, 05.35 Погода 00.00
Телепродаж Тюсо

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 09.35, 04.25 Чемпіонат
світу з фігурного катання
2019. Танці на льоду.
Обов’язкова програма
09.25, 15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
03.25, 05.15 Новини
10.30 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019.
Жінки. Довільна програма
14.30 :РадіоДень
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.40 Пліч-о-пліч
16.55 Д/ц «Кухня По»
17.30 Перший на селі
18.30 Зворотний відлік
21.25, 03.45 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Д/с «Левиний рик»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.00 Біатлон. Кубок світу. IХ
етап. Спринт 10 км. Чоловіки
04.10, 05.35 Погода

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05,
08.35 «Ранок «Нової
Волині» 07.30, 08.00,
08.30, 13.30, 17.00, 20.50
Новини 09.00 «Своя
земля» 09.30, 13.00
«Енеїда» 10.00, 13.44,
18.05, 22.15 Тема дня
10.28 Д/ц «Неповторна
природа» 11.00, 12.40
«Wise cow» 11.18 Д/ф
«Розсекречена історія»
12.15 Д/ф «Гармонія
протиріч Тетяни
Яблонської» 14.15
Радіодень «Модуль
знань» 15.00 Д/с
«Незвідані шляхи» 16.00
Радіодень «Життя +»
16.30 NeoСцена 17.15
Д/ф «Генна інженерія.
Люди» 17.40 «Разом»
18.30 «Зворотний відлік»
21.14 «Спільно» 21.44
Схеми 22.41 «Візитівки
Карпат»

UA: 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 «Кенгір. 40
днів свободи» 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

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05, 08.35
«Ранок «Нової Волині»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 20.50 Новини
09.00 Д/ц «Кухня По»
09.37, 13.02 «Енеїда»
10.04, 13.44, 18.05, 22.12
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 «Кенгір. 40
днів свободи» 14.10,
14.55 «Світ навколо»
14.15 Радіодень «Модуль
знань» 15.00 Д/с
«Неповторна природа»
15.30 Д/с «Таємниці
підводного світу» 16.00
Радіодень «Життя+»
16.30 КіноWall 17.40
«Своя земля» 18.30
«Зворотний відлік»
21.11 «Наші гроші» 21.41
«Складна розмова»
22.42 «Пліч-о-пліч»

UA: 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 «Кенгір. 40
днів свободи» 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»
22.29 «Наші гроші»

UA: ВОЛИНЬ
07.00, 07.35, 08.05,
08.35 «Ранок «Нової
Волині» 07.30, 08.00,
08.30, 13.30, 17.00,
20.50 Новини 09.00 Д/ц
«Кухня По» 09.37, 13.02
«Енеїда» 10.04, 13.44,
18.05, 22.15 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 «Євген
Патон» 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 «Життя+»
16.30 БібліоFun 17:15
«Wise cow» 17:40
«Виборчий округ».
(І.Констанкевич)
18.30 «Зворотний відлік»
21.14 Схеми 21.44 «Своя
земля» 22.42 «Візитівки
Полтавщини»

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 23.30, 02.00
На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.12 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00 Огляд світових подій
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 На часі: Спецтема
14.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.30 Співай за мрію! 15.40
Вголос 16.30 Ландшафтний бум
16.45 Говоримо польською
17.30, 23.00 У фокусі Європа
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.20 На часі: Вибори
22.15 Програма-розслідування
«Грані війни. Логвинове». 1 ч.
00.30 Бандерштат 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 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, 23.00 Глобал 3000
19.15 Місто
22.15 Програма-розслідування
«Грані війни. Логвинове». 1 ч.
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 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 Х/ф «Генріх VIII»
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

АВЕРС
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 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, 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 Х/ф «Генріх VIII»
00.30 Бандерштат
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 Бандерштат

– Я з’їхав з глузду. – Боюся, що так. Геть звихнувся. Але відкрию тобі секрет: безумці – найрозумніші.
Фільм «Аліса в дивокраї»

ТЕЛЕПРОГРАМА

www.volynnews.com

СУБОТА
1+1

23 березня
ІНТЕР

06.00 «Світське життя
2019»
06.45 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00, 11.15, 12.20,
13.40, 15.00 «Світ
навиворіт»
16.30, 21.40 «Вечірній
квартал 2019»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти 2019»
19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські
сенсації 2019»
23.40 «Світське життя
2019»
00.20 Д/ф «Рейган»
02.10 «Розсміши коміка»

НЕДІЛЯ
1+1

06.15 «Готуємо разом»
07.15 «Чекай мене»
09.05 «Слово
Предстоятеля»
09.15 Х/ф «Живе такий
хлопець»
11.20 Х/ф «Пічкилавочки»
13.20 Х/ф «Калина
червона»
15.30 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
17.20 Х/ф «Есения»
20.00, 02.50 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх»
22.30 Творчий вечір
Валерія Леонтьєва
01.05 Місто
03.20 «Орел і решка.
Морський сезон 3»
04.20 Х/ф «Про Червону
Шапочку»

24 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»
10.45 Т/с «Слуга народу
– 2»
19.30, 05.00 «ТСНТиждень»
21.00 «Голос країни 9»
00.30 «Ліга сміху 2019»
02.25 «Ліга сміху 2018»
04.15 «Розсміши коміка»

06.45 Х/ф «Не було б
щастя»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон 3»
12.10 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
14.10 Д/п «Сміття»
16.00 Х/ф «Візьми мене
штурмом»
18.10 Х/ф «Мадам»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Неможливе»
22.35 Х/ф «Кілька
примарних днів»
00.30 «Речдок»
03.00 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

ICTV

ICTV

04.15, 23.10 Хата на
тата 12+
07.05 Страви честі 12+
08.00 Т/с «Зоя»
15.55 Холостяк 12+
19.00 МайстерШеф.
Професіонали 12+
02.35 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
04.00 Т/с «Меліса та
Джой»
05.30, 07.00 Kids Time
05.35 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.05 Ревізор. Крамниці
09.00 Таємний агент

СТБ

03.55 Еврика!
04.05, 12.45 Факти
04.30 Громадянська
оборона
06.05 Антизомбі
07.55 Т/с «Відділ 44»
11.35, 13.05 Х/ф «Місія
нездійсненна»
13.50 Х/ф «Місія
нездійсненна 2»
16.10 Х/ф «Місія
нездійсненна 4:
Протокол «Фантом»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.35 Х/ф «Місія
нездійсненна 5: Нація
ізгоїв»
23.10 Х/ф «Місія
нездійсненна 3»
01.35 Х/ф «Брама. Час
зізнань»
03.50 Скарб нації

купи-продай

05.55, 09.55 Хата на
тата 12+
08.00 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
09.00 Страва честі 12+
14.45 МайстерШеф.
Професіонали 12+
19.00, 20.00, 02.15
Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь
свого тіла 16+
НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Стендап шоу
06.55 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.15 Х/ф «Елвін і
бурундуки 3»
10.00 М/ф «Тачки 3»
12.00 Х/ф «Гербі:
Шалені перегони»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 03.00
Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий
шлях
08.10, 15.20 Т/с «Серце
матері»
16.00, 20.00 Т/с «Одна
на двох»
21.00 Шоу «Дивовижні
люди»
23.00, 02.15 Т/с «Час
кохати»
01.45 Телемагазин
03.50 Реальна містика
10.10 Таємний агент.
Постшоу
12.10 Заробітчани
14.00 Хто зверху? 12+
16.00 М/ф «Тачки 3»
18.10 Х/ф «Месники»
21.00 Х/ф «Месники:
Ера Альтрона»
23.50 Х/ф «Екстрасенси»
02.00 Х/ф «Тобі кінець»

УКРАЇНА
07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Одна на двох»
13.00 Т/с «Кров янгола»
17.00, 21.00 Т/с «Я
заплачу завтра»
19.00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф «Віддам
дружину в хороші
руки»
00.50, 02.15 Історія
одного злочину 16+
05.30 Реальна містика
14.00 Х/ф «Месники»
16.50 Х/ф «Месники:
Ера Альтрона»
19.45 Х/ф «Лікар
Стрендж»
22.00 Х/ф «Дедпул»
00.10 Х/ф «Брати з
Грімсбі»
01.50 Х/ф «Абатуар:
Лабіринт страху»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Підводна
ера»
12.50 Х/ф «Три пера»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.15 Х/ф «Війна
наречених»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 Т/с «Хамелеон»
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Астерікс і
Земля Богів»
12.15 Х/ф «Везунчик»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.15 Х/ф
«Фантастична
четвірка 2.
Вторгнення Срібного
Серфера»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 Т/с «Хамелеон»
00.30 Панянка-селянка
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 21.30 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019. Танці на
льоду. Довільний танець 09.25,
21.00, 23.30, 05.15 Новини 09.35
Зворотний відлік 12.20 Чемпіонат
світу з фігурного катання 2019.
Чоловіки. Довільна програма 15.55,
02.00 Біатлон. Кубок світу. IХ етап.
Гонка переслідування 10 км. Жінки
16.50 По обіді шоу 17.50 Своя земля
18.10, 02.40 Біатлон. Кубок світу. IХ
етап. Гонка переслідування 12.5 км.
Чоловіки 19.10 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету. Петров Володимир
Володимирович 19.30 Зеленський
Володимир Олександрович 19.49
Шевченко Ігор Анатолійович
20.08 Наливайченко Валентин
Олександрови 20.30 Д/ц «Світ дикої
природи» 00.00 Телепродаж Тюсо
03.30 Чемпіонат світу з фігурного
катання 2019. Танці на льоду.
Довільний танець 05.35 Погода

UA: ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
06.00, 07.10 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019. Танці на
льоду. Довільний танець 07.00,
07.50, 21.00, 23.30, 05.15 Новини
08.00, 22.00, 03.55 Чемпіонат світу
з фігурного катання 2019. Показові
виступи 11.00 Х/ф «Марія Терезія»
13.00 Д/ц «Кухня По» 13.35, 05.35
Погода 13.50 #ВУКРАЇНІ 14.25
Перший на селі 14.55, 02.00 Біатлон.
Кубок світу. IХ етап. Мас-стар 12,
5 км. Жінки 15.50 UA:Фольк 16.50
Своя земля 17.25, 02.45 Біатлон.
Кубок світу. IХ етап. Мас-стар 15 км.
Чоловіки 18.15, 03.30 UA:Біатлон.
Студія 18.40 Д/ц «Мегаполіси» 19.10
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Тарута Сергій
Олексійович 19.30 Богомолець Ольга
Вадимівна 19.49 Кошулинський
Руслан Володимирович 20.08
Тимошенко Юлія Володимирівна
20.30 Д/ц «Світ дикої природи»
21.25 з Майклом Щуром

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.
Будматеріали (Луцьк). Продаж та доставка. Цегла червона (рядова), пісок,
щебінь (різних фракцій), відсів (граніт, ба-

зальт), камінь бутовий, ґрунт на вимостку, чорнозем. Послуги самоскидами: ЗІЛ,
ВОЛЬВО. Послуга бортовими платформами: доставка (від 1 до 30 т). 097-187-90-50,
050-510-01-34.
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.
096-429-04-26, 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.

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

Продам земельну ділянку під забудову
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенсь кий р-н.
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).
Продам великогабаритну двокімн. квартиру з індивідуальним опаленням у Луцьку.
2-й пов., 74 м2, 666 тис. грн. 066-660-63-03.
Продам господарство в с. Колмів (2 км
від траси Горохів-Берестечко, 20 км до
м. Горохів). Пряме сполучення з 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.

Продам однокімнатну квартиру в
м. Володимир-Волинський у новобудові. Площа – 46 м2. 097-102-09-95.
Продам однокімн. квартиру в м. Володимир-Волинський на вул. Луцькій.
460 000 грн, новобудова. 097-10-20-995.

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

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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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 16.04
Вистава «Marleni.
Пруські діви, волоссям
білі, мов сталь» 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

UA: ВОЛИНЬ
07.00 «Казки
перевірені часом»
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
22.04 UA: Фольк (новий)

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

05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.35, 12.45 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.45 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особливості
національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13.35 Т/с «Фантом»
16.40 Х/ф «Місія
нездійсненна»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Місія
нездійсненна 4:
Протокол «Фантом»
21.45 Х/ф «Місія
нездійсненна 2»
00.00 Х/ф «Вовки»
01.45 Х/ф «Дипломатія»
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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 Х/ф «Генріх VIII»
00.30 Бандерштат
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 Х/ф «Генріх VIII»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

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

12 зл./год. Після пробного періоду – можливість працевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою зарплатою (від 5 €/год).
Електрики (з досвідом роботи). Проживання 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, віт чизняні
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: 26806.
Наклад – згідно із замовленням.
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геополітика
ehn.gr

УКРАЇНА – НА
39 МІСЦІ СЕРЕД
ВПЛИВОВИХ
КРАЇН СВІТУ

У

країна опинилася на 39 місці
у міжнародному рейтингу
впливовості країн з-поміж 80 інших
держав світу.

генії

Л

язик без кісток
zerkalo.az

Дональд Трамп не надто
переймається тим, що
вводить людей в оману

ЗМІ ЛОВЛЯТЬ
ТРАМПА НА БРЕХНІ
22 РАЗИ НА ДЕНЬ

Ч И Т А Й

Д У М А Й

www.volynnews.com

Софія Петришин стала бронзовою
призеркою міжнародної Олімпіади геніїв

аптечна мафія

К

«Віктор Ющенко відтепер
офіційний володар найбільшої
у світі колекції українських рушників. Експерти Національного
реєстру нарахували 5730 автентичних вишитих та тканих рушників, які є оберегом культурної
пам’яті українців», – йдеться у
повідомленні.
Нагадаємо, з початку 2019
року українці встановили 37 рекордів. Традиційно, найбільше їх

14 БЕРЕЗНЯ П’ЯТНИЦЯ 15 БЕРЕЗНЯ СУБОТА

+80C

ЦИФРОВИЙ ТЕКСТ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ
до комп’ютера, а можна – до звичайної розетки, щоб, наприклад,
зчитати текст з карти пам’яті. Користувач обирає потрібний файл,
і система перекладає його шрифтом Брайля – робить текст відчутним на дотик. Таким чином, не
треба буде друкувати книг шрифтом Брайля, що вимагає великих
витрат грошей і паперу.
Її винахід, вірить Софія, допоможе людям з вадами зору бути
більш поінформованими, знайомитися з новинками літератури,
а в перспективі – самостійно користуватися банкоматом.
Завдяки цьому винаходу Софія Петришин представляла Україну на міжнародній Олімпіаді геніїв
у США, де здобула бронзову нагороду. В Україні ж дівчина перемогла на Всеукраїнському науковотехнічному конкурсі Intel Техно.

novynarnia.com

+10C

пейські країни мають виробити
зрозумілий курс.
«Договір про оборону і безпеку повинен буде визначити
наші зобов’язання, пов’язані з
НАТО та європейськими союзниками: збільшення військових

НІЧ

0 0C
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витрат, положення про взаємну
оборону, Європейська рада безпеки», – пише президент.
На його думку, рішення Великобританії вийти з ЄС свідчить
про кризу в Європі. Макрон назвав Brexit символом європейської пастки. Націоналістична
самоізоляція є відмовою від наявних благ без будь-якого проекту майбутнього, вважає він. За
його словами, аналогічна пастка
загрожує всій Європі.
Макрон також закликає створити Європейське агентство із
захисту демократії, яке буде надавати європейських експертів
кожній державі-члену Шенгенської зони для захисту виборчого процесу від кібератак та інших
порушень. Президент Франції
запропонував ввести на законодавчому рівні спільну для всіх
заборону на фінансування європейських політичних партій іноземними державами.

ЮНА ВИНАХІДНИЦЯ РОЗРОБИЛА
ПРИСТРІЙ, ЩО ВІДТВОРЮЄ

олекцію рушників експрезидента України
Віктора Ющенка визнали
найбільшою в світі. Про
це йдеться на сторінці
Національного реєстру
рекордів у Facebook, пише
«Новинарня».

За даними газети, 2017 року Трамп у
середньому на день промовляв близько
шести неправдивих висловлювань або
таких, що вводять в оману. У 2018 році
їхня кількість зросла до 16,5.
Як підрахували ЗМІ, на щорічній конференції консервативних політичних дій,
що відбулася 2 березня, президент США
збрехав 104 рази.
Загальна кількість помилкових висловлювань Трампа за час президентства станом на 3 березня становила
9014. Серед заяв – інформація про показники щодо зайнятості населення, рівня безробіття, кількості прихильників на
мітингах.

ДЕНЬ

контроль) і солідарності (одна і та
ж політика з надання притулку, з
одними й тими ж правилами прийому і відмови)», – пише Макрон.
Він також зазначив, що за
останні два роки було досягнуто
суттєвого прогресу. Однак євро-

ВІКТОР ЮЩЕНКО ПОБИВ
СВІТОВИЙ РЕКОРД З КОЛЕКЦІЄЮ
УКРАЇНСЬКИХ РУШНИКІВ

резидент США Дональд
Трамп обманює в середньому
22 рази на день. Як передає
«Кореспондент», такі дані наводить
The Washington Post з посиланням
на власну базу даних Fact Checker.

НІЧ

Еммануель Макрон вважає, що в Європі – криза

рекордсмен

П

ЧЕТВЕР

ьвів’янка Софія
Петришин у 16 років
розробила пристрій,
який допоможе змінити
життя людей на краще.
Він відтворює цифровий
текст шрифтом
Брайля. Її винахід
допоможе людям з
вадами зору бути більш
поінформованими та
легше соціалізуватися,
пише «24 канал».
Дівчина з малих літ цікавиться
програмуванням. Сприяла цьому
і родина Софії: її тато – програміст, мама – математик.
Роздумуючи над ідеєю, яка
була б корисною для людства,
Софія спершу хотіла створити
перекладач для людей із вадами
мовлення. Та згодом, коли у самої виникли певні проблеми із
зором, зосередилася на приладі
для незрячих.
Дівчина розробила пристрій,
який через USB можна під’єднати

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦІЇ ХОЧЕ
ЗМІНИТИ ШЕНГЕНСЬКУ ЗОНУ

24tv.ua

Рейтинг, складений U.S. News, BAV
Group,
маркетинговою
компанією
VMLY&R та університетом Пенсильванії, оприлюднено на офіційному сайті
US News, повідомляє «Укрінформ».
«Україна, нація, чия історія пережила
тривалі періоди окупації іншими країнами, сьогодні бореться між війною і миром, а також між корупцією та реформами. Країна межує з Чорним і Азовським
морями на півдні та кількома східноєвропейськими країнами, включаючи Росію», – йдеться в короткому інформаційному тексті про Україну.
Як пояснюють в дослідженні, під час
підрахунку загального індексу брали до
уваги економічний та політичний вплив
країни, участь у міжнародних союзах, а
також потужність військового потенціалу.
Остання категорія принесла достатньо
високий загальний бал нашій державі.
До першої десятки, згідно з рейтингом, увійшли США, Росія, Китай, Німеччина, Великобританія, Франція, Японія,
Ізраїль, Саудівська Аравія й Південна
Корея. Остання п’ятірка – Литва, Словаччина, Словенія, Латвія, Естонія.

П

резидент Франції
Еммануель
Макрон закликав
переглянути Шенгенську
зону, створити
прикордонну поліцію і
єдиний європейський
офіс з наданням
притулку.
На думку французького лідера, треба сформувати загальну політику в сфері надання притулку,
розробити єдині правила прийому
мігрантів або відмови їм у наданні
притулку. Макрон також пропонує створити Європейську раду
з внутрішньої безпеки, до складу
якої увійде Великобританія.
Про це він написав у статті «За
європейське відродження», яку
оприлюднили найбільші французькі ЗМІ, в тому числі Le Figaro,
передає «24 канал».
«Ми маємо переглянути Шенгенську зону: всі, хто хоче брати
участь, мають взяти на себе суворі зобов’язання з відповідальності (суворий прикордонний
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У дослідженні взяли участь
понад 20 тисяч респондентів
з різних регіонів світу
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У колекції експрезидента – 5730
автентичних рушників

у сферах «Спорт та ігри», «Кулінарне мистецтво», «Людські
досягнення», «Діти», «Люди
поважного віку».
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ЧОМУ АПТЕКИ ПРИХОВУЮТЬ
ВІД НАС ДЕШЕВШІ ЛІКИ

Н

а викладках українських
аптек представлені
найдорожчі, ще й не завжди
ефективні, ліки, пише
ТРК «Україна».

Журналісти дослідили, що з
виробниками ліків, які стоять на
видному місці, аптеки підписують
маркетингові угоди. У договорах
фіксують навіть метраж полиць, де
мають виставляти той чи той товар. Поряд із препаратами, за рекламу та презентацію яких виробник доплачує аптеці, не має бути
аналогів, а надто – дешевших.
Більше того, дуже часто на
аптечних вітринах представлено кілька абсолютно ідентичних
упаковок ліків. І це роблять не
для краси – про викладку товару
виробник також попередньо до-

мовляється з аптекою. Все це фіксують у маркетингових угодах, а
метою, певно, є введення споживача в оману щодо відсутності інших лікарських засобів в аптеках.
«Купуючи препарати, які стоять на видному місці та ще й по
кілька упаковок, ви платите не
тільки за ліки, а й за їх рекламу», –
підсумовують кореспонденти.
Натомість дешевих аналогів
зазвичай на вітринах немає взагалі. Їх ховають подалі від очей
покупця й часто не кажуть, що
такі ліки є в наявності.
Тим часом прогнозують, що у
2019 році в Україні зростуть ціни
на ліки. У нових контрактах з аптеками деякі постачальники уже
заклали подорожчання медикаментів на 4-20%.
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Мрій так, ніби житимеш вічно. Живи так, ніби завтра помреш. Віктор Цой
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