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БЮДЖЕТУ – БУТИ!

ВОЛИНСЬКА ОДА ВИКОНУЄ
БЮДЖЕТ ОБЛАСТІ ЗГІДНО З
РІШЕННЯМ СЕСІЇ ВОЛИНЬРАДИ
ВСУПЕРЕЧ ПОЗОВУ
ГУБЕРНАТОРА
читайте на стор. 4

здоров’я

кримінал

інтерв’ю

з перших уст

«УКАЗ ПОРОШЕНКА ПРО
ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ
ЧОРНОБИЛЬЦІВ ДІЄ ТІЛЬКИ
НА ПАПЕРІ»
читайте на стор. 4

«ІНКОГНІТО-ТУР»
ПОРОШЕНКА НА ВОЛИНЬ:
ТІТУШКИ, СВИНІ ТА
РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ:
«У КОВЕЛЬ ДО
ПРЕЗИДЕНТА ЗВЕЗЛИ
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ТА
ТІТУШОК» читайте на стор. 4
сьогодення

КОПІЙКИ ДО ЗАРПЛАТИ
ЛИСТОНОШІ І МІЛЬЙОН
СМІЛЯНСЬКОМУ:
РЕФОРМА ПОШТИ ПОУКРАЇНСЬКОМУ

«У

крпошта» стала приватним
товариством, а торік 722 ї ї
відділення закрили. У результаті
продажу супутніх товарів «Укрпошта»
отримала 140 млн грн доходів.
читайте на стор.

7

життя села

ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ
МЕДПРАЦІВНИКИ –
ЗАКРИВАЮТЬ ФАПИ

У

п’ятьох селах ВолодимирВолинського району днями
працював народний депутат Ігор Гузь.
Вони з командою щороку відвідують
усі 211 населених пунктів виборчого
округу №19. Села Бобичі, Яковичі,
Хворостів, Міжлісся та Бегета у
Березовичівському старостинському
окрузі не стали винятком.
читайте на стор.
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арт-терапія

Ч

и то бажання
реабілітуватися за
невдалий Томос-тур
на волинську землю у січні,

чи то намагання розсварити
співгромадян посприяло тому,
що Президент України Петро
Порошенко знову відвідав

нашого цвіту – по всьому світу

ЖИТТЯ НА
ШОВКОВІЙ ТКАНИНІ

В

иставки Валентини Роєнко-Сімпсон
відбуваються в США, Німеччині,
Канаді. Її твори були представлені на
виставках українських художників у
Будапешті, живопису по шовку – в США,
на міжнародному симпозіумі в Киргизії,
на Міжнародній текстильній виставці в
Загребі, на виставці «Дизайн України» у
Нюрнберзі.
читайте на стор.
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Волинь у рамках свого
передвиборчого туру.

читайте на стор. 5

не такі, як усі

ІДЕАЛЬНЕ ПОДРУЖЖЯ:

ВІН – ТИБЕТСЬКИЙ БУДДИСТ,
ВОНА – ВІККАНКА

Н

езважаючи
на те, що в
Україні відбулася
декомунізація, з
календаря не зникло
свято 8 Березня. А от
волинська журналістка
Олена Кузьмич вважає
цей день просто
вихідним. Жінка
святкує прихід весни
20 березня, у день
весняного рівнодення,
адже вона – вікканська
жриця.
читайте на стор.
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ПЕРЕСЕЛЕНКА ЗІ
СХОДУ ДОПОМАГАЄ
ВОЛИНЯНАМ
ЗМІЦНЮВАТИ РОДИНИ

І

рина Голощапова – переселенка зі
сходу. Жінка нині живе у Луцьку. На
Волинь переїхала після тривожних
подій на сході України.
читайте на стор.
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світова хроніка

нон ґрата

Уродженець Вірменії, який
нині є громадянином України,
разом зі спільником хотіли
переправити через державний
кордон трьох дівчат для
сексуального рабства. За
злочин чоловік отримав лише
три роки умовного покарання.

Як ідеться у вироку Луцького
міськрайонного суду від 11 березня, обвинувачений з метою
отримання прибутків вирішив
вдатися до злочинної діяльності,
яка пов’язана з вербуванням та
переміщенням через державний
кордон України до німецького
міста Франкфурт-на-Майні дівчат
з метою їх сексуальної експлуатації. Для цього він вступив у змову з іншою особою. У соцмережі
«ВКонтакте» вони розмістили ого-

Іноземець може
виявитися терористом

ських найманців, які пройшли через табори терористів, воювали
в лавах ІДІЛ у Сирії та незаконних
збройних формуваннях на сході
нашої держави. Тоді протиправні
елементи фальшували паспортні
документи громадян Росії та намагалися завчасно «обкатати» їх
кілька разів за маршрутом май-

бутнього руху через український
кордон. При цьому бойовиків
підшукували серед вихідців з Північного Кавказу та країн Середньої Азії.
У результаті поверхневого
огляду на поясному ремені затриманого росіянина прикордонники також виявили ніж,

зовні схожий на холодну зброю,
а в кишені куртки – ємність з
речовиною сіро-зеленого кольору. Крім того, серед мультимедійних файлів на мобільному
телефоні чеченця були файли,
які, цілком можливо, мають на
меті пропаганду радикального
ісламу.
Сам росіянин причетність
до терористичних груп заперечував та запевняв, що планував
потрапити в Україну для подальшого незаконного слідування в
ЄС. Проте жодного пояснення,
як він хотів це зробити, надати
не зміг.
За цим фактом скеровано
інформування до правоохоронних органів про наявність у діях
особи ознак кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 309 та 263 ККУ. Виявлені предмети правоохоронці вилучили, а
особу через державний кордон
не пропустили та заборонили
в’їзд на територію України.

СУТЕНЕРА ЗАСУДИЛИ УМОВНО
лошення про роботу для дівчат
приємної зовнішності iз високою
заробітною платнею з постійним
розрахунком та приємними умовами праці.
Відтак з вересня 2018 року до
15 січня 2019 року за попередньою змовою із групою осіб обвинувачений завербував трьох
дівчат та намагався вивезти їх до
Німеччини для заняття проституцією, однак його затримали під
час перетину державного кордону в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин».
Зазначимо, що злочинці використовували уразливий стан
дівчат та їхнє матеріальне становище, обіцяючи високі заробітки.
Між прокурором та обви-

npu.gov.ua

Вербувальників затримали у січні

нуваченим було укладено угоду
про визнання винуватості, а потерпілі дівчата не мали претензій
до обвинуваченого.
Отож, суд визнав одного з
чоловіків винним та призначив

покарання у вигляді п’яти років
позбавлення волі, проте одразу
ж звільнив його від призначеного покарання, якщо протягом
трьох років він не вчинить нового злочину.

ПОСАДКУ ЛІСУ АВТОМАТИЗОВУЮТЬ

екологія

Лісовідновлення
заплановано на 873 га

вирок
Засудили волинянина, який зрадив
військову присягу й вступив до лав ДНР.

Як інформує прес-служба УСБУ у Волинській області, заочно засуджено військовослужбовця Збройних сил України за ухилення
від несення служби та участь у терористичній
організації ДНР.
Оперативники спецслужби встановили,
що у квітні 2014 року волинянина було призвано до армії та скеровано для проходження служби в зону проведення АТО. Влітку того
ж року старший солдат потрапив у полон до

Державне підприємство «Маневицьке
лісове господарство» придбало машину
МС-1, яка призначена для садіння
хвойних і листяних порід. Таким чином
лісівники намагаються механізувати
посадку лісових культур.

Цьогорічної весни запланували провести лісовідновлення на площі 873 гектари, а
на трьох гектарах – лісорозведення, повідомили у Волинському ОУЛМГ.
Під час проведення лісокультурної кампанії планують висадити близько 4 мільйонів сіянців сосни звичайної, 800 тисяч сіянців берези повислої, 30 тисяч сіянців дуба
звичайного та 85 тисяч інших порід.

ЗРАДНИКА
ЗАСУДИЛИ ЗАОЧНО
проросійських бойовиків. Через кілька місяців, зрадивши військову присягу, чоловік
вступив до терористичної організації ДНР, де
зі зброєю в руках служив у так званій першій
мотострілковій бригаді терористів, відомій
як «Перша слов’янська бригада».
Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав перебіжчика винним і
призначив йому покарання у вигляді дев’яти
років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі зрадника оголошено у розшук.

злочин

ОБІКРАВ МАГАЗИН... З ІГРАШКОВИМ ПІСТОЛЕТОМ
У Ратнівському районі 48-річний
чоловік обікрав магазин, погрожуючи
іграшковим пістолетом та ножем.

Як інформує поліція Волині, інцидент
трапився 15 березня. Зловмисник заволодів касовим апаратом, пляшкою горілки та
цигарками. Сума завданих матеріальних
збитків становить понад 8 тис. грн. Після

цього з іншого магазину зловмисник відкрито викрав пиво.
Поліція оперативно встановила, що
розбій та грабіж скоїв житель Ратнівського
району. Викрадені речі, ніж та пістолет, який
виявився іграшковим, поліція вилучила.
Максимальний термін покарання за такий злочин – сім років позбавлення волі.

Задіяні для посадки чотири людини: двоє
саджають культури, а двоє ущільнюють ґрунт
та стежать, чи якісно посаджений сіянець.
Наприклад, при ручному садінні для одного
гектара потрібно 16 людей.
«Для нас це нове. Всі звикли садити ліс
за допомогою Меча Колесова, ми ж вирішили проекспериментувати – механізувати
посадку. І задоволені результатом! Сіянець
добре притискається, ґрунт розпушується
і в подальшому деревце має кращу можливість формувати кореневу систему», – розповідає головний лісничий підприємства
Віталій Пащук.

ювілей

ЛУЦЬКІЙ
ДОВГОЖИТЕЛЬЦІ – 105!
lutskrada.gov.ua
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феміда

ПІДОЗРІЛОГО ЧЕЧЕНЦЯ
НЕ ВПУСТИЛИ В УКРАЇНУ

lisvolyn.gov.ua
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Україну намагався
потрапити
громадянин Росії,
виходець з Чеченської
Республіки, повідомили у
Держприкордонслужбі.
Чоловік 15 березня перетинав кордон в пункті пропуску
«Доманове». Під час оформлення
прикордонники Луцького загону
спільно з оперативними співробітниками відомства запідозрили, що 22-річний іноземець може
бути причетний до терористичної діяльності, спрацювали відповідні індикатори профілю ризику.
Викликав підозру і паспортний
документ громадянина Росії,
адже його було виготовлено зовсім недавно.
При цьому варто нагадати, що
недавно оперативники Держприкордонслужби спільно з представниками Нацполіції викрили
спроби легалізації в Україні росій-

www.volynnews.com

dpsu.gov.ua

СТИХІЯ ЗАБРАЛА СОТНІ
ЖИТТІВ
Понад 150 людей загинули, сотні зникли
безвісти через потужний циклон «Ідай»,
який налетів на Мозамбік, Малаві та
Зімбабве. А в Індонезії повінь забрала
близько 90 життів, понад 150 людей поранено.
У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ –
КРИВАВИЙ ТЕРАКТ
15 березня у двох мечетях міста Крайстчерч стався теракт. Загинуло 50 осіб, ще
близько півсотні поранено. Чотирьох
нападників арештовано, їхній лідер
транслював напад онлайн.
У КОНГО – ТРАГЕДІЯ НА
ЗАЛІЗНИЦІ
Щонайменше 24 людини загинули і ще
понад 30 поранено 17 березня під час
сходження з колії товарного потяга в
провінції Касаї.
НІГЕРІЙЦІ ЗАГИНУЛИ В ШКОЛІ
На острові Лагос в Нігерії 13 березня завалилася школа. Загинуло близько 20
людей, мінімум 40 постраждало.
НАЗАРБАЄВ ПОПРОЩАВСЯ
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який на посаді із 1990 року, склав
повноваження. Обов’язки президента
до виборів виконуватиме спікер Сенату
парламенту Касим-Жомарт Токаєв.
АМЕРИКА ДОПОМОЖЕ
УКРАЇНІ ГРІШМИ
США передбачили у проекті оборонного бюджету на 2020 рік надання Україні
$250 млн на посилення безпеки і оборони.
НА ДЕЯКІ «БОЇНГИ» – ТАБУ
Європейське агентство з авіаційної безпеки EASA з 12 березня тимчасово заборонило авіакомпаніям ЄС здійснювати
польоти на літаках Boeing 737 MAX 8
та 737 MAX 9, а також заборонило літати іншим компаніям на Boeing 737 MAX
в повітряному просторі Євросоюзу. У
зв’язку з катастрофою літака Boeing 737
MAX в Ефіопії Україна також призупинила експлуатацію цих літаків.
ПУТІН ЗАПРОВАДЖУЄ
КОНТРОЛЬ В ІНТЕРНЕТІ
Президент Росії Володимир Путін підписав закони про блокування та штрафи
за фейкові новини в ЗМІ та про штрафи
й арешти за вияви неповаги до влади та
державних символів в інтернеті.
ПРОТЕСТИ – НЕ ЛИШЕ
У ФРАНЦІЇ
Останній протестний вікенд жовтих
жилетів завершився численними сутичками з силовиками, арештами близько
двох сотень людей. Приблизно 80 магазинів та офісів у центрі Парижа розграбовано й понівечено. Протестувальники розгнівані високими податками
та економічною політикою Еммануеля
Макрона. Антивладні протести тим часом тривають у Сербії та Албанії.
РОСІЯ ВТРАТИЛА МІЛЬЯРДИ
ЧЕРЕЗ КРИМ
Як стверджують аналітики, за п’ять років
окупації Криму економіка Росії втратила
понад $150 млрд, здебільшого внаслідок санкцій, запроваджених Заходом.
До слова, днями глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що
захоплення півострова відбулося під
особистим керівництвом президента РФ
Володимира Путіна. Натомість у Держдепі США назвали «фарсом під дулами
пістолетів» проведений Росією п’ять років тому «кримський референдум».
ЩЕПЛЕННЯ – ПОНАД УСЕ
В Італії набув чинності закон, яким заборонено відвідувати дитячі садки та
школи дітям, яким не зробили щеплень.
Невакцинованих малюків до 6 років виключать із садків. А от батьків дітей до
16 років за нестачу щеплень штрафуватимуть до €500.
В ІНДІЇ – НАЙМАСОВІШІ ВИБОРИ
На квітневих виборах до індійського
парламенту голосуватимуть близько 900
мільйонів виборців, що зробить їх найбільш масштабними в історії людства.

Ч И Т А Й

ПОДІЇ
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Жінка народилася у 1914 році
105-ту річницю від дня народження
17 березня відзначила лучанка Ганна
Василівна Сухарчук.

Жінка має двох онуків та трьох правнуків. Ганна Сухарчук народилася в селі Коршів
Луцького району.
Згідно із розпорядженням виконувача
повноважень Луцького міського голови Григорія Пустовіта, з нагоди ювілею за кошти з
міського бюджету довгожительці нададуть
одноразову грошову допомогу – тисячу гривень.

Будьте уважні до своїх думок – вони початок вчинків. Лао-цзи

ПОДІЇ
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ВІЙНИЦЬКА ОТГ ХОЧЕ
ЗМІНИТИ ЦЕНТР ГРОМАДИ

Громада заручилася
підтримкою нардепа

«Такого прецеденту в Україні ще не було,
однак можна спробувати вивчити на законодавчому рівні, чи є така можливість. Закон
прописаний так, що сільради, які об’єдналися,
не можуть вийти з ОТГ. А ось про зміну центральної садиби ніяких заборон не вказано.
Якщо громада буде підтримувати цю ініціативу, тоді і я включуся в процес», – прокоментував Ігор Гузь.

плани

НА ІВАНИЧІВЩИНІ ХОЧУТЬ ЗБУДУВАТИ ЗАВОД

Обговорення будівництва заводу «Біопротеїн» на території Мишівської сільської
ради розпочалося у 2015 році, тобто задовго
до створення Іваничівської ОТГ, пише «БУГ».
ТзОВ «Біопротеїн» зареєстроване у Луцьку в 2015 році з метою будівництва заводу із
переробки відходів від забою птиці та одержання протеїну. Завод спеціалізуватиметься
на виробництві готових кормів для тварин,
яких утримують на фермах. Керівництво ТзОВ
запевняє, що жодної шкоди довкіллю така діяльність не завдає.
Питання щодо будівництва заводу вперше
підняли, коли Мишівська сільрада входила до
Іваничівського району. Зокрема, 16 листопада
2015 року в Мишеві відбулися громадські слухання щодо будівництва цеху виробництва

кормів для дрібних і непродуктивних тварин
та цеху технічних фабрикатів на території
сільради поза межами населеного пункту.
16 квітня 2018 року, розглянувши лист
першого заступника начальника Головного
управління Держгеокадастру у Волинській
області Анатолія Полякова, Іваничівська селищна рада вирішила погодити виставлення
на земельні торги щодо формування лота для
продажу права оренди земельної ділянки
сільськогосподарського призначення площею 8,2305 га.
За результатами земельних торгів
18 червня 2018 року було укладено договір
оренди земель державної власності на території Іваничівського району в особі першого
заступника начальника ГУ Держгеокадастру в
області Анатолія Полякова та ТзОВ «Біопротеїн» в особі директора Миколи Маківки.
Ділянка, де планують будувати завод, розташована неподалік відстійників Іваничівського цукрового заводу. Інвестори обіцяють

авіація
topwar.ru

Літак Су-27СК розроблено
в СРСР для експорту

на гарячому

Перевірка затриманого засвідчила алкогольне сп’яніння на рівні 0,29 проміле.
Винуватець, щоправда, переконував, що
не вживав алкоголь, мовляв, лікується, але
з порушенням таки погодився.

нещастя
На Волині упродовж останнього тижня
трапилося кілька нещасних випадків.
Із життя пішло п’ятеро людей.

створити близько 80 робочих місць, де зможуть працювати місцеві жителі.
Транспортувати перероблені відходи будуть спеціально обладнаними автомобілями
у закритих контейнерах з неіржавної сталі,
кров – у бочках.

На луцькому заводі «Мотор»
ремонтуватимуть літаки з Індонезії.

Країни уклали контракт, за яким Україна буде лагодити двигуни для військових
літаків Військово-повітряних сил Індонезії,
інформує «Український мілітарний портал».
Йдеться про двигуни АЛ-31Ф, що встановлюють у винищувачі Су-27СК. До цього

ВИПИВ… І СІВ
ЗА КЕРМО

Індонезія ремонтувала ці двигуни в білоруському місті Барановичі.
Су-27СК – це експортний варіант винищувача четвертого покоління Су-27, який у
СРСР поставили на озброєння в 1982 році.
Назва двигуна АЛ-31Ф – це абревіатура від імені та прізвища українського конструктора Архипа Люльки.

контрабанда

Чиновник подає поганий приклад

НА ТОЙ СВІТ – ЧЕРЕЗ
НЕУВАЖНІСТЬ
жінку з півторамісячним немовлям. Пожежа в оселі, ймовірно, спалахнула через
коротке замикання електричної мережі.
На Горохівщині у селі Колодеже в місцевому ставку втопився 40-річний рибалка. Закинув сітку на рибу, а коли виходив
зі ставка, його затягнуло під воду.
На жаль, днями у лікарні обірвалося
життя хлопчика 2017 року народження,
який покалічився під час зіткнення джипа
й підводи у Сокиричах на Ківерцівщині.

САЛО ЧЕРЕЗ КОРДОН
ВЕЗЛИ ПОТАЙКИ

Днями на україно-білоруському кордоні
виявлено контрабанду сала.

Прикордонники Луцького загону в пункті пропуску «Доманове» спільно з митниками під час
огляду автомобілів Audi та Volkswagen білоруської
реєстрації виявили близько 200 кілограмів сала, інформує Держприкордонслужба України.
Водії, громадянин Білорусі та громадянин України, заховали товар в конструктивних особливостях
автівок – за бамперами, в кузові, під коробкою передач та в подвійному днищі багажного відділення.
Виявлений товар та автомобілі, загальна вартість яких становить близько 50 тис. грн, вилучено.
dpsu.gov.ua

У селі Приліси на Ковельщині чадним газом отруїлися 78-річна жінка та її
55-річний син.
А в селі Судче Любешівського району
внаслідок пожежі загинув 68-річний чоловік. Причина займання – необережне
поводження з вогнем під час куріння.
На щастя, рятувальникам у Нововолинську вдалося врятувати з вогню 35-річну

На заводі перероблятимуть
відходи птахофабрик

У ЛУЦЬКУ ЛАГОДИТИМУТЬ
ЛІТАКИ ДЛЯ ІНДОНЕЗІЇ

volynnews.com

Патрульні 15 березня затримали
нетверезого заступника начальника
Держпродспоживслужби Волині
Геннадія Кожевнікова за кермом
службової автівки Skoda Octavia.

bug.org.ua

На території Іваничівського району
планують збудувати завод,
де перероблятимуть відходи
Нововолинської та ВолодимирВолинської птахофабрик.

Вилучено 200 кг сала

Ми буваємо щасливими тільки тоді, коли відчуваємо, що нас поважають. Блез Паскаль
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українська хроніка

Під час утворення Війницької ОТГ голів
сільських рад, які об’єднувалися, експерти
попереджали, що вони порушують методику створення спроможних територіальних
громад. Тому Кабмін не вніс змін до перспективного плану формування спроможних ОТГ.
Але, враховуючи чинне законодавство щодо
добровільності об’єднання, Війницькій ОТГ
призначили вибори у заявленому форматі.
Тепер усім доводиться виправляти помилки.
До речі, Березовичівський старостинський округ може бути виокремлений із виборчого округу №19 і його територія буде
належати до іншого округу, а під час реформування районів – і до іншого району.
До складу Війницької ОТГ, яку створили
у грудні 2018-го, увійшли три сільські ради:
Війницька (села Війниця, Губин, Павловичі,
Михайлівка, Тумин), Озютичівська (села Озютичі та Запуст) Локачинського району та Березовичівська (села Березовичі, Бегета, Бобичі,
Міжлісся, Хворостів та Яковичі) ВолодимирВолинського району.

volynnews.com

ителі Війницької ОТГ хочуть
перенести центр громади
в село Березовичі, що у
Володимир-Волинському районі.
Таку думку людей сільський голова новоствореної Війницької ОТГ Сергій Вербицький
озвучив під час зустрічі з народним депутатом
Ігорем Гузем, коли парламентар працював
у селах Березовичівського старостинського
округу.
Наразі центром громади є село Війниця,
що розташоване в Локачинському районі, інформує прес-служба нардепа.
За словами сільського голови, після створення ОТГ виникла проблема, адже центральна садиба не відповідає вимогам методики
створення спроможних територіальних громад, тому не готова виконувати адміністративні функції. Та й саме приміщення сільради
без опалення, а стіни вкриті сирістю. У селі
Березовичі більше можливостей облаштувати адміністративні приміщення. Ще одним
вагомим аргументом для зміни центру громади він назвав те, що коли Березовичі стануть
центральною садибою, тоді кілька сільрад
Локачинського району готові доєднатися.
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ПОНАД МІЛЬЯРД –
НА ПРЕЗИДЕНТА
Державне управління справами витратило в 2018 році 1 млрд 34,2 млн грн
на обслуговування та організаційне,
інформаційно-аналітичне й матеріальнотехнічне забезпечення діяльності Президента Петра Порошенка, Адміністрації
Президента та інших створених главою
держави консультативних, дорадчих та
допоміжних органів і служб.
КОРУПЦІЯ – НЕ НАЙБІЛЬША
БІДА?
Українців, крім війни на сході, найбільше
непокоять високі тарифи й низькі зарплати, а питання корупції хвилюють лише
п’яту частину населення. Про це свідчать
результати опитування центру Socis.
КРИМ ЗРОСІЙЩУЮТЬ
Найпомітнішим явищем діяльності російської влади на анексованому півострові кримчани називають засилля
«переселенців» з Росії. За п’ять років
анексії в Крим переселили близько 70
тисяч росіян.
АХМЕТОВ БАГАТІЄ НА
УКРАЇНЦЯХ
Україна в лютому закуповувала електроенергію у вугільних електростанцій
майже вдвічі дорожче від цін, за якими у
Європі купували електроенергію групи
Ріната Ахметова.
ХАБАРНИКА СПІЙМАЛИ НА
ГАРЯЧОМУ
У Києві співробітники СБУ та ГПУ затримали на хабарі радника на громадських
засадах керівництва МВС. За сприяння
чоловік вимагав $30 тис. від власника
мережі ломбардів.
ВИБОРЦІВ ЗАЛЯКУЮТЬ
Мінімум у 15 областях діють кол-центри,
працівники яких від імені Громадянської
мережі ОПОРА телефонують виборцям і
залякують їх, аби ті не йшли на вибори.
ФІНИ ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНІ
Протягом чотирьох років фінські освітяни допомагатимуть створювати «Нову
українську школу». На проект МЗС Фінляндії виділило €6 млн.
ВОДІЯМ – НОВІ ШТРАФИ
Нардепи пропонують підвищити плату за непристебнутий пасок у 10 разів.
Замість 51 грн штрафу водія можуть
зобов’язати заплатити 510 грн.
ФОП ЗАБОРОНЯТЬ?
У Кабміні пропонують заборонити
оформлення працівників як фізичних
осіб-підприємців, мовляв, це допоможе збільшити надходження до бюджету
з податків. На думку авторів ідеї, таку
практику часто використовують роботодавці як легальну схему зниження податків. Нові правила стосуватимуться в
першу чергу IT-компаній.
ЖИТИ НА МІНІМАЛКУ
Доходи 41% українців у 2018 році не перевищували 3,7 тис. грн. Третина людей
живуть на 3,2 тис. грн. 48% своїх доходів
українці витрачають на їжу, 15% – на оплату послуг ЖКГ. Економлять на здоров’ї –
лише 4% ідуть на лікування.
ПО ГОТІВКУ – НА КАСУ
Навесні в Україні запустять сервіс зняття готівки з банківської картки на касі в
супермаркеті. Послуга має запрацювати
у найбільших торговельних мережах.
УКРАЇНЦІВ МЕНШАЄ
Станом на 1 січня 2019 року чисельність
населення в Україні склала 42 мільйони
153 тисячі 200 осіб. За минулий рік нас
стало на 233 тисячі 200 осіб менше. За
даними ООН, до 2050 року українців
буде трохи більш як 36 мільйонів. За 26
років незалежності українців стало менше на 9 мільйонів.
ЕКОНОМІКА ПАСЕ ЗАДНІХ
Економіку України визнали найменш вільною в Європі. Вона посіла 147 місце зі 180
країн в світі та останнє місце у Європі.
ІНТЕРНЕТ ЗДОРОЖЧАЄ
Українські інтернет-провайдери до середини 2019 року через інфляцію піднімуть
ціни на інтернет в середньому на 25%.
Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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по суті

протистояння

ЗЕЛЕНСЬКИЙ –
ПОПЕРЕДУ

Іван САВИЧ

За даними центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра
Яременка, на першому місці у президентській гонці стабільно тримається шоумен Володимир Зеленський із
29,4% підтримки. Друга – лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко із 17,2%. А от
рейтинг Президента Петра Порошенка суттєво знизився після скандалу з
«Укроборонпромом» – 14,9%.
Тим часом народні депутати від
УКРОПу звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням доручити Нацполіції розслідувати
факти можливого незаконного використання коштів державного бюджету
з метою агітації за Петра Порошенка,
який балотується на другий термін.

ПАРЛАМЕНТ ГАЛЬМУЄ
УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ
ПРО МОВУ
Законопроект «Про забезпечення
функціонування української мови
як державної», який Верховна
Рада почала розглядати минулого
тижня, відповідає запиту
суспільства. Про це заявила
народний депутат від УКРОПу
та співавтор документа Ірина
Констанкевич в ефірі «Еспресо TV».

Меморандум про чесні вибори
представникам демократичних
опозиційних сил запропонував
підписати депутат Волинської
облради, очільник волинського
УКРОПу Вячеслав Рубльов. Про це
політик завив в ефірі ТРК «Аверс».

«Під час виборів Президента України від УКРОПу будуть вести паралельний підрахунок голосів, бо кожна влада
хоче сфальсифікувати результати волевиявлення громадян. Але я пропоную
нам усім об’єднатися на Волині, а в подальшому – у кожній області, аби виступити проти фальсифікації результатів
виборів. Кандидати в Президенти це
зроблять в Києві, а ми тут. Будемо координувати свої дії по всій Україні», – зазначив очільник волинського УКРОПу.
Вячеслав Рубльов закликає людей
прийти 31 березня на виборчі дільниці
та проголосувати. «Не можна бути байдужим до долі країни, адже майбутнє
держави – в наших руках», – підкреслив
політик.
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ВОЛИНСЬКА ОДА ВИКОНУЄ БЮДЖЕТ ОБЛАСТІ ЗГІДНО
З РІШЕННЯМ СЕСІЇ ВОЛИНЬРАДИ ВСУПЕРЕЧ ПОЗОВУ ГУБЕРНАТОРА

Чиновники злякалися кримінальної відповідальності?

сад, згодом на Никитюка подають
до суду через протиправну бездіяльність. Головний фінансист,
схоже, розуміє, що йому загрожує в разі виконання незаконного доручення голови ОДА, а тому
починає готувати бюджетний
розпис.
Савченко звертається до суду
з клопотанням про забезпечення
позову – по суті, просить заблокувати виконання бюджету до того,
як суд ухвалить рішення. Волинський окружний адміністративний суд відмовляє в клопотанні,
що фактично змушує ОДА виконувати обласний бюджет, поки
Феміда не ухвалить рішення.
Тим часом до антибюджетного флешмобу долучається начальник Управління охорони

здоров’я Волинської ОДА Ігор
Ващенюк, який подає до суду
позов, майже аналогічний тому,
який подав Савченко.
А вже наступного дня після позову Ващенюка керівник
фінансового департаменту, чиї
підписи стоять під головними
фінансовими документами області, розуміючи весь обсяг відповідальності перед законом за
виконання доручення Савченка,
подає до держказначейства бюджетний розпис, фактично починаючи виконання бюджету, який
хоче заблокувати Савченко.
Більше того, до виконавчого апарату Волинської обласної
ради
облдержадміністрацією
внесено проект рішення «Про
внесення змін до обласного бю-

джету на 2019 рік». Водночас
позови до суду про скасування
рішення про бюджет так і не відкликали.
«Якою логікою керуються в
ОДА, вдаючись до таких непослідовних дій, незрозуміло. Адже,
якщо припустити, що обласний
бюджет ухвалено з порушеннями законодавства, як стверджує
ОДА в позовних заявах на скасування рішення облради, то
чому ж затверджували постійний
розпис та ініціюють внесення
змін до «незаконного» рішення?
Логічно було би ОДА дочекатися
рішення суду на свою користь
та внести на розгляд облради
абсолютно новий проект рішення про обласний бюджет, а вже
потім за потреби його корегувати, – наголошують у Волиньраді.
– Зауважимо, що затвердження
постійного розпису обласного
бюджету, паспортів бюджетних
програм, згідно зі ст. 46 Бюджетного кодексу України, є стадіями виконання бюджету. При
цьому такі нинішні дії щодо виконання обласного бюджету з
боку Волинської ОДА є формою
«навернення» в правове поле.
Можливо, вони спричинені неодноразовими закликами обласної ради та банальним бажанням
чиновників президентської вертикалі хоч якимось чином уникнути в тому числі й кримінальної
відповідальності?».

реалії

з перших уст

«УКАЗ ПОРОШЕНКА ПРО
ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ
ЧОРНОБИЛЬЦІВ ДІЄ
ТІЛЬКИ НА ПАПЕРІ»

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ:
«У КОВЕЛЬ ДО
ПРЕЗИДЕНТА ЗВЕЗЛИ
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
ТА ТІТУШОК»

Питання захисту прав чорнобильців Ірина
Констанкевич разом з представниками «Союзу
інвалідів Чорнобиля Волині» підняли у Верховній Раді

Дарина ТИХА

У

УКРОП – ЗА ЧЕСНІ
ВИБОРИ

БЮДЖЕТУ – БУТИ!

imk.net.ua

«Комітет з питань науки і освіти, комітет з питань культури і духовності, велика кількість депутатів, громадськість
провели величезну роботу в підготовці законопроекту до другого читання.
Знайдено компромісні норми, формулювання, які влаштовують широкий загал.
Власне, цей законопроект відповідає
запиту суспільства. Він розрахований на
перспективу розвитку української мови
як державної», – наголосила вона.
Проте наразі процес розгляду законопроекту пригальмовується – народні
обранці розглянули лише близько сотні
правок з понад двох тисяч.
«Вірю, що парламентарі обговорять
документ у сесійній залі як вкрай важливий для українського суспільства. Сподіваюся, переможуть здоровий глузд та
бажання затвердити українську мову як
державну», – зазначила Ірина Констанкевич.
У першому читанні законопроект
ухвалено 4 жовтня. Підготовка до другого читання тривала понад чотири
місяці. Документ передбачає, зокрема,
створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту
державної мови.

П

опри доручення
голови Волинської
ОДА Олександра
Савченка заблокувати
виконання ухваленого
бюджету на 2019 рік,
департамент фінансів
ОДА затвердив постійний
розпис обласного
бюджету та подав
його в казначейство,
фактично розпочавши
його виконання згідно
з рішенням сесії
Волиньради.
Про це стало відомо з відповіді Головного управління Державної казначейської служби
України на офіційний запит голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці.
20 грудня 2018 року депутати
Волиньради ухвалюють бюджет
області на 2019 рік. Голова Волинської ОДА Олександр Савченко заявляє, що рішення нібито
незаконне, і подає до суду, вимагаючи скасування рішення. Після
цього, не чекаючи вироку Феміди, одноосібно вирішує заблокувати виконання бюджету, видаючи доручення профільному
департаменту про фінансування
за 1/12 частиною бюджету.
На Олександра Савченка і
керівника фінансового департаменту ОДА Ігоря Никитюка заводять кримінальні справи, їхні
дії розслідують правоохоронці.
Савченка і Никитюка вимагають
відсторонити від обійманих по-
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Чинний Президент України Петро
Порошенко втрачає довіру
виборців і, схоже, не потрапляє до
другого туру.
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ряд має збільшити
фінансування програми
щодо забезпечення
соціального захисту
чорнобильців, а також
підвищити пенсії військовим
та цивільним ліквідаторам
Чорнобильської катастрофи.
Про це заявила народний
депутат від УКРОПу Ірина
Констанкевич.
«Збільшення фінансування програми щодо забезпечення соціального
захисту чорнобильців на 69 мільйонів
гривень порівняно з 2018 роком є недостатнім. Тому ми вимагаємо додатково виділити на це кошти. Потрібно
збільшити виплати військовим та цивільним ліквідаторам Чорнобильської
катастрофи. Треба передбачити збільшення коштів на медико-санітарне
забезпечення чорнобильців, а також
на лікування онкозахворювань із застосуванням високовартісних технологій», – наголосила вона.
Наразі в Україні діє низка законів
та підзаконних актів, спрямованих
на соціальний захист чорнобильців,

але їх не виконують.
«Закони й підзаконні акти, які регулюють питання соціальних гарантій
чорнобильцям, на жаль, не виконують. Проблема полягає у недофінансуванні всіх програм, які мали гарантувати пільги для чорнобильців. Не
виконують указ Президента від 2018
року, який передбачає розширення
соціальних послуг і покращення захисту чорнобильців. Цей документ
став декларативним», – зазначила
Ірина Констанкевич.
Заступник голови громадської
організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» Ростислав Кухтей
наголосив, що стан соціального захисту чорнобильців-ліквідаторів незадовільний. Путівки на санаторнокурортне лікування видають тільки
ліквідаторам першої категорії, а про
дітей-чорнобильців забули взагалі.
Також Ірина Констанкевич разом
із заступником голови організації
«Союз інвалідів Чорнобиля Волині»
Ростиславом Кухтеєм та членами організації зустрілися із заступником
міністра соціальної політики Миколою Шамбіром і обговорили питання
захисту прав чорнобильців.

У день, коли до Ковеля мав приїхати
Президент, там організували Раду
регіонального розвитку, на яку привезли
держслужбовців, а також так званих тітушок –
молодиків, які виривали з рук людей плакати
із незручними запитаннями.
Про це заявив депутат
Волинської обласної ради,
очільник фракції «УКРОП» у
Волиньраді Вячеслав Рубльов під час ефіру на ТРК
«Аверс».
«Сталося те, що в демократичному суспільстві
неприпустимо, – переконаний Вячеслав Рубльов. – У
демократичному суспільстві проти людей, які хочуть
щоб їх почули, не відправляють бойові угруповання
тітушок, які на них нападають і відтісняють подалі від
гаранта».
Очільник волинського
УКРОПу додає: чоловіки, які
виривали плакати в ковельчан, були спортивної статури. Частина з них – із навушниками, а це означає, що ці
чоловіки – представники
охоронної структури.
«Однозначно, вони перешкоджали людям, які
хочуть почути відповіді на
питання про розкрадання в
«Укроборонпромі», про корупцію, про війну. Вони не
давали не те що доступитись
до гаранта, а робили так, аби
він їх навіть не помітив. Це
був просто пафосний спіч,

після якого Президент поїхав і живого спілкування
з ним як із кандидатом на
пост Президента України
не було. На жаль, нинішня
влада запозичує ті ж силові
методи боротьби з народом,
що й попередня. Але ми всі
пам’ятаємо, до яких трагічних наслідків це призвело», –
зазначив укропівець.
Перед зустріччю з Президентом у Ковелі організували також Раду регіонального розвитку, на яку
в робочий день привезли
державних службовців з
облдержадміністрації та районних адміністрацій.
«І що вони цілий день
робили за наші податки? А
це все витрати: це заробітні
плати, це бензин, це все за
наші кошти. Ми вже не говоримо про всі ті охоронні
структури, які були задіяні цілий день для охорони
Президента. Тим паче, до
останнього не було зрозуміло, приїде він чи не приїде.
Але гарант навіть не поспілкувався з людьми, які його
чекали цілий день», – підсумував Вячеслав Рубльов.

Закон, що живе в нас, називається совістю. Совість є, власне, застосуванням наших
вчинків відповідно до цього закону. Еммануїл Кант
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влада як діагноз
Вікторія СЕМЕНЮК

Ч

и то бажання реабілітуватися
за невдалий Томос-тур на
волинську землю у січні,
чи то намагання розсварити
співгромадян посприяло тому,
що Президент України Петро
Порошенко знову відвідав
Волинь у рамках свого
передвиборчого туру.
11 березня з’явилася інформація, що
Президент знову приїде на Волинь. Спочатку анонсували три міста: Луцьк, ВолодимирВолинський та Ковель. У Луцьку гарант мав
поспілкуватися з представниками лісової
галузі, в інших двох містах – зустрітися з громадськістю. Однак не дуже вдалі візити в інші
українські міста, напевно, стали причиною
появи у ЗМІ суперечливої інформації про
його приїзд. Вочевидь, аби заплутати тих, хто
мав намір озвучити Президенту не вельми
зручні питання. Тож візит гаранта так і назвали – «Інкогніто-тур».
Незважаючи на плутанину, волиняни все
ж підготувалися до приїзду Порошенка, вивісивши у центрі Луцька банер із написом: «Ти
став президентом на крові хлопців 51-ї ОМБр.
Щоб сховати свої злочини, твої генерали її
знищили. Волинь такого не пробачає». Крім
того, з’явилися й борди з гаслом: «Зустрінь
весну без пороху! Дай шанс своїй країні!».
Зазначимо, що й цього разу не обійшлося
без застосування адміністративного ресурсу
з боку влади. На зустріч з Петром Порошенком у Ковелі примусово стягували студентів
Ковельського промислово-економічного коледжу, а студентам Луцького національного
технічного університету пропонували «постояти на мітингу за хорошу оцінку».
Вже зранку 14 березня, у день візиту гаранта, банер-звернення до Порошенка зірвали, а чоловік, який це зробив, зізнався, що до
цього його змусили силовики.
Понад добу Луцьк не знав спокою: оточений силовиками центр міста; ускладнений
рух транспорту; показове висаджування кущів біля пам’ятника Лесі Українці (через день
їх викопали і забрали геть); виставка досягнень лісового господарства, на яку нікого зі
«звичайних смертних» не пустили, живі свині
на Театральному майдані, яких завбачливо
привезли на зустріч з Президентом... Але гарант чомусь так і не приїхав – його борт приземлився в Луцьку ввечері й Президент спішно поїхав до Ковеля, де вже півтори години на
холоді його чекала заздалегідь звезена автобусами масовка.
Ще звечора 13 березня силовики частково перекрили рух з вулиці Глушець до центру
Луцька. Досить активний рух спостерігався і
на Театральному майдані. Так, нібито до візиту гаранта центр міста чистили, мили й прибирали. А на територію поблизу обласного
муздрамтеатру почали звозити експонати для
виставки досягнень лісового господарства.
Однак і досі зовсім незрозумілим є те, на
яку ж аудиторію розраховували і для кого
створили цю виставку? Для лучан чи для пана
Президента, а може, для поліції?
Оскільки акредитацію журналістам так
і не відкрили, більшість волинських видань
змушені були розділяти своїх кореспондентів,
залишаючи одних в обласному центрі, інших
відправляючи у Ковель з надією, що гарант
все-таки з’явиться хоч десь.
Обабіч дороги з обласного центру в місто
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Поспілкуватися з Президентом ковельчанам так і не вдалося. Порошенко виступив і швидко покинув Ковель.

«ІНКОГНІТО-ТУР» ПОРОШЕНКА
НА ВОЛИНЬ: ТІТУШКИ, СВИНІ
ТА РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА

Привіт гаранту передали бійці 51-ї
ОМБр, розмістивши у центрі Луцька
банер, який наробив чимало галасу

залізничників майоріли новенькі білборди з
президентськими лозунгами, робітники ремонтували міст в одному з населених пунктів,
а на трасі були помітні свіжі сліди ямкового
ремонту. Схоже, розраховували на те, що Петро Порошенко мав би залишитися задоволеним таким прийомом на Волині. Однак на півшляху до Ковеля стало відомо, що Президент
у своєму Twitter написав, що летить на схід до
бійців-добровольців. Здавалося б, гарант тепер відмінить візит на Волинь.
Біля будівлі міської ради у самісінькому
центрі Ковеля про ймовірний приїзд Петра
Порошенка свідчила змонтована сцена, обвішана передвиборчими гаслами. До слова, на
ній було встановлено барабанну установку. І
хоча ще нещодавно Петро Олексійович їздив
Україною з Томосом, демонструючи свою духовність, тепер, перед виборами, запрошує
музикантів виступати у Великий піст.
Поки лучани мерзли й мокли під весняною
мжичкою, очікуючи на візит гаранта, близько
15:30 у Ковелі на екранах поблизу сцени засвітилася чи не перша офіційна інформація:
зустріч з Петром Порошенком відбудеться о

Чимало волинян підготували для гаранта
плакати з незручними запитаннями

У Луцьку Порошенка
зустрічали навіть свині

17:30. До місця зустрічі вже з’їжджався брендований символікою Петра Порошенка транспорт. Територію навколо сцени силовики обгородили металевим парканом та встановили
металошукачі.
У центрі Ковеля вже збиралися люди. Тим
часом журналісти помітили близько десятка
автобусів, розташованих у ряд, з яких люди з
державними прапорами організовано чимчикували до сцени й вишиковувалися перед металошукачами. Ширилася інформація, що вони
отримували по 500 грн за участь у масовці.
Згодом на сцену вийшли ведучі, а в натовпі засвітилися плакати з незручним для Президента запитанням: «Скільки ви заробили на
війні з Росією?!». Також волиняни тримали банери з написом «Свинарчука за ґрати», натякаючи на розкрадання в «Укроборонпромі».
Очікуючи на гаранта, ковельчани розігрівалися під хіти відомого українського гурту
«Плач Єремії». Далі до мікрофона почергово виходили представники президентської
команди, розказуючи про його досягнення.
«Для перемоги потрібен порох, вазелін потрібен для капітуляції», – звучав зі сцени «ви-

сокоінтелектуальний» гумор, поки Президент
запізнювався на півтори години.
Змерзнувши до кісток, ковельчани вперто
чекали гаранта, однак спершу він звернувся
до них з екранів, а на сцену вийшов згодом у
компанії волинських нардепів Степана Івахіва, Сергія Мартиняка, голови ОДА Олександра Савченка та двох охоронців.
Президент як завше увімкнув свою ораторську майстерність та, то активно жестикулюючи, то стишуючи голос, то зриваючись на крик,
почав виступ перед місцевими жителями.
Теми незмінні: армія, мова, віра. Однак цього
разу додалися й передвиборчі обіцянки про
зарплати для військових та підвищення пенсій. Не обійшовся виступ гаранта без згадки
про його особисте життя. Президент розповів,
що разом з дружиною з 17 років, і дуже добре,
що він має чотирьох дітей від однієї жінки.
Зазначимо, що в густому натовпі подекуди
чулося «Ганьба!». Хоча знаходилися й ті, хто
вперто вигукував: «Тільки за Порошенка!».
Далі почалося найцікавіше. Люди попіднімали плакати з запитаннями до Президента.
Щоправда, невідомі молоді особи повиривали їх з рук та порвали, а з натовпу чулося: «Порошенко привіз тітушок, які виривають плакати!». Молодики просили їх не фотографувати,
проте зізналися, що приїхали з Луцька.
Варто розповісти й про «нечувану» свободу слова під час візиту «народного» Президента. Неугодних Порошенку представників преси без жодних пояснень виводили з території
мітингу. Під роздачу втрапила й журналістка
телеканалу «Аверс» Наталка Поліщук, яка висвітлювала захід. Поліцейські затримали її та
силоміць вивели з мітингу. За що? Можливо,
за те, що отримали розпорядження прибирати всіх, хто може висвітлити невигідну для
репутації Президента інформацію?
Тим часом, заспівавши Гімн України, Президент почав пробиратися крізь натовп і покинув Ковель після палкої півгодинної промови.

Лучани мерзли й мокли під весняною
мжичкою, очікуючи на візит Президента

Не можна допомогти тому, хто не бажає слухати поради. Бенджамін Франклін
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У ГІРКІЙ ПОЛОНЦІ НЕ ПРАЦЮЄ

КАНАЛІЗАЦІЙНА СТАНЦІЯ
ЗА ЧОТИРИ МІЛЬЙОНИ
У
Юлія ТЕРПЕЛЮК

Д У М А Й

Д І Й

громади Анатолій Хвень. – Я вже неодноразово звертався з цим питанням до сільської
голови, але чую від неї лише обіцянки, проблема залишається нерозв’язаною. Нещодавно комунальники намагалися усунути всі
технічні проблеми на станції – запустили її та
почали викачувати нечистоти просто на дорогу. Люди забили на сполох».
Аби оцінити проблемну ситуацію і до-

Ганна МАРЧУК

п’ятьох селах
ВолодимирВолинського району
днями працював
народний депутат Ігор
Гузь. Вони з командою
щороку відвідують усі
211 населених пунктів
виборчого округу
№19. Села Бобичі,
Яковичі, Хворостів,
Міжлісся та Бегета у
Березовичівському
старостинському окрузі
не стали винятком.
На зустріч до парламентаря
люди йдуть не так із проблемами, як хочуть побачити його на
власні очі, почути позицію щодо
загальнодержавних питань. Майже всі вони кажуть, що побачити
депутата в окрузі – річ дещо незвична. Бо ще кілька років тому
й гадки не мали, хто представляє
їхні інтереси в парламенті. Не
кажучи вже про залагодження
проблемних питань.

ЗАКРИВАЮТЬ ФАПИ
Ганна Марчук
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Каналізаційні стоки
зливають у Чорногузку

ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ МЕДПРАЦІВНИКИ –

життя села

У

Вадим Веремчук

Фракція «Українське об’єднання
патріотів – УКРОП»
Кучер Володимир Григорович
Звіт про депутатську діяльність
у 2018 році
Шановні волиняни, минулого року депутатську діяльність я вів у кількох напрямках.
В першу чергу оперативно реагував на усі
ваші звернення і запитання. Пересічні громадяни у більшості випадків звертаються до
депутата як до останньої інстанції з надією
на розв’язання наболілих проблем. Саме на
основі ваших звернень, запитань і пропозицій дізнавався про реальний стан справ
та спрямовував свої запити до відповідних
органів влади. Звичайно, не всі питання вдається розв’язати з потрібним результатом,
проте певні успіхи є, а саме:
– розв’язано питання щодо створення
комісії з метою вивчення і забезпечення
створення меморіального комплексу на
місці розстрілу і поховань близько 20 тисяч
ковельчан та військовополонених;
– було притягнуто до відповідальності
працівників Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Волинській області
щодо нецільового використання транспортних засобів, а саме – розклеювання бордів з
рекламою Порошенка;
– проведено перевірку щодо незаконної
вирубки лісів у Камінь-Каширському районі;
– Луцька міська рада дозволила торгівлю квітами з присадибних ділянок біля колишнього Будинку побуту на проспекті Соборності;
– у відповідь на звернення громадської
організації було посилено контроль над
якістю пального у Волинській області.
На жаль, є питання і проблеми жителів
області, залагодження яких штучно і переважно незаконно гальмують різноманітні
органи виконавчої влади – і центральні, і на
місцях. Зокрема це стосується врегулювання земельних питань. Держгеокадастр не
зацікавлений у прозорому та ефективному
управлінні земельним фондом.
Важливим напрямком діяльності є також
робота в депутатських комісіях. Зокрема я
працюю у постійній комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,
материнства, тимчасовій комісії з питань перевірки підприємств, установ та організацій
спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області та головою тимчасової контрольної комісії з питань земельних
відносин. За звітний рік взяв участь в усіх
засіданнях цих комісій та в усіх сесіях обласної ради. Вносив пропозиції та рекомендації
у проекти рішень щодо більш прозорого та
ефективного управління майном і ресурсами обласних комунальних закладів.
Усі кошти з депутатського фонду повністю використав для допомоги хворим.
Працюю головою тимчасової контрольної комісії з питань земельних відносин, тому
звертаюся до небайдужих громадян із проханням сприяти виявленню та повідомляти
про факти зловживання службовим становищем під час розв’язання земельних питань
посадовими особами виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, а також
про інші порушення земельного законодавства за телефонами 067-208-86-66, 77-81-25,
або ж писати на електронну адресу post@
volynrada.gov.ua.
Як депутат Волинської обласної ради є
публічною особою, тому спілкуюся з вами
через соціальні мережі, телефон, у приміщенні Волинської обласної ради в кімнаті
депутата і за потреби безпосередньо в будьякому куточку нашої області.
Старатимусь і надалі докладати максимум зусиль для розв’язання ваших
проблем, виправдати вашу довіру та підтримку, волиняни. Тільки разом побудуємо заможну Волинь!

Гіркополонківській громаді
каналізаційна насосна
станція, на будівництво якої
було витрачено майже чотири
мільйони гривень, не працює
уже кілька місяців, натомість
нечистоти зливають у місцеву
річку Чорногузку.
Будівництво каналізаційної насосної станції з напірним колектором в Гіркій Полонці
розпочалося ще у 2017 році. Наприкінці минулого року, перед місцевими виборами,
сільська голова Ніна Симонович, яка балотувалася за підтримки БПП, повідомила, що за її
активної участі будівництво завершено. Тривалий час станцію не вдавалося під’єднати
до міської каналізації, а коли це сталося, виявилося, що каналізаційна насосна станція
практично не працює, а всі стоки зливають у
Чорногузку.
Місцеві жителі, які скаржаться, що частина стоків з каналізації, крім річки, потрапляє у
приватні колодязі, забруднюючи їх, вирішили
звернутися по допомогу до депутатів.
«Після завершення будівництва каналізаційної станції, на яке було витрачено майже
чотири мільйони гривень, сільська рада передала об’єкт на баланс місцевому комунальному підприємству «Грань», але чи було при
цьому проведено перевірку станції на її придатність до експлуатації, невідомо. І, як наслідок, через якийсь час почалися проблеми з її
роботою: стало вибивати електрику, згоріли
два насоси, які нібито вже полагодили, але
вони пропрацювали лише два місяці, – розповідає депутат-укропівець Гіркополонківської

помогти селянам, до них навідався депутат
Луцької районної ради Вадим Веремчук.
«Приїхавши до об’єкта в Гіркій Полонці,
я побачив, що від каналізаційно-насосної
станції в рівчак прокладено пожежний рукав,
ним перекачують каналізаційні стічні води,
які потім потрапляють у Чорногузку. Ми повідомили працівників поліції, які по приїзду
і зафіксували факт забруднення навколишнього середовища. На позачерговій сесії
районної ради я підняв це питання і подав
депутатський запит з проханням звернутися
в Державну екологічну інспекцію задля притягнення до відповідальності посадових осіб
Гіркополонківської сільської ради за забруднення навколишнього середовища, а саме –
зливання каналізаційних стоків у Чорногузку.
Адже це може призвести до екологічної катастрофи, отруєння місцевого населення та
інших негативних наслідків. Також вважаю,
що голова громади має прозвітувати про використання коштів, виділених на будівництво
каналізаційно-напірної станції в селі», – зазначає депутат райради.
Очільниця громади Ніна Симонович уже
кілька місяців обіцяє розв’язати цю проблему, але поки безуспішно. Отже, якщо каналізаційна насосна станція села Гірка Полонка не
запрацює найближчим часом, то з потеплінням на місцевих жителів та лучан знову чекає
нестерпний сморід. Адже в попередні роки
керівник Державної екологічної інспекції у
Волинській області Олександр Ткачук зазначав, що однією з причин неприємних запахів
у селі та його окрузі є те, що в Гіркій Полонці
не працюють очисні споруди. Каналізаційні
стоки зливали у Чорногузку, внаслідок чого
околицями ширився сморід.

Люди бояться лишитися
без медичної допомоги

У всіх селах місцеві скаржилися депутатові на закриття
фельдшерсько-акушерських
пунктів. Просили сприяння в парламенті, щоб ФАПи на місцях усе
ж функціонували, інакше люди
на селі залишаться фактично без
медичної допомоги.

На зустріч до Ігоря Гузя люди йдуть найперше,
аби побачити його на власні очі, адже раніше
народні депутати до селян не навідувалися

У Бобичах, наприклад, селяни просили, якщо все ж ФАП
закриють, хоча б зберегти приміщення. Адже людям немає де
збиратися. Депутат пообіцяв підтримати їх. Аналогічне рішення
ухвалили в Яковичах.
У селі Хворостів ситуація
дещо гостріша. Для функціонування ФАПу з місцевого бюджету
забезпечили 0,25 ставки фельдшера. Однак лікар, яка працювала, звільнилася за власним
бажанням, і наразі не можуть
знайти медпрацівника.
Ігор Гузь розповів, що таких
ситуацій безліч. Деякі громади
виходять з цього становища,
коли справді дофінансовують
зарплату медикові з місцевого
бюджету. Голова Війницької ОТГ
Сергій Вербицький повідомив,
що в громаді наразі немає коштів, щоб доплачувати зарплати
фельдшерам у ФАПах.

У селі Міжлісся люди розповіли, що потребують допомоги із
облаштуванням водогону. Жителі
запропонували, щоб парламентар сприяв виділенню субвенції
на центральну мережу, а підключення кожного двору до неї місцеві жителі забезпечать за власний рахунок.
Найбільше людей прийшло
на зустріч в селі Бегета. Молоді
сім’ї просили допомоги з ремонтом приміщення колишньої школи під дитячий садок. З їхніх слів,
у селі понад десяток дітей, які потребують садка. Крім того, нині
п’ятеро жительок вагітні.
Після зустрічі депутат з людьми завітав у колишнє приміщення школи. Суттєвих капітальних
робіт тут не потрібно виконувати, лише якісні внутрішні роботи.
Й тоді можна буде відкрити першу групу.
Також люди просили, щоб
за можливості нардеп допоміг
із встановленням дитячого майданчика на подвір’ї майбутнього ДНЗ. Голова старостинського
округу Юрій Ковальчук додав, що
рішенням депутатів ОТГ передбачили одну ставку для садочка,
взяти працівника на роботу зможуть уже з вересня. Ігор Гузь повідомив, що долучиться до цих
робіт.
«Цікавий символізм ситуації. Бегета – останнє село, де я
раніше не бував. Тут проживає
211 виборців і воно стало 211 населеним пунктом, який я відвідав
особисто», – підсумував Ігор Гузь.

Життя – гора: піднімаєшся повільно, спускаєшся швидко. Гі де Мопассан
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сьогодення
Соломія ДОБРОЛЮБОВА
стала
«Укрпошта»
приватним

«Укрпошта» стала приватним товариством

дання послуг клієнтам», – повідомляє Мінінфраструктури.
Згідно із відповіддю, режим роботи ВПЗ та частоту обслуговування
на тиждень для кожного сільського
населеного пункту встановлюють
окремо, залежно від чисельності
населення. Так, у містах Києві, Краматорську, Сєверодонецьку та в обласних центрах пошта працює п’ять
днів на тиждень, у населених пунктах, де мешкає до 500 жителів, –
один день на тиждень, від 501 до
1200 жителів – два дні на тиждень,
від 1201 – три дні на тиждень.
За даними «Укрпошти», у 2018
році в Україні закрили 722 ВПЗ. На
Волині – 14 відділень.
«Найближчим часом планують
відновити роботу 50 та відкрити 11
нових ВПЗ. Крім того, буде вжито
заходів щодо працевлаштування
на вакантні посади колишніх працівників у разі їх звернення. Наразі незаповненими є 1188 вакансій
листонош та 667 операторів», – запевняють у відповіді.
«З метою забезпечення прибутковості у ВПЗ Товариства разом з
універсальними послугами поштового зв’язку також надають інші,
нетрадиційні для пошти послуги,
зокрема, здійснюють реалізацію
товарів широкого вжитку. При цьому основними критеріями для від-

жінки у політиці
Петро РОЙКО
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КОПІЙКИ ДО ЗАРПЛАТИ ЛИСТОНОШІ
І МІЛЬЙОН СМІЛЯНСЬКОМУ:
РЕФОРМА ПОШТИ ПО-УКРАЇНСЬКОМУ
politinfo.com

товариством, а торік 722
ї ї відділення закрили.
У результаті продажу
супутніх товарів
«Укрпошта» отримала
140 млн грн доходів. Про
це у відповідь на запит
народного депутата Ірини
Констанкевич щодо
збереження мережі
поштового зв’язку АТ
Т
«Укрпошта» і надання
ня
послуг з приймання та
доставки вітчизняних
их
періодичних
друкованих видань
за передплатою
повідомило
Міністерство
інфраструктури
України.
«Наказом Міністерства інфраструктури від 14.12.2018 року №611
затверджено Статут АТ «Укрпошта»,
відповідно до якого змінено тип
товариства з публічного на приватне. При цьому єдиним акціонером
та стовідсотковим власником АТ
«Укрпошта» залишається держава в
особі Міністерства інфраструктури
України, а форма власності – державною», – йдеться у відповіді.
У листі пояснюється, що оскільки АТ «Укрпошта» не є бюджетною
організацією, товариство самостійно визначає плани та завдання, кількість відділень поштового
зв’язку (ВПЗ) та чисельність працівників у такому обсязі, щоб мати
можливість покрити витрати й забезпечити рентабельну діяльність.
«Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до
падіння обсягів надання послуг
населенню в сільських ВПЗ, що
призводить до функціонування відділень на межі збитковості та недотримання прибутку АТ «Укрпошта». Тому частину нерентабельних
стаціонарних сільських ВПЗ замінюють на пересувні ВПЗ з новими
мобільними бригадами у складі
начальника відділення, листоноші,
водія-кур’єра, які в повному обсязі
забезпечують якісне та швидке на-
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«До процесу доставки періодики залучено майже 31 тисячу
листонош та три тисячі одиниць
автомобільного транспорту. Витрати на оплату праці листонош з нарахуваннями в загальних витратах
АТ «Укрпошта» становлять близько
70%», – зазначено у листі.
Днями «Укрпошта» заявила
про підвищення посадових окладів листоношам та начальникам
сільських відділень у два етапи
на 6% – з 1 квітня та з 1 липня. У
прес-службі АТ уточнили, що підвищення зарплат відбудеться для
листонош та начальників сільських
поштових відділень, які мають посадовий оклад, менший за мінімальну зарплату з розрахунку на
повну зайнятість.
Як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, підвищення стосуватиметься 37 тисяч
співробітників «Укрпошти» – 29 тисяч листонош і майже 8,5 тисячі начальників сільських поштових відділень.
«На практиці ж таке анонсоване підвищення заробітних плат є
дуже мізерним. У селах мого виборчого округу начальники ВПЗ та
листоноші здебільшого працюють
на 0,3-0,9 ставки. За таких умов на
руки вони не отримують навіть мінімальної зарплати, розмір якої на

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ – ПРО ВИДАТНИХ
ВОЛИНЯНОК, РОДИНУ ТА РОЛЬ ІГОРЯ
ПАЛИЦІ В ЇЇ ДЕПУТАТСЬКІЙ КАР’ЄРІ
Петро Ройко

нями до Луцька приїхали
понад чотири десятки жінок
зі східних та південних областей
України в рамках реалізації проекту,
ініційованого ГО «Українська основа».
За словами координатора студії «Жіноча
політична взаємодія» Соломії Бобровської,
перший етап проекту тривав у місті Краматорську, другий – у Миколаєві. Наразі в Луцьку – фінальний.
Мета проекту – підвищення жіночої активності в політичному житті та підготовка до
участі у місцевих виборах 2020 року. Учасницями проекту є громадські активістки зі східних та південних областей України. Його координатори прагнуть познайомити учасниць
з різними містами та найкращими практиками місцевого самоврядування.
На Волині в рамках проекту «Жіноча політична взаємодія» відбулася зустріч його
учасниць із народним депутатом від УКРОПу
Іриною Констанкевич.
Година захопливої розмови пролетіла на
одному диханні. Поговорили про видатних
волинянок Лесю Українку, Оксану Забужко,
Ларису Івшину, Олену Левчанівську, владу,
місцеве самоврядування, політику та роль
жінки в ній.
Ірина Констанкевич розпочала політичну
кар’єру з депутата Луцької міської ради, потім – Волинської обласної ради, а нині вона
працює у Верховній Раді України.

бору постачальників є ціна, бренд,
закупівля через систему ProZorro,
комісійна винагорода, яка забезпечує конкурентність товарів із
рентабельністю не нижче, ніж 10%,
попит товарів серед населення, доставка на умовах DDP (поставка із
сплатою мита) до складів дирекції
Товариства (обласні, районні склади). Зокрема, за 2018 рік АТ «Укрпошта» уклало 296 договорів та
отримало доходи в розмірі 140 млн
грн без ПДВ, а за січень 2019 року
уклало 218 договорів та отримало
доходів у розмірі 10,4 млн грн без
ПДВ», – повідомили у Міністерстві
інфраструктури.
За підсумками передплатної
кампанії, на 2019 рік з доставкою з
1 січня передплачено 7,8 млн примірників друкованих видань, що
становить 90% передплатних тиражів минулого року.
Згідно із відповіддю, «Укрпошта» запевняє, що тарифи на доставку друкованих періодичних видань
наразі встановлено на рівні їх собівартості, а протягом багатьох років
ця послуга для пошти була нерентабельною.
Так, до 31.12.2018 р. тариф на доставку друкованих видань за передплатою з доставкою з 1.07.2018 р.
зріс на 24,7%, а з 1.01.2019 р. – ще
на 19,2%.

сьогодні складає 4173 грн у брутто. Якщо провести розрахунок, то
в начальника ВПЗ (що обслуговує
два села, де мешкає майже 1500
людей), які наразі працюють на 0,9
ставки, зарплата зросте лише на
221,4 грн, для листоноші, яка має
0,75 ставки, – на 169,2 грн, – розповідає народний депутат Ірина Констанкевич. – Інший приклад: у ВПЗ,
яке обслуговує три села, начальник
нині працює на 0,4 ставки, отримуючи 1300 грн зарплати. Крім неї, тут
ще є три листоноші на 0,3 ставки,
зарплата кожної з яких за останній місяць склала 1250 грн. Дохід
цього ВПЗ на місяць становить
19-20 тис. грн. У результаті так званого підвищення начальник цього
ВПЗ отримуватиме заробітну плату,
вищу всього на 78 грн, а листоноші
матимуть той же заробіток, адже
зарплата їх трьох в еквіваленті дорівнює розміру мінімалки. У той же
час «Укрпошта» заявляє про збільшення своїх прибутків, особливо
завдяки продажу супутніх товарів.
Про це свідчать і цифри, наведені у
відповіді Міністерства інфраструктури на мій запит. Цей прибуток
забезпечують саме листоноші, які
у мороз, холод, дощ і спеку змушені нести бездоріжжям до осель,
здебільшого пенсіонерів, важезні
сумки з продовольчими товарами.
У той же час заробітна плата гендиректора «Укрпошти» пана Ігоря
Смілянського складається з посадового окладу в розмірі 744,6 тис.
грн, надбавки за роботу в умовах
режимних обмежень у розмірі 15%
від посадового окладу та премії у
відсотках за умови виконання умов
контракту. Така несправедливість в
оплаті праці – це неприпустимо».
Нагадаємо, наприкінці лютого під час пленарного засідання
Верховної Ради України Ірина Констанкевич з іншими депутатами
підписала постанову про заборону
отримувати топ-менеджерам державних підприємств такі величезні
заробітні плати.

Ірина Констанкевич разом з учасницями студії
«Жіноча політична взаємодія»

Нардеп наголосила, що ніколи не планувала йти в політику, однак час і життя вносять свої корективи. А яскравим прикладом
політика і державного діяча для неї є голова
Волинської обласної ради Ігор Палиця, адже
його досвід величезний, а думка є важливою
для багатьох авторитетних політиків.
«Безпосереднім мотиватором до ширшої
громадської, суспільної, а згодом і політичної
діяльності був Ігор Палиця. Однозначно, його

особистий приклад суспільно значущої роботи, політичного авторитету, харизми стали
об’єднувальним фактором для нашої партії на
Волині. Та й, зрештою, в Україні. Це так звані
лідерські риси. Вони є, і це 90% успіху», – розповідає Ірина Констанкевич.
Цікавилися учасники проекту, чи вистачає Ірині Мирославівні, зважаючи на таку
зайнятість (вона не тільки активно працює в
парламенті, а й побувала чи не у всіх селах

Уся людська мудрість виявляється в двох словах: чекати і сподіватися. Александр Дюма

свого виборчого округу), часу на родину.
«Моя родина – це моя команда. Маю повне розуміння та підтримку від чоловіка та
дітей, від батьків. Тож якщо кажуть, що кухня – це справа жіноча, то у нашій родині кухня стала справою кожного, тобто хто перший
приходить додому, той і готує вечерю», – усміхається Ірина Констанкевич.
Нардеп розповіла, що з чоловіком часто
консультується із юридичних питань (її чоловік – Микола Сорокопуд, відомий на Волині
адвокат, – ВН).
Цього дня до Ірини Констанкевич, яка є
яскравим прикладом того, якими саме мають
бути депутати, лунало безліч питань, зокрема
щодо того, як депутати відвідують сесійні засідання, чим потрібно керуватися, коли обираєш партію, від якої хочеш балотуватися, відповідальності політиків перед громадою, що
їх обирає тощо.
Директорка школи з Одеси Тетяна подякувала за позицію нардепа у відстоюванні
української мови та наголосила, що в цьому
питанні не треба поступатися.
Варто зауважити, що жодне із запитань
присутніх не залишилося без відповіді, а на
завершення всі обмінялися подарунками та
зробили спільне фото на згадку.
Ч И Т А Й
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нашого цвіту – по всьому світу

ЖИТТЯ НА ШОВКОВІЙ ТКАНИНІ
В
Наталя КОСЯНЕНКО

се ля ві
Марта ЮЛАНТОВА
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У творчості Валентини Роєнко-Сімпсон
минуле тісно переплетене із сучасністю

ційною видалась і розповідь Валентини Роєнко-Сімпсон про життя та
історію творчості.
У шістнадцять років вона почала вести щоденник. Мріяла про те,
як у неї народиться дитина і в такому ж віці вона дасть їй прочитати
свої записи, щоб між ними було взаєморозуміння. Але життя готувало
для жінки неабияке випробування.
Перша дитина, яку народила Валя,

померла. І тоді вона відчула, як
це – помирати від горя. Перестала
малювати на довгі шість років. Але
згодом Бог усе ж подарував їй радість материнства.
Двадцять років відпрацювала
жінка на шовковому комбінаті: робила розписи, дизайн, ткала і, звичайно ж, малювала. Після відвідин
однієї з приватних колекцій відкрила для себе трипільську культуру.

Як зазначала, зайшла на виставку
однією людиною, а вийшла зовсім
іншою, бо відчула глибинну історію
своєї нації. Відтоді майстриня почала використовувати в своїх роботах символи та знаки прадідівської
української культури.
Коли діти підросли, майстриня
поїхала в Седнів у творчу групу. До
цього малювала тільки абстрактне.
Тут почала використовувати фігу-

МАТИ ПОМИРИЛА СИНА З
КОХАНОЮ ЧЕРЕЗ 10 РОКІВ
slovech.co

льга й Роман дружили
змалку. Жили по
сусідству, бавилися в одній
пісочниці, згодом вчилися в
одному класі. Олині батьки
загинули в автокатастрофі,
дівчинку виховувала
бабуся. Тому сусіди
поблажливо ставилися до
дівчинки, але тільки до
певного часу. Непомітно
дружба дітей переросла в
перше кохання.
– Ой, дівчино, не заглядайся на
нього, – застерігала Олю бабця, – не
про таку невістку мріє його мати.
Романову маму Світлану вже
кілька термінів обирали головою
сільської ради. Батько успішно керував приватною пекарнею. Подейкували, що вони хочуть породичатися з людьми заможними. Але
Роман кохав Ольгу. Присягався, що
вони одружаться, щойно отримає
диплом і роботу. Тоді стане незалежним від батьків і зможе утримувати сім’ю.
Однак усі плани перекреслив
випускний вечір. Точніше, ніч. Роман і Ольга втекли від усіх, прийшли
тільки зустрічати сонце. Однокласники відразу все зрозуміли по їхніх
щасливих обличчях. Ціле літо парочка була нерозлучна, навіть до
вступних іспитів готувалися разом.
На початку серпня стало відомо, що
Романа зарахували до столичного
вишу, а Ользі забракло кілька балів
у медичний. До того ж, дівчина зро-
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иставки Валентини
Роєнко-Сімпсон
відбуваються в
США, Німеччині, Канаді. Її
твори були представлені
на виставках українських
художників у Будапешті,
живопису по шовку – в
США, на міжнародному
симпозіумі в Киргизії, на
Міжнародній текстильній
виставці в Загребі, на
виставці «Дизайн України»
у Нюрнберзі.
У 1991 році персональну виставку художниці мали щастя відвідати поціновувачі її таланту в галереї «Триптих» у Києві. Упродовж
1978-1992 років Валентина РоєнкоСімпсон брала участь у виставці
художників-дизайнерів в Україні.
Майстриня неодноразово виставляла свої роботи в Національному
музеї імені Андрія Шептицького у
Львові. Чимало її робіт поповнили
приватні колекції світу.
Але небагато волинян знає про
те, що відома художниця є нашою
землячкою і народилася в селищі
Луків Турійського району. Закінчила факультет художнього ткацтва
Львівського інституту декоративного та прикладного мистецтва, працювала на шовковому комбінаті,
викладала в Київському національному інституті культури, а в 1991
році переїхала у Каліфорнію (США).
Уперше її роботи я побачила в
2017 році у Львові на виставці «Повторний цикл» і була вражена, не
здогадуючись, що текстиль може
стати високим мистецтвом. Дивували кольори, форми, а найбільше – зміст, яким авторка наповнювала свої роботи, шукаючи витоки в
стародавній трипільській культурі.
Надзвичайно зворушливою та емо-

Не можна перекроювати долі дітей

зуміла, що вагітна.
Найменше цій новині зраділи
Романові батьки. Світлана Романівна особисто завітала до сусідів і без
ліричних відступів запропонувала
Ользі позбутися дитини.
– Я завезу тебе до хороших лікарів, усе зроблять якнайкраще. Ну
навіщо тобі марнувати життя? Наступного року допоможу вступити
в медичний, а тоді розберетеся з
Романом, як жити далі, – переконувала дівчину. – Ну, ви порадьтеся, а
завтра я чекаю тебе зранку в себе.
– Доцю, може, Світлана і правду
каже, – пригортала до себе онуку
бабця. – Я вже в літах, а тобі треба
про освіту думати. Ця дитинка зруйнує всі твої плани.
Д І Й

Наступного ранку Ольга прийшла до Світлани і вони вирушили
у приватну клініку. Чи щось лікарі
недогледіли, чи молодий організм
дав збій, але, виписуючи пацієнтку
додому, лікар попередив: «Дітей ви
не зможете мати. На жаль...».
Ольга сприйняла ці слова як
вирок. Через тиждень набралася
сил, спакувала валізу і подалася до
столиці.
– Бабцю, поїду звідси. Тут усе
нагадує про Романа. Влаштуюся санітаркою в лікарню, а тоді спробую
знову вступати в медінститут, – казала, обнімаючи найріднішу людину.
...Через десять років Ольгу було
не впізнати. Точніше, Ольгу Ярославівну, провідного терапевта сто-

личної поліклініки. Випробування її
загартували. Перспективний лікар,
кохана дружина – так характеризували її колеги і друзі. Ольга почувалася щасливою, от тільки часто
плакала уночі в подушку – снилася
ненароджена донька... Але зранку
бадьорилася й повторювала, що
чоловік її кохає і їм добре удвох. Так
було доти, доки благовірний, ховаючи очі, не зізнався, що переїжджає
до жінки, яка ось-ось народить
йому сина.
...Ольга знову пакувала валізи
й тікала з обжитої квартири. Тепер
у село, в бабусину хатину. Влаштувалася фельдшером у медпункт.
Її першою пацієнткою, за іронією
долі, стала сусідка Світлана Романівна. Ольга її не впізнала – Романова мати постаріла, змарніла. У хаті
давно не те що не робили ремонту,
а по-людськи не прибирали. Спочатку пацієнтка агресивно сприйняла нову лікарку, навіть намагалася вигнати геть. Однак Ольга все
ж виміряла тиск і призначила ліки.
Зважаючи на стан хворої, порадила
лягати в лікарню.
– Куди їй в лікарню? Кому вона
там потрібна? Ще коли працювала,
пересварилася з усіма лікарями.
Навіть син до неї кілька років не
приїжджає, бо не догодив з невісткою. Внук уже до школи ходить, а
в бабусі гостював лише кілька разів, – інформували Ольгу сільські
пліткарки.

ратив, тобто зображення фігур, речей та предметів у символічному чи
більш конкретному, матеріальному
вигляді. У Седневі Валентина зробила перший розпис по вологому шовку «Не питайте мене про Бога». Потім
з’явилася робота «Синя птаха».
З дитинства вона любила
яскраві кольори. Коли переїхала
до Америки, упродовж двох років відкривала для себе мистецтво
модернізму, ходила у музеї, почала
працювати в стилі печворк (коли із
різноколірних клаптиків тканини за
принципом мозаїки зшивають цільний виріб з певним малюнком). А
згодом виграла у престижному конкурсі. У 2002 році Роєнко-Сімпсон
відкрила в Каліфорнії свою студію.
Можливість бачити всі виставки світу наживо дуже вплинула на
її особистість. Художниця стала
шукати себе, замислюючись над
питаннями, для чого живе, хто вона
в мистецтві. А коли в Україні розпочався Майдан, Валентина почала
творити червоним. Виставка «Повторний цикл» стала плодом її пошуків після Майдану. А ще поціновувачів творчості Роєнко-Сімпсон
захопила виставка «Вона», якою
майстриня прагнула донести до
суспільства думку, що від любові
розцвітає жінка.
Розповідаючи про творчість нашої землячки, не можна оминути
тему клітинної пам’яті людини, про
що свідчать 40 портретів на нетканому текстилі, які вона створила з
думкою про те, якими були її предки. Коли американський свекор Валентини розповів, що зробив аналіз
ДНК у 70 років, яким встановив приналежність своїх батьків до фінської
групи, Валентина замислилася: це ж
у кожній клітинці її тіла записана вся
історія її роду! І поринула творчістю
в далеке минуле...
Але коли в Світлани Романівни
діагностували
передінфарктний
стан, Ольга вирішила таки подзвонити Романові і сказати все, що про
нього думає. Як так можна кинути
матір напризволяще? А в невістки
що, кам’яне серце, що не навідається хоч раз на рік до свекрухи у
гості? Дізналася номер його мобільного в однокласників і таки подзвонила. Розмова була короткою: мама
хвора, приїжджай.
І Роман приїхав. Не сам, із сином. Світлана Романівна аж помолоділа, готувала гостям смаколики,
гуляла з онуком. Роман наводив лад
на подвір’ї, прибирав у хаті. Ольга
говорила з ним лише про здоров’я
Світлани Романівни.
– Сину, проведи Ольгу, вже пора
пізня, – сказала якогось вечора хвора після того, як фельдшерка поставила їй крапельницю.
Ольга і не відмовлялася, бо давно хотіла поговорити з Романом наодинці. Вони ішли – й ніби не було
цих років розлуки. Знічев’я запросила на чай, розговорилися. Розповів, що з дружиною живуть, як кіт із
собакою, вона мріє очолити хоча б
один з відділів компанії, в якій працює. Сина виховує няня, харчуються
напівфабрикатами. Раптом Роман
замовк, пригорнув Ольгу до себе і
поцілував у губи...
Додому прийшов під ранок. На
веранді, загорнувшись у плед, сиділа мати.
– Сину, вибач, що я зруйнувала
твоє життя. Але ще не пізно все почати спочатку. Розлучайся зі своєю
кар’єристкою і сходься з Ольгою. У
вас все буде гаразд, – ошелешила
Романа.

Життя – це чудова пригода, щоб заради удач терпіти невдачі. Річард Олдінгтон
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не такі, як усі
Марта ЮЛАНТОВА
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ІДЕАЛЬНЕ ПОДРУЖЖЯ:

ВІН – ТИБЕТСЬКИЙ БУДДИСТ,
ВОНА – ВІККАНКА
з особистого архіву

езважаючи на те, що
в Україні відбулася
декомунізація, з
календаря не зникло свято
8 Березня. Міжнародний
жіночий день є вихідним,
тож продавці квітів та
сувенірів отримують
неабиякі прибутки. Адже
представницям прекрасної
статі традиційно купують
подарунки, нехай і
символічні.
А от волинська журналістка
Олена Кузьмич вважає 8 березня
просто вихідним. Жінка святкує
прихід весни 20 березня, у день
весняного рівнодення, адже вона –
вікканська жриця.
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ОСТАРА – ЦЕ
ВІККАНСЬКИЙ
ВЕЛИКДЕНЬ
– День весняного рівнодення
віккани ще називають Остара. Це
час, коли Бог та Богиня допомагають диким тваринам прокинутися
від сплячки, аби ті розмножувалися.
Природа пробуджується для весняного буйства і родючості. Богиня
осяює землю родючістю. Бог-юнак
гуляє полями, що зеленіють, і насолоджується щедрістю природи.
Під час Остари тривалість дня рівна
тривалості ночі. Світло бере гору
над темрявою. Мати-Богиня пізніше зачне від Бога-Сонця, щоб нове
Сонце народилося у день зимового сонцестояння, аби Колесо Року
оберталося, – розповідає Оленка.
– А віккани цього дня традиційно
вирушають на прогулянку та влаштовують ритуали вшанування пробудження природи.
Цю релігію Оленка обрала в
студентські роки. Каже, змалку поважала сили природи. Оскільки навчалася на філолога, багато читала.
Її захоплювали казки й міфи, особливо про грецьких богів. А пізніше
завдяки книгам та пошукам в інтернеті дівчина зрозуміла, що їй подобається вікканство.
– У християнстві багато «але»
і монополія на майбутнє. Ніхто не

арт-терапія
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Анна ПАНАФІДІНА

– Розпочалася війна, пролунали перші постріли. Ми зібралися й
вирішили ненадовго виїхати, але
затрималися... Мені здається, що
всі переселенці діляться на дві категорії: одні склали руки й чекають
подачок, а інші заворушилися. Я
належу до другої категорії. Зараз
вже пристосувалася й дуже добре
почуваюся у цьому місті. Як усе закінчиться, то вже й не знаю, чи захочу повертатися. Навряд. Хороше
місто, хороші люди, добре до мене
ставляться, – каже переселенка.
У Донецьку Ірина залишила
маму й сина. Дуже за них переживає, адже найріднішим людям доводиться жити серед обстрілів. Та
жінка не збирається опускати руки.
– У Донецьку в мене було житло, налагоджений побут, стабільна
робота. Приїхала сюди – жодної
перспективи, порожнеча. Але я
не втрачаю надії і щосили борюсь.
Мені тут комфортно. Тепер мій дім
тут. Я започаткувала справу, про яку
в Донецьку тільки задумувалася. А
сюди приїхала – й усе пішло як по
маслу, – розповідає жінка.

має знати, що на нього чекає. А віккани часто-густо – непогані тарологи. У моєму наплічнику майже
завше є колода цих карт. Це не заважає нам вірити у свого Бога і робити
добрі справи, – каже жінка.
Вікканство у 1954 році започаткував Джеральд Гарднер. Ця релігія
базується на давніх праєвропейських віруваннях у Богиню-Матір
та Рогатого Бога. Джеральд Гарднер
не побоявся публічно заявити, що
він – відьмак. За ним багато людей
зізналися, що вони теж свого роду
відьми. Але не середньовічні пелехаті бабусі, які літають на мітлах, а
сучасні жінки, які, готуючи їсти, помішують вариво за годинниковою
стрілкою.
– Знайомі часто жартують, що
я відьма. Але я не ображаюся, бо
відьма – означає «відати», «знати». За великим рахунком, чимало
жінок – відьми, адже знаються на
травах, ритуалах, прикметах. Та й у
крові українок – домашня магія і заговори, – каже Оленка.
У віккан жінка може бути на-

ставником релігійної громади і своєрідним священиком. Олена Кузьмич теж має двох учениць. Вчить
їх любити себе, позбуватися токсичних стосунків і працювати над
собою – фізично й духовно. Жінка
вирішила взятися за просвітництво,
щоб пояснити людям, що нічого сатанинського у вікканстві немає. За
словами Оленки, нині вікканство
дуже поширене в США та Європі.
Наприклад, американські віккани
політично активні, відстоюють екологічний рух, об’єднують навколо
себе однодумців.
– Я люблю цю релігію за свята
Колеса Року. Їх у віккан – вісім. У березні святкують весняне рівнодення, у червні – літнє сонцестояння, у
вересні – осіннє рівнодення, у грудні – зимове сонцестояння. 1 лютого
віккани вважають початком весни,
1 травня – початком літа. Прихід
осені святкують 1 серпня. 31 жовтня традиційно святкують Самайн,
предтечу Геловіну, своєрідне свято врожаю і подяки, – провадить
Оленка.

Олена і Сергій надихають
одне одного на творчість

Вона зазначає, що свято весняного рівнодення фактично нагадує
Великдень, адже його символами
є яйця, кролики, квіти. Святковий
одяг має бути зеленого кольору або
його відтінків. Цього дня земля пробуджується після зимової сплячки і
набирається сили.
– Усі релігії світу схожі між собою, – каже Оленка. – Бога або Богиню треба спочатку знайти всередині себе. У віккан нема заповідей
як таких. Головне правило – не завдавай шкоди іншим.

ВІККАНСЬКЕ
ПОДРУЖЖЯ РАЗОМ,
ДОКИ ТРИВАЄ ЛЮБОВ
Чоловік Оленки Сергій Боремчук сповідує тибетський буддизм.
Подружжя поважає релігійні погляди одне одного. Одружуючись,
пара провела ритуальне дійство,
присвячене шлюбові. Закохані дали
обітницю бути разом, «допоки триває любов», а не традиційну християнську «допоки смерть не розлучить нас».
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– Вікканська церемонія була у
2011 році, потім ми її повторили через п’ять років, хоча хотілося б щороку. Це дуже емоційне дійство. Ми
замовили вінки у квітковій крамниці,
букети. Провели дійство на природі
серед дерев. Тепер маю три персні
на правиці – заручальний і дві обручки. А Сергій носить перстень після другої церемонії, – каже Оленка.
У їхній родині панують гармонія
і взаєморозуміння. Олена і Сергій
надихають одне одного на творчість. А з народженням доньки Беллатриси їхні стосунки набули яскравішого забарвлення.
– У нас нема поділу на чоловічу
й жіночу роботу. Готує і прибирає
той, хто має час і натхнення. Особисто я підзаряджаюся енергією
від доньки й чоловіка. Вони мене
надихають постійно вдосконалюватися, – зізнається Оленка.
Беллатриса, або Тріксі, як дівчинку ласкаво називають удома,
народилася 2017-го. Батьки представили її Богині та Богу під час
обряду хрещення – вікканінгу – і
попросили у вищих сил захисту для
малечі.
– Віккани поважають майбутній
вибір дитини, який вона згодом зробить свідомо. Ми надали донечці
духовний захист, але вона не стала
від цього вікканкою, – каже Оленка.
– Наставники Беллатрікс, тобто хрещені – представники різних релігій,
хоча є навіть атеїсти.
За словами Оленки, вікканство – це релігія власного досвіду,
спроба знайти своїх Богів і зрозуміти зв’язок. Жінка не цурається
заходити у православну церкву чи
католицький костел. Хоча в їхній
оселі нема жодної ікони, а замість
натільного хрестика в Оленки –
пентаграма.
– Удома я часто запалюю свічки.
Ми молимося, навіть донька складає рученята до молитви, – каже
Оленка.
Щороку кількість віккан у світі
збільшується. Вони спілкуються у
соцмережах, проводять зустрічі та
ритуали, діляться досвідом, адже
мають спільні інтереси. Представники цієї релігії ніколи не забувають
головне правило вікканської моралі: усе добре чи зле, що ти зробиш
іншим, повернеться до тебе трикратно.

ПЕРЕСЕЛЕНКА ЗІ СХОДУ ДОПОМАГАЄ
ВОЛИНЯНАМ ЗМІЦНЮВАТИ РОДИНИ
volynnews.com

рина Голощапова –
переселенка зі сходу. Жінка
нині живе у Луцьку. На Волинь
переїхала після тривожних
подій на сході України.

Вікканка добре знається на
травах, ритуалах і прикметах

21 березня 2019 року

Випробування долі лише
загартували мисткиню

За освітою Ірина – економіст.
Працювала у податковій інспекції,
викладала економіку та маркетинг
у донецькому технікумі. І завше
любила малювати. Для неї це було
хобі. В Луцьку пані Ірина створила
жіночий клуб «Дари Макошь», де
вчить людей розкривати свій творчий потенціал та малювати.
– Я починала з того, що в рамках емоційного розвантаження для
переселенців проводила майстеркласи з малювання, рукоділля.
Пізніше створила дівочий клуб, ви-

грала кілька грантів. У 2017 році мій
клуб увійшов у десятку найкращих
соціальних ініціатив України за версією «Крим SOS». Мені тут дуже подобається. Моя діяльність розділилася на дві частини: те, що я роблю
сама, і те, чого навчаю інших. До
мене приходять люди, які пензлик
тримали в руках лише в школі, –
розповідає мисткиня.
Пані Ірина впевнена, що арттерапія корисна не лише для розвитку особистості, а й може зміцнити
родинні зв’язки, зблизити людей.

– Обожнюю, коли до мене на
заняття приходять сім’ями: чоловік і дружина, онука і бабуся, доня і
мама. Це гарна можливість змістовно провести час, зміцнити родинні
зв’язки та порозумітися. Часто під
час занять ми чаюємо, адже у невимушеній атмосфері люди швидше
ідуть на контакт, – каже жінка.
Учасники клубу не лише малюють, а й разом відзначають свята.
На 8 березня Ірина запрошує візажистів, перукарів. Жінки наводять
красу, смакують тортом. За словами
Ірини, серед відвідувачів клубу є і
лучани, і переселенці. Чимало з них
одинокі. Тому в клубі організовують
танці. Мисткиня намагається підтримувати ініціативи й проводити
те, чого потребує жіноча енергія.
– Якщо я можу комусь допомогти, то ніколи не відмовляю. Мене
запрошують і християнські організації, благодійні фонди, центр зайнятості, – каже переселенка.
Ірина розповідає, що виходить
зі своїх занять сповнена енергії.
Жінка обожнює моменти, коли
хтось із учнів намалює першу картину і переживає емоційний підйом. Переконана, що заради цього
варто жити.

Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожний, хто ходить по землі,
має свої обов’язки в житті. Ернест Хемінгуей
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Сергій Крижановський

– Їх є п’ять-шість основних. Зокрема, введення у вену препаратів, так званих склерозантів або клею, руйнування лазером чи
електрострумом, венектомія, тобто видалення вен. Усе це методики, завдання яких – зруйнувати або усунути вени, які не працюють. Є
тільки одна методика, яка усуває проблему
варикозу без видалення і руйнування вен.
Вона називається гемодинамічна корекція
CHIVA. Аналогів цій методиці немає. Вона базується на фізичних принципах руху крові в
організмі. У зв’язку з тим, що при варикозі рух
крові є патологічним, завдяки корекції CHIVA
моделюється кровотік, який дозволяє венам
відправляти кров у правильному напрямку й
усунути її застій. І це без видалення вен!
– Як відбувається ця процедура?
– Спершу я оглядаю пацієнта за допомогою УЗД, аби обстежити ознаки варикозу і виявити місця, де є неспроможні клапани, звідки, власне, починається проблема. Залежно
від результатів обстеження, обираю тактику
лікування. Далі відзначаю проблемні місця і
під місцевим знеболенням проводжу корекцію. Орієнтовно через годину після процедури пацієнт встає і йде додому. Потреби в госпіталізації немає. Далі треба зробити кілька
перев’язок, а через 10 днів зняти шви. Після
корекції CHIVA рубців або майже, або зовсім
не видно, адже вони дуже маленькі.
– Чи є потреба обмежувати фізичні навантаження після операції?

– Усе залежить від самопочуття. У перші
дні можливий незначний дискомфорт, однак
він не є критичним і не впливає на звичний
спосіб життя. В мене були пацієнти, які через
два-три дні грали у футбол! Аби дізнатися, чи
все гаразд, чи немає якихось негативних виявів, я намагаюся кожні три місяці комунікувати зі своїми пацієнтами. Вони не потребують
мого нагляду, просто я про них турбуюся.
– Скільки триває ефект після гемодинамічної корекції CHIVA і як швидко він стає
помітним?
– Корекція має на меті досягнути подвійного результату: косметичного (візуального)
і медичного ефекту (усунення болю, різноманітних неприємних відчуттів, корчів, набряку, зміни кольору шкіри тощо). Косметичний
ефект не завжди помітний одразу і не завжди
повністю. Але медичний, лікувальний ефект
є одразу й до кінця. Уже через один-два дні
після операції людина почувається набагато
краще, адже зникають неприємні вияви варикозної хвороби.
Щодо тривалості ефекту. Гемодинамічна корекція CHIVA – це єдина методика, яка
дозволяє не руйнувати вени. У разі, коли застосовують будь-які інші методики, вени руйнують (лазером, струмом, клеєм тощо) або
видаляють. А вони організму вкрай потрібні!
Йому потрібне все, що в нього є, адже немає
у нас зайвого пальця, ока чи якогось органа!
І коли видаляють вену, організму доводиться
перебудовуватися, розширювати інші вени
в іншому місці. І тому варикоз повертається,
виникає рецидив захворювання. Натомість
при гемодинамічній корекції CHIVA вени
не видаляють і не руйнують, тож організму

8 ФАКТІВ ПРО СЕРЦЕВУ
НЕДОСТАТНІСТЬ
wworld.com.ua

кщо вам важко підійматися
сходами, довго прогулюватись
парком без перепочинку на лавочці
чи гратися з дітьми на майданчику –
варто переконатися, чи все гаразд
із вашим серцем. Задишка, втома
чи надмірна сонливість можуть бути
ознаками серцевої недостатності.
За статистикою МОЗ, в Україні 90
тисяч людей мають тяжку форму
цієї недуги. Вона з’являється, коли
серце слабшає, і кров уже не може
легко циркулювати тілом. Health
зібрав 8 фактів, які варто знати про
цю хворобу.
Під час серцевої недостатності рідина
може накопичуватися в інших частинах
тіла. Наприклад, у легенях та печінці. Однак
таке буває не з усіма типами цього розладу.
Найпоширенішою є систолічна недостатність,
коли серце послаблює свої функції і кров циркулює гірше. Інша форма – діастолічна, коли
м’язи стають жорсткішими і їх важче наповнити кров’ю. Зазвичай цю недостатність відчувають люди поважного віку з цукровим діабетом та гіпертонією.
Визначити симптоми серцевої недостатності не завжди легко. Утім є типові
ознаки, за якими можна її розпізнати: розпухлі ноги та щиколотки, хронічний кашель,
втома, зменшений апетит чи пришвидшене
серцебиття. Через послаблене серце, яке не
встигає повноцінно працювати, рідина по-
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ВАРИКОЗ? Є ШВИДКЕ
Й ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ!
bogolybu.com.ua

арикоз – проблема, знайома
багатьом. Розширені
вени на ногах, відчуття
важкості, біль, зміна кольору
шкіри, поява ран... Чому не
допомагають ліки, які є дієві
методи лікування варикозу і які з
них найефективніші, розповідає
хірург МЦ «Боголюби» Сергій
Крижановський.
– Чи можливо вилікувати варикоз медикаментозно?
– Нині є досить багато медикаментів, які
рекламують як засоби проти варикозу. Але
препарату, який виліковує варикозну хворобу, немає. Річ у тому, що варикоз за своєю
суттю є механічною проблемою – це неспроможність клапанів у венах забезпечувати рух
крові. Якщо клапани не працюють, ліки не
допоможуть. Ніяк! Не допоможуть ні мазі, ні
краплі, ні таблетки, ні уколи – жодні медикаменти.
– Чому клапани у венах перестають
працювати?
– Причин є дуже багато. Варикоз можна
отримати «у спадок». У такому разі йдеться
про вроджену проблему, коли клапани не
працюють або погано працюють з народження чи з дитинства. Також варикоз можна набути протягом життя у результаті збільшення
тиску на клапани. Це може бути, скажімо, наслідком стоячої роботи, надлишкової ваги,
перенесеного тромбозу (коли тромб уразив
вену і зруйнував клапан), малорухливого способу життя тощо. Часто варикоз виникає у вагітних, цьому сприяє поява надлишкової ваги.
Якщо клапани зруйнувалися, шансів позбутися їхньої неспроможності (наприклад, якщо
людина приведе у норму свою вагу абощо)
немає – клапани й далі не виконуватимуть
свої функції. Але таким чином можна зменшити вияви варикозу! І я це часто рекомендую:
насамперед – схуднути!
– Як діагностують варикоз? Чи достатньо оглянути пацієнта, щоб встановити
діагноз?
– Для того щоб виявити варикоз, звісно,
достатньо оглянути пацієнта. Адже у 90% випадків вени на ногах видно. Але що з ними
робити, який спосіб лікування обрати – без
додаткової діагностики з’ясувати неможливо!
Основний метод діагностики в такому разі –
УЗД вен. Це специфічний вид дослідження,
але від пацієнта жодної особливої підготовки
він не вимагає.
– Які є способи лікування варикозу?

ЗДОРОВ’Я

Задишка – одна з ознак
серцевої недостатності

чинає проникати в легені, ускладнюючи дихання. Так з’являється задишка. Коли в травну систему потрапляє недостатньо крові, ви
втрачаєте апетит.
Наявність симптомів не обов’язково
означає захворювання. Ми ж відчуваємо
перевтому після важкого робочого дня. Однак якщо один або кілька симптомів повторюються, варто проконсультуватися з лікарем.
Серцеву недостатність може спровокувати куріння. Щоразу, коли курець затягується, він потенційно розриває слизову
оболонку артерії, яка називається ендотелій.
Ця оболонка зношується, тож ризик розвитку
ішемічної хвороби серця і серцевого нападу
збільшується. Тому кардіологи наголошують:

найкращий запобіжник серцевій недостатності – позбутися цієї звички.
Люди з діабетом та високим тиском теж
можуть страждати на цей розлад. Серцева
недостатність, імовірно, зачіпає і тих, хто має
захворювання коронарної артерії або серцеві
напади. Річ у тім, що ці захворювання можуть
послабити серцевий м’яз.
Надлишок солі в організмі підвищує
ризик високого кров’яного тиску. Це ще
й додаткове навантаження на серце. Окрім
того, натрій, що міститься у солі, утримує в
тілі воду. Надлишкова рідина може розтягнути серцеві камери і призвести до порушення
його роботи.
Збалансована дієта дуже важлива для
роботи серця. На думку медиків, одними
з найкращих продуктів є лосось, авокадо,
вівсяні пластівці (які є великим джерелом
розчинної клітковини, що допомагає знизити рівень холестерину), горіхи (клітковина і
вітамін Е), а також свіжі продукти – чорниця,
цитрусові та помідори.
Спорт допомагає уникнути серцевої
недостатності. Фізичні вправи знижують імовірність діабету та ожиріння, які дуже сприяють розвитку хвороб серця. Аеробіка також
зберігає ваші артерії здоровими, контролює
кров’яний тиск і рівень холестерину в крові.
Американська асоціація серця рекомендує
принаймні дві з половиною години помірних
занять спортом щотижня.

не треба перебудовуватися, шукати обхідні
шляхи, відтак варикоз не повертається. Тому
ефект після CHIVA найдовготриваліший. Це
доведено.
– Яким пацієнтам показана гемодинамічна корекція і кому ви не рекомендуєте
її робити?
– Гемодинамічна корекція показана всім,
хто має варикозну хворобу. Але я не оперую
пацієнтів, у яких немає виявів. Тобто якщо є
варикозне розширення вен, але воно не турбує, не дає симптомів, окрім косметичного
дефекту, в такому разі я пацієнта не оперую.
Адже кожна операція – це втручання в організм, і якщо організм не просить – навіщо
втручатися? Але якщо є вияви варикозної
хвороби, тобто організм просить про допомогу, операцію треба проводити обов’язково.
Тому що інших способів лікування, окрім усунення неспроможності клапанів, наразі нема.
– Якщо не лікувати варикоз, які можуть
бути наслідки?
– Перше, що треба сказати, – від варикозу
не вмирають. Це не смертельна хвороба, але
вона дуже неприємна, призводить до руйнування тканин у ногах: і суглобів, і тканин гомілки, і шкіри. Тому утворюються рани, змінюється колір шкіри, інколи руйнуються суглоби
ступні. Ці проблеми не завжди пов’язують із
варикозом, але насправді зв’язок є.
– Чи можна застосовувати CHIVA для
лікування людей у зрілому віці?
– Обмежень за віком немає. CHIVA можна
застосовувати хоч у 80! Навпаки, ця методика навіть бажана для людей поважного віку,
адже не вимагає загального наркозу (усе
відбувається під місцевим знеболенням), немає потреби довго лежати після операції (а в
старшому віці важливо рухатися, бо це зменшує ризик тромбозу).
– Коли найкраще робити операцію? Чи
є якийсь оптимальний час?
– Для хірурга немає значення, коли оперувати. А от для пацієнта, для максимально
комфортного реабілітаційного періоду найкраще планувати операцію на прохолодний
період року – осінь, зиму, весну. Хоча протипоказів для проведення операції у літню пору
немає. Через два дні після неї людина може
повертатися на роботу (якщо це не важка фізична праця). Якщо, скажімо, операцію запланувати на п’ятницю, в понеділок можна йти на
роботу!

УКРАЇНЦІВ УБИВАЄ ЇЖА
Чотири смерті з 10 в Україні пов’язані
з неправильним харчуванням.
Такий результат наукового дослідження, в якому аналізували зв’язок харчування та ризиків смерті внаслідок серцевосудинних хвороб, повідомляє в. о. міністра
охорони здоров’я України Уляна Супрун.
Урядовиця радить, як харчуватися правильно.
Віддавати перевагу цільнозерновому
борошну, хлібові з цільного зерна, цільним крупам з високим вмістом клітковини.
Клітковина – це й фрукти, овочі, горіхи, насіння, соя та боби.
Звести до мінімуму вживання солодощів та цукру. Трансжири в солодощах
спричиняють чи погіршують атеросклероз. Середня добова норма цукру має
бути 5 чайних ложок.
Налягати на фрукти. Українці їдять їх
лише 123 г на день, а треба щонайменше
300 г.
Обмежити споживання смажених на
олії страв. Їжу краще тушкувати, запікати,
відварювати чи використовувати оливкову олію, вершкове масло або смалець.
Виключити з раціону ковбасу. Це –
сіль, канцерогени і зайві насичені жири.
Мовою медицини, це ризик гіпертензії,
раку, атеросклерозу та зайвої ваги. Натомість перейти на птицю і рибу.
Відмовитися від алкоголю. Надмірне
споживання міцних напоїв збільшує ризик
високого тиску, аритмії, серцевої недостатності, раптової зупинки серця та зайвої ваги.

Рух за своєю дією може замінити будь-який лікувальний засіб, але всі лікувальні засоби світу
не можуть замінити дію руху. Торквато Тассо

СПОРТ

www.volynnews.com

дитячий футбол
Ірина ЮЗВА
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ЛУЦЬКІ ШКОЛЯРІ ЗМАГАЛИСЯ

ЗА КУБОК ФОНДУ ІГОРЯ
ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»

Перемога – за найкращими

багато талановитих дітей. Нехай
ваша завзятість та жага до перемоги не згасає. Будьте прикладом
для інших. За вами – успіх Волині.
Впевнений, що ми ще неодноразово почуємо ваші імена», – звернувся Дмитро Піддубний до юних
футболістів.

історія

Ч

Іван БОГДАНОВИЧ

ня. Останнього тижня березня
відбудеться ІІІ турнір з волейболу
серед учителів та батьків учнів закладів загальної середньої освіти
міста Луцька. Адже спорт – це
найкраща інвестиція у майбутнє,
тому спортивні проекти – в пріоритеті роботи Фонду.

РЕФЕРІ, ЯКОГО ЗНИЩИЛИ

ЖІНКИ Й НАРКОТИКИ
ap.org

Арбітра Морено назвали злочинцем на полі,
а поза ним засудили за збут наркотиків

«Барселони» Леонардо Борхера звинуватив
арбітра та вказав на ймовірну причину такого
вчинку – Морено якраз балотувався в міську
раду Кіто, тож його виборча кампанія спровокувала конфлікт інтересів.
За вибрики на мундіалі Морено дискваліфікували на 20 матчів. Повернувшись до
футболу в травні 2003-го, Байрон не зупинився на досягнутому – несправедливо вилучив
одразу трьох футболістів. По тому федерація
футболу Еквадору нещадно розкритикувала
роботу Морено, і опальний рефері оголосив
про завершення кар’єри.
Тоді суддя сказав: «Іду з футболу через
парадні двері з високо піднятою головою. Я

вважаю за краще померти стоячи, ніж жити
на колінах».
Морено влаштувався аналітиком на одному з місцевих телеканалів та отримав запрошення з... Італії – з’явитися в ефірі тамтешнього комедійного шоу.
Пригоди були у крові Морено, який звик
жити на широку ногу. На той час екс-рефері
розлучився з дружиною, знайшов молоду пасію і по вуха заліз у борги. Відсутність грошей
змусила порушити закон.
У вересні 2010 року Морено прилетів до
США. В аеропорту імені Кеннеді він помітно нервував, тож одразу зацікавив охорону.
Під час ретельного огляду в нього знайшли
десять прозорих пакунків із шістьма кілограмами героїну. Морено опинився за ґратами бруклінської в’язниці. Новина набула
розголосу та не залишилася непоміченою у
футбольній та навколофутбольній тусовках.
Ось як на цю звістку відреагував Джанлуїджі
Буффон: «Вважаю, в 2002 році у Морено вже
було шість кілограмів героїну. Але не в спідній білизні, як під час затримання, а в його організмі! Якщо говорити серйозно, коли люди
зі спорту йдуть у світ наркотиків, це означає,
що ми ризикуємо опуститися на саме дно. Такі
епізоди свідчать про те, що спорт втрачає свої
цінності».
У тюрмі Байрон провів два роки. Там
нарешті взявся за розум, став зразковим
в’язнем і достроково вийшов на свободу. Згодом його екстрадували до Еквадору, де він і
зник із радарів ЗМІ...

втрата
photosport.com

ВОРОТАР ЗБІРНОЇ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ

ЗАГИНУВ ПІД ЧАС ТЕРАКТУ

Ф
33-річний голкіпер Атта
Елайян – серед 50 загиблих

едерація футболу Нової
Зеландії підтвердила, що
голкіпер футзальної збірної Атта
Елайян загинув у результаті
терористичної атаки в Крайстчерчі.
Стрілянина в двох мечетях забрала
життя 50 людей, ще 50 отримали
різні травми.

33-річний Елайян народився в Кувейті.
Він зіграв за Нову Зеландію 19 матчів.
«Це величезна рана в наших серцях.
Атта був прекрасною людиною, його любила вся збірна і футзальна громада. Немає
слів, щоб передати наші почуття», – заявив
менеджер ФФНЗ із футзального розвитку
Джош Маргетт.

Перемоги, яких досягають легко, небагато коштують. Тільки тими з них можна пишатися,
які є результатом завзятої боротьби. Бігер Генрі Уорд
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ВЛІТКУ І РАЗ НА
ЧОТИРИ РОКИ:
ФІФА ЗМІНИЛА
ФОРМАТ КЛУБНОГО
ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ
Рада Міжнародної федерації
футболу (ФІФА) ухвалила
рішення змінити формат
клубного Чемпіонату світу з
2021 року. Так вирішили на
засіданні ради ФІФА в Маямі.
Новий формат передбачає збільшення кількості учасників з шести до 24
команд, вісім з яких представлятимуть
УЄФА, шість – Американську конфедерацію футболу, по три – Конфедерацію
футболу Північної і Центральної Америки та країн Карибського басейну,
Африканську конфедерацію футболу
й Азіатську конфедерацію футболу, ще
одна – Конфедерацію футболу Океанії.
Турнір буде відбуватися влітку раз
на чотири роки, а не щорічно в грудні.
Він має замінити Кубок конфедерацій.
Чемпіонат у 2021 році буде пробним, на
ньому протестують новий формат.
Клубний Чемпіонат світу з футболу –
змагання між найсильнішими клубами
шести конфедерацій. Турнір заснували
у 2000 році, а з 2005-го його проводили
щороку. У 2018 році клубний Чемпіонат
світу виграв мадридський «Реал».
Крім того, ФІФА планує збільшити
кількість учасників Чемпіонату світу
2022 року, у зв’язку з чим може перенести частину матчів з Катару до Оману та
Кувейту.

сильні та витривалі

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН
МИНУЛОГО ТИЖНЯ
БОКС. Ковельська спортсменка Тетяна Коб здобула друге місце на міжнародних змаганнях з боксу.
Дівчина побувала на престижному
міжнародному турнірі з боксу на призи
Марини Вольнової. Змагання відбулися
у столиці Казахстану Астані. Коб завоювала срібну медаль у ваговій категорії 51 кг. Загалом національна жіноча
збірна України здобула п’ять нагород та
посіла друге загальнокомандне місце.
Тетяна – 12-разова чемпіонка України,
заслужений майстер спорту України,
чемпіонка Європи, бронзова призерка
чемпіонату світу з боксу.
БАСКЕТБОЛ. «Старий Луцьк» переміг «Говерлу» та пробився в наступний
етап Вищої ліги!
Підопічні Володимира Журжія реабілітувалися за поразку від ужгородської «Говерли» у першому матчі (60:66) і
здобули путівку в наступний етап Вищої
ліги. Третя чверть стала вирішальною у
цьому матчі, наші баскетболісти довели
гру до заслуженої перемоги 80:70.
facebook.com/st.lutsk

емпіонат світу з футболу
2002 року приніс низку
скандалів, у центрі яких були
співгосподарі турніру – збірна Кореї.
Вони на тому мундіалі дісталися аж
півфіналу. Одним із підтверджень
конспірологічних теорій слугувало
суддівство. Зокрема, йшлося про
легендарну гру між корейською та
італійською збірними в 1/8 фіналу.
Вилучення Франческо Тотті, відміна чистого гола, який забив Даміано Томмазі, ще
кілька неоднозначних рішень на користь
господарів умить перетворили еквадорського арбітра зустрічі Байрона Морено на знаменитість. Його досі згадують на Апеннінах
злим і геть не тихим словом. Тоді керівник
ФІФА Зепп Блаттер став на захист головного
рефері, звинувативши у провалі суддівства
помічників Морено.
Ображений захисник скуадри Крістіан Пануччі висловив думку, яка стала, як
з’ясувалося, пророчою для Морено: «Та який
з нього суддя? Подивіться: у нього бандитська
фізіономія! Його спеціально призначили, щоб
нас вибити. А фігура? Хіба не видно, що він занадто товстий?!».
Італія не вийшла в чвертьфінал мундіалю
завдяки старанням справжнього злочинця.
Після чемпіонату еквадорець став фігурантом не менш резонансного інциденту – в
матчі за участю «Кіто» й «Барселони Гуаякіль»
замість шести доданих хвилин футболісти
провели на полі втричі більше часу, завдяки
чому господарі не просто зрівняли рахунок,
але ще й вирвали перемогу 4:3. Президент

Зазначимо, що це вже другий
турнір з міні-футболу за Кубок
Фонду. Восени 2018 року змагання такого формату проводили
серед учнів 8-11 класів. Ще не
встигли стихнути баталії на шкільних спортивних майданчиках, як
Фонд підготував чергові змаган-

21 березня 2019 року

новації

Ірина Юзва

11 до 14 березня
луцькі школярі 5-7
класів змагалися
за Кубок Фонду Ігоря
Палиці «Тільки разом»
з міні-футболу. Участь
у змаганнях взяли 24
заклади загальної
середньої освіти Луцька.
Групові етапи змагань гостинно прийняли НВК №24 та НВК
№26. Фінал відбувся у спортивній
залі НВК №24. Саме тут розгорнулася запекла боротьба за перемогу.
Третє місце дісталося школярам НВК №24. А ось золотого
призера не вдалося визначити в
основний час гри. Долю фінального поєдинку вирішила тільки серія пенальті. У результаті
срібними призерами стали юні
спортсмени ЗОШ №25. Кубок вибороли учні гімназії №14. Юні
футболісти радіють перемозі.
Кажуть: було нелегко. Проте наполегливі тренування та командний дух привели до омріяного
результату.
Представник Фонду Дмитро
Піддубний привітав призерів та
вручив подарунки. Усі командиучасники отримали брендовані
футбольні м’ячі. Також призерів нагородили дипломами та
медалями. Золоті переможці
отримали найбільшу нагороду –
Кубок.
«Дуже приємно, що на Волині
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Емоції «Старого Луцька» після завершення
вирішального двобою з «Говерлою»

ДЗЮДО. У Кременчуці відбувся відкритий Всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо, присвячений співробітникам СБУ, які загинули під час виконання
службових обов’язків. Учасниками заходу були й дзюдоїсти Любомльщини.
Три золоті, стільки ж бронзових та одна
срібна медалі – такий їхній здобуток.
Треті місця у своїх категоріях посіли Кіра
Трофімук, Рустам Мохнюк, Олександр
Коцура, другим став Антон Вовк, а переможцями – Діана Семченко, Мирослава
Шрамко та Артем Півнюк. Загалом участь
у турнірі взяли понад 1200 спортсменів
з усіх куточків України.
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НОВІ ВИСОКОПРИБУТКОВІ

СЕКРЕТИ
ПРИГОТУВАННЯ
КВАСОЛІ

Варену або тушковану квасолю
можна готувати як гарнір до м’яса
і риби, додавати в салат, вінегрет
або зварити з нею смачний борщ.
Правильно зварена квасоля має
хороший смак і чудово втамовує
відчуття голоду, тому її можна
подати як окрему страву з будьякими іншими овочами. Ось кілька
порад, як правильно варити
квасолю.
uaua.info

Спочатку її бажано замочити в холодній воді. Це значно прискорить час приготування і розчинить олігосахариди, що
містяться у квасолі та призводять до газоутворення в організмі. Квасолю слід замочувати на 6-10 годин, але не більш як на
10, щоб не почався процес бродіння. Води
наливайте на 5 см вище від рівня квасолі,
тому що вона вбирає вологу і набухає.
Воду слід міняти кожні 2-3 години. Перед
тим як ставити її варити, обов’язково налийте свіжої води.
Якщо забули квасолю замочити, можна скористатися таким способом. Як закипить вода, проваріть боби 3-4 хвилини й
залиште на годину в цій воді. Потім зцідіть
і залийте холодною, поставте на вогонь.
Якщо квасолю заздалегідь не замочили, вона, залежно від розміру, буде
варитися від 2 до 4 годин. Червона квасоля довше вариться, ніж біла. Визначити готовність можна за системою «трьох
бобів»: дістають з каструлі три квасолини
і кожну куштують. Якщо хоч одна з них ще
тверда – продовжують варити. Якщо всі
м’які – квасоля готова.

• Щойно квасоля закипіла, злийте
воду і залийте холодною. Так вона
швидше звариться.
• Під час варіння квасолі додайте
трохи олії і не перемішуйте ложкою,
поки вона вариться.
• Для швидкого приготування
квасолі можна використовувати
метод перепаду температур: під
час варіння кілька разів підливати
потрохи холодної води.
• Пам’ятайте: квасолю потрібно
варити на слабкому вогні у відкритій
каструлі, а солити наприкінці
приготування.

ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКОЇ
ВІДГОДІВЛІ ТВАРИН
Д. ф., к. с/г наук, академік
АІНУ, директор Наукового
Центру АІНУ Соляник М. Б.

Д

оступна, проста у
виконанні, економічно
обґрунтована, одна з
найкращих на сьогодні технологія
відгодівлі тварин зволоженою
ферментованою гомогенною
кормовою суспензією із суміші
фуражних зернових кормів, яку
готують кормоагрегати нового
покоління серії АКГСМ «Мрія», –
це Ваш шанс!!!
Вам не треба докладати жодних особливих зусиль. За вас усе зробить кормоагрегат
«Мрія». Налили дві-три частини води, засипали одну частину зернової суміші, увімкнули агрегат – і через 15-20 хвилин отримали
висококалорійний, збагачений протеїном та
амінокислотами ферментований корм, який
збільшить прирости на 30-35% від традиційних технологій, удвічі заощадивши при цьому
корм, а електроенергію – до 50%. Ваше завдання – роздати корм тваринам і отримати у
півтора-два рази більший прибуток.
Це маловитратна та швидка відгодівля телят, свиней та інших тварин, а для ВРХ – збільшення удоїв, жирності молока.
Головне при відгодівлі агрегатом «Мрія» –
відсутність хвороб і зменшення виходу гною
у свиней на 44%, у телят і ВРХ – на 25% за рахунок посиленого засвоєння ферментованого корму тварин (подробиці на нашому сайті).
Особливо хороші результати показала ця технологія при відгодівлі бичків на м’ясо і ВРХ за
молоком, його жирністю та складом.

АКГСМ-04А
(до 20 голів)

АКГСМ-03

(до 100 голів)

АКГСМ-06А
(до 20 голів)

Кормоагрегати забезпечують
відгодівлю 10, 20, 40, 100, 200,
300, 1000 голів. Окупність –
від 10 до 30 днів. Ціни доступні.
Адреса прямого виробника
кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»:
74900, Україна, Херсонська
область, м. Нова Каховка,
вул. М. Букіна, 52.
Тел./факс: (05549) 7-08-88, 7-08-01;

050-848-50-68, 098-346-35-22.
e-mail: mriya-08@mail.ru
сайт: agrokorm.info

АКГСМ-01А (до 1000 голів)

colors.life

смачного

САЛАТ БУРЯКОВИЙ

• 2-3 відварені буряки • 2 яблука
або 2 морквини • цибулина
• 3 зубці часнику • 2-3 ст. ложки
олії • сіль і перець до смаку

cooksa.ru

Ч И Т А Й
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САЛАТ ІЗ
ДАЙКОНОМ

• 1 шт. дайкону • 2 ст. ложки
соєвого соусу • 1 ст. ложка
гірчиці • пучок зеленої цибулі
• дрібка солі
Цибулю дрібно посікти, дайкон обібрати і порізати соломкою. Овочі заправити соєвим
соусом та гірчицею, посолити й
вимішати.
У салати з дайкону додають
помідори, яблука, журавлину,
червоний буряк, чорнослив. Буряки можна і відварювати, і запікати. Чорнослив бажано ошпарювати окропом, щоб розм’як.

(до 40 голів)

КУК-01-200/400
(готує одночасно сухі
та зволожені корми )

САЛАТ ІЗ ГРИБАМИ
ТА КВАСОЛЕЮ

• 250 г грибів • консервована
або відварена квасоля (250 г)
• цибулина • морквина
• 2 зубці часнику • олія
• бальзамічний оцет або
соєвий соус • сіль і перець
Цибулю, гриби та часник нарізати, моркву натерти і все обсмажити в олії. Заправити оцтом,
посолити й поперчити. Гарно вимішати і подавати до столу.
pinterest.com

Часник подрібнити, додати
дрібку солі й розтерти з олією. Буряки обібрати і натерти, вимішати
з олією. Натерти яблука, цибулю
дрібно посікти. Всі продукти змішати, заправити часниковим соусом і відставити на 10-15 хв.
У цьому рецепті яблука можна замінити сирою морквою, натертою на дрібній тертці. До смаку можна додати змелені горіхи.

АКГСМ-04

ПЕЧЕНА КАПУСТА
Капустину середнього розміру розрізати на 8 частин, скласти у рукав для запікання. Нічим
не приправляти. Поставити у
духовку, розігріту до 150-180º на
2-3 год. Або пекти ввечері протягом 2 год, а потім вимкнути духовку й залишити там капусту до
ранку. Зранку викласти у посудину з розсолом із огірків або помідорів. Вона має промаринуватися
кілька годин. Перед подаванням
на стіл капусту нарізають великими шматками й заливають заправкою з олії і часнику. Солять,
перчать і вимішують.

САЛАТИ З
КВАШЕНОЮ
КАПУСТОЮ
Базовим рецептом салату є
страва із капусти й цибулі, яку
заправляють олією. Однак його
склад можна урізноманітнити, додавши на ваш смак варену картоплю, журавлину, яблука, квашені
огірки, мариновані гриби, житні
сухарики, оселедець. Квашена
капуста смакує з морквою по- корейськи та горіхами.

Якщо багато з’їси, то й мед гірким здасться. Українське прислів’я

www.volynnews.com

погляд у минуле

За 60 років Барбі змінила
чимало образів і професій

У 1980-х Mattel випускає окремі колекційні серії ляльки, вбрання для яких створюють
відомі світові бренди. Барбара одягає дорогі сукні від Ів Сен-Лорана, Жана-Поля Готьє,
П’єра Кардена, Ніни Річчі, Пако Раббана і багатьох інших дизайнерів, всі кошти від продажу
яких спрямовують на благодійність. Крім того,
образ милої ляльки з довгим світлим волоссям трансформували у кар’єристку Барбі, яка
носить твідовий костюм і будує бізнес.
У 1990-х Барбі віддає перевагу міні-спід-

ницям, укороченим топам, джинсовим
курткам та наслідує поп-діву того часу Брітні Спірс.
У нульових вона перевтілюється
в справжню принцесу й носить пишні
блискучі сукні пастельних відтінків, приміряє вечірні шовкові образи, декоровані
пір’ям і хутряними накидками.
Цифрова епоха внесла свій вклад в
образ культової ляльки. 2015 року створили технологічну Барбі, яка не просто
оснащена камерою, мікрофоном, динаміком і Wi-Fi-модулем передачі даних, але і
вміє розмовляти з дітьми.
Після численних звинувачень у тому,
що компанія нав’язує дівчаткам-підліткам
нереальні стандарти краси, Mattel зважилася на революційний крок. Під впливом
тренду на бодіпозитив 2016 року було
створено Барбі з пишними формами.
Крім ляльок plus size, з’явилися низькі й
високі, а також ті, які мають об’ємні стегна
чи пишні груди.
Зараз Барбі обирає вбрання від Ralph
Lauren, Dior, Escada, Carolina Herrera, Oscar
de la Renta, Givenchy і Burberry.

судоку

від 14 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.

Чоловік телефонує додому:
– Люба, я сьогодні не прийду ночувати,
ми у Дімки в карти граємо!
Дружина, посміхнувшись, тихенько
каже:
– Дімко, ти чув? Він у тебе в карти
грає...
___________________________
Дружина стала зранку на ваги й задумливо так сказала:
– Щось я давно не підстригалася.
___________________________
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ЕВОЛЮЦІЯ СТИЛЮ: КУЛЬТОВІЙ
ЛЯЛЬЦІ БАРБІ – 60 РОКІВ
vogue.ua

С

трунка білявка Барбара Міллісент
Робертс, відома всім як культова
лялька Barbie, 9 березня
відзначила 60-річчя. Авторство
знаменитої ляльки належить Рут
Гендлер, яка вперше представила
новинку на Американському
міжнародному ярмарку іграшок
1959 року, пише Vogue.
Прототипом першої американської ляльки Барбі стала головна героїня німецьких
коміксів Білд Ліллі, створена компанією Heinz
Frank. Барбі з’явилася відразу в двох варіаціях – білявка і брюнетка з короткою гривкою та
зібраним у хвіст кучерявим волоссям. Лялька
носила чорно-білий суцільний купальник і
коштувала $3.
У 1960-х роках Барбі «вчилася» нових професій. Спочатку створили ляльку-модельєра,
потім – співачку, балерину, медсестру, стюардесу, вчительку, космонавта й навіть лялькукандидата у президенти. Тоді ж у Барбі з’явилися
бойфренд Кен, найкраща подруга Мідж і молодша сестричка Скіппер. Згодом лялька обзавелася новими друзями і родичами.
У 1970-х Барбі вирушила на сонячні пляжі
Каліфорнії, де проводила час на гарячих пісках та опановувала серфінг.

РОЗВАГИ

Чоловік, звісно, обійме, але ковдра зате не
дратує.
___________________________

Я дав бубнового туза... Хтось може забрати
мене з поліції?
___________________________

П’яний Валера, який задмухував свічки
на свій день народження, так і не зрозумів,
за що його вигнали з церкви.
___________________________

Допрацювався за комп’ютером: сьогодні взяв до рук блокнот і ручку й автоматично подумав, що спочатку потрібно
переключитися з латинського алфавіту на
кирилицю.
___________________________

Увімкнула телевізор... Незрозуміло, як і
куди писати коментарі й ставити лайки, де
робити репост. Вимкнула...
___________________________

Ходжу от районом і помічаю: раніше
було багато вино-горілчаних магазинів, а
зараз вони потихеньку закриваються. На їх
місці відкриваються аптеки. А що, логічно.
___________________________

Якщо ти вважаєш, що вдало одружився, то почекай рік. Коли гарантія скінчиться, тоді й видно буде.
___________________________

Сором’язливий чоловік надіслав коханій дівчині SMS з текстом: «Цей абонент
просить вас вийти за нього заміж»...
Отримав відповідь: «Шановний абоненте! На вашому рахунку недостатньо коштів
для цієї операції».
___________________________

Досвідчений чоловік фліртує на пляжі з
дівчиною, в якої найбіліша шкіра – у неї ж
вся відпустка ще попереду.
___________________________

Холодно стало спати. От роздумую, чи
то купити другу ковдру, чи то заміж пора.

Був у супермаркеті, мені сказали, що
можна розрахуватися будь-якою картою.

Вегетаріанці не їдять тварин. Вони їх
об’їдають.

Живи з людьми так, щоб твої друзі не стали недругами, а недруги – друзями. Піфагор
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АСТРОЛОГІЧНИЙ
ПРОГНОЗ
на 21 – 27 березня

ОВЕН (21.03 – 20.04). Вам треба
О
ре
реалізувати свої задуми. Ви – лідер, і це
до
допоможе вам домогтися всього, чого
хо
хочете. Однак і за невдачі доведеться
відп
відповідати. Відпочиньте у вихідні, як
вам заманеться, або ж вирушайте в нетривалу
подорож.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). З веей
ликими досягненнями в професійній
сфері доведеться трохи почекати.
и
Вам потрібно буде взятися за справи
йрутинні, але невідкладні. Не поспішайте ховатися й голосно протестувати, це заняття
принесе вам певну вигоду.
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Ваші
Б
пл
плани
й задуми здійсняться, причому
вс складеться якнайкраще без особвсе
ли
ливих
зусиль з вашого боку. Роботи
б
буд
буде багато, але ви зможете й особистому
життю приділити увагу. Грошей не бракуватиме.
РАК (22.06 – 22.07). Цей час
асс
сприятливий для зустрічей, поїздок,,
о
налагодження контактів і плідного
спілкування. Постарайтеся утихоми-ю
рити амбіції й не пригнічувати своєю
ерудицією тих, хто поряд. У вихідні блисніть талантами.
ЛЕВ (23.07 – 23.08). Назрівають
Л
ва
важливі
для вас зміни. Тільки не варто
рі розривати зв’язки й ламати звички.
різко
Ва авторитет помітно зросте, не треба
В
Ваш
буде погоджувати кожен свій крок з керівбу
ництвом, свобода вибору залишиться за вами.
ДІВА (24.08 – 23.09). Ви будете
ете
те
активно вчитися нового й спілкуватисяя
з людьми здалеку. Може змінитися на-стрій, з’явиться чітке розуміння своїхх
сцілей. Захочеться спокою й стабільності. У вихідні спробуйте побути в тиші.
ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Можна
Т
че
чекати
підвищення по службі. Прибуто і успіх будуть прямо залежними від
ток
ва
ваших
зусиль. Заздалегідь складений
чітк
чіткий план дій допоможе уникнути меЗ
тушні.і Значну
допомогу отримаєте від друзів.
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Ви
все зможете завершити вчасно, добрее
заробите і встигнете на всі важливі зу-стрічі. Не варто починати нових справ,,
ні::
краще об’єктивно оцінити поточні:
ії
може, щось потребує перегляду та корекції.
СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Краще
С
ні
нікому
не повідомляти про свої плани,
ос
особливо
це стосується колег і ділових
па
партнерів.
Прикрих промахів допоможе уникнути вчасно почутий голос інтуж
С
їції. Сприятливий
період, щоб розплатитися з
давніми боргами.
КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Вам
ам
м
ь,
треба буде докласти мінімум зусиль,
щоб досягнути мети. І результати ро-боти перевершать усі очікування. Нее
ві.
сумнівайтеся в собі й своєму успіхові.
Не засмучуйтеся через сварку з близькою людиною, ви швидко помиритеся.
ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Ви
В
за
зараз
цілеспрямовані й рішучі. Упевне
неність
в собі надає вам сили. Прислуха
хайтеся
до ідей колег, вони можуть надих
ди
дихнути
вас. Подумайте про вкладення
й в освіту – свою або дітей.
грошей
РИБИ (21.02 – 20.03). Час для розоззкриття творчого потенціалу, втілення у
життя нових ідей. Емоції стабілізують-ся й уляжуться. На вас очікує безлічч
иконструктивних зустрічей і пропозицій. Послабте свою вимогливість до б
близьких.

іменинники тижня
21 березня – Лазар, Опанас, Володимир,
Петро
22 березня – Микола, Леонтій, Ілля,
Тарас, Олександр, Валерій, Іраклій, Іван,
Сергій, Олексій, Кирило, Наталія, Дмитро
23 березня – Анастасія, Віктор, Галина,
Денис, Кіндрат, Павло, Леонід, Михайло,
Марк, Василина, Ніка
24 березня – Софрон, Юхим, Сабіна,
Іван, Георгій
25 березня – Григорій, Семен, Феофан
26 березня – Олександр, Никифор,
Терентій, Христина
27 березня – Венедикт, Ростислав,
Михайло, Дмитро

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й

www.volynnews.com

14

№ 11 (161)

ПОНЕДІЛОК
1+1

25 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»
11.25, 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»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15
Т/с «Слуга народу – 2»
22.45, 04.20 «Гроші 2019»
00.05 «Голос країни 9»

ВІВТОРОК
1+1

07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
09.30, 18.00, 19.00, 02.00
«Стосується кожного»
11.20, 12.25 Х/ф «Візьми
мене штурмом»
12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Мадам»
15.50 «Чекай мене.
Україна»
20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
22.00, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
23.55 Х/ф «Неможливе»
02.45 «Орел і Решка.
Шопінг»
04.55 «Top Shop»

26 березня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30, 05.20
«ТСН»
09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали
2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15
Т/с «Слуга народу – 2»
22.45 «Одруження наосліп
5»
00.35, 02.25 Х/ф
«Сюрприз»

СЕРЕДА
1+1

07.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Х/ф «Це не я, це
– він!»
11.15, 12.25 Х/ф «Укол
парасолькою»
12.00 «Новини»
13.45 «Правила
виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
22.00, 05.25 «Слідство
вели...»
23.55 Х/ф «Кілька
примарних днів»
02.35 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Top Shop»

27 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 Т/с «Слуга
народу – 3»
22.45, 00.05 «Світ навиворіт
– 10: Бразилія»
01.20 «Київ Вечірній»

ЧЕТВЕР
1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Х/ф «Близнюк»
11.20, 12.25 Х/ф «Тримай у
полі зору»
13.45 «Правила
виживання»
14.50, 15.50, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
22.00, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
23.55 Т/с «Краплина світла»
02.30 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Top Shop»

28 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 Т/с «Слуга народу
– 3»
21.50 «Право на владу
2019»
01.00 «Гроші 2019»
02.15 «Київ Вечірній»

П’ЯТНИЦЯ
1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Х/ф «Хто є хто»
11.15, 12.25 Х/ф «Ас із
асів»
13.45 «Правила
виживання»
14.50, 15.50, 16.45
«Речдок»
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство»
22.00, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
23.55 Т/с «Краплина світла»
02.30 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Top Shop»

29 березня
ІНТЕР

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 «ТСН»
09.30, 12.20 Т/с «Слуга
народу – 2»
14.45, 17.10 Т/с «Слуга
народу – 3»
19.15 «Секретні матеріали
2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Ліга сміху 2019»
22.40 «Церемонія вручення
музичної премії Yuna
2019»
00.40 Х/ф «Імла»
04.00 «Голос країни 9»

Ч И Т А Й

ТЕЛЕПРОГРАМА

21 березня 2019 року

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером»
09.20 Х/ф «Трьох потрібно
прибрати»
11.15, 12.25 Х/ф «Гра в
чотири руки»
13.45 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45, 00.00
«Речдок»
18.00, 02.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 Ток-шоу «Подробиці
вибору»
22.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
04.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
04.55 «Top Shop»
05.25 «Готуємо разом»

Д У М А Й
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ICTV
04.40 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Т/с «Відділ 44»
05.45 Громадянська
оборона
06.40 Факти тижня. 100
хвилин
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.00 Секретний фронт.
Дайджест
13.25 Х/ф «Місія
неможлива 3»
16.15 Х/ф «Місія
неможлива 5: Нація
ізгоїв»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач-бідняк 2
21.25 Т/с «Пес»
22.30 Свобода слова
23.50 Х/ф «Насіння смерті»
01.55 Я зняв!

ICTV
04.15 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
10.05 Багач-бідняк
12.00 Антизомбі. Дайджест
13.30 Х/ф «Придурки»
15.00, 16.20, 21.25 Т/с
«Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.40 Інтерв’ю з
Кандидатом у
Президенти про Головне
23.25 Х/ф «Ягуар»
01.25 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35, 10.05, 13.25
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому
місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
13.35 Х/ф «Подвійні
неприємності»
15.05, 16.20, 21.25 Т/с
«Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40 Інтерв’ю з
Кандидатом у
Президенти про Головне
23.25 Х/ф «Леон»
02.00 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45
Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
12.15, 13.20 Х/ф
«Шанхайські лицарі»
15.00, 16.20, 21.25 Т/с
«Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
22.40 Інтерв’ю з
Кандидатом у
Президенти про Головне
23.25 Х/ф «Блакитна
безодня»
ф02.35 Т/с «У полі зору»

ICTV
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 02.50, 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 Х/ф «Подвійні
неприємності»
13.20, 23.00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
14.55, 16.20 Т/с «Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.35 Дизель-шоу
12+
03.15 Х/ф «Країна мавп»

Д І Й

СТБ

УКРАЇНА

08.15 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
10.10 Х/ф «Клік: з пультом
по життю»
12.35 Х/ф «Брудні танці»
14.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «З вовками
жити» 22.50, 23.55 Т/с
«Подвійне життя»
01.00 Один за всіх 16+
02.45 Найкраще на ТБ

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.50 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості 12+
16.00 Історія одного злочину
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Відбір до
ЄВРО-2020 Люксембург
– Україна
00.10 Х/ф «Халк»

НОВИЙ КАНАЛ

12.30 Х/ф «Хербі: шалені
перегони»
14.30 Х/ф «У пастці часу»
16.45 Х/ф «Лікар Стрендж»
19.00 Ревізор. Магазини
21.00 Таємний агент
00.00 Х/ф «Без сну»
02.10 Національний відбір
Євробачення 2019
Підсумки

03.00, 02.30 Зона ночі
07.04, 08.55 Kids Time
07.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
09.00 М/ф «Елвін і
бурундуки 3»
10.45 Х/ф «Мармадьюк»

СТБ

УКРАЇНА

07.00, 01.00 Т/с «Коли мі
вдома. Нова історія»
08.00 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
10.45 МайстерШеф 12+
13.25 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «З вовками
жити»
22.50, 23.55 Т/с «Подвійне
життя»

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, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 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 Без паніки
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

08.00 Т/с «Мерлін»
11.30 Т/с «Загублені»
14.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 7я Рози 16+
23.45 Х/ф «Секс і нічого
особистого»

03.00, 01.45 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.34 М/с «Том і Джеррі
шоу»

СТБ

УКРАЇНА

06.50, 01.00 Т/с «Коли мі
вдома. Нова історія»
07.45 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09.40 МайстерШеф 12+
12.45 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «З вовками
жити»
22.50, 23.55 Т/с «Подвійне
життя»

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, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 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 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

12.40 Т/с «Загублені»
15.10 Х/ф «Черговий тато:
літній табір»
17.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 7я Рози 16+
00.00 Х/ф «Екстрасенси»
02.05 Служба розшуку дітей

03.00, 02.10 Зона ночі
05.05 Абзац
07.04, 08.54 Kids Time
07.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.00 М/с «Том і Джеррі
шоу»
08.55 Т/с «Мерлін»

СТБ

УКРАЇНА

06.40, 01.00 Т/с «Коли мі
вдома. Нова історія»
07.40 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09.25 МайстерШеф 12+
12.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «З вовками
жити»
22.50, 23.55 Т/с «Подвійне
життя»

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, 03.45 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 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, 02.15 Т/с «CSI: Маямі»

НОВИЙ КАНАЛ

15.00, 19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах
16+
22.00 7я Рози 16+
00.00 Х/ф «Брати із
Гримсбі»
01.40 Служба розшуку
дітей

03.00, 01.45 Зона ночі
05.00 Абзац
06.55, 08.44 Kids Time
07.00 Х/ф «Черговий тато:
літній табір»
08.45 Т/с «Мерлін»
12.15 Т/с «Загублені»

СТБ
05.15, 18.00 Хата на тата
12+
12.50 Х/ф «Серцеїдки»
15.15 Х/ф «Між небом і
землею»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.00, 23.05 Холостяк 16+
22.50 Небачене
Євробачення 2019
00.15 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
01.15 Т/с «Коли мі вдома.
Нова історія»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.15 Зона ночі
04.50 Абзац
06.34, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.34 М/с «Том і Джеррі
шоу»
08.00 Ревізор. Магазини

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
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Я заплачу
завтра»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Головна тема. Вибір
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Т/с «Мати й
мачуха»
03.50 Контролер
10.00 Пацанки. Нове життя
16+
12.50 Суперінтуїція 12+
16.50 Т/с «Будиночок на
щастя»
19.00 Імпрув шоу 16+
21.00 Аферисти в мережах
22.00 Х/ф «Отже, війна»
00.00 Х/ф «Дедпул»
02.10 Служба розшуку дітей

ТЕТ
06.00 ТЕТ
Мультиранок
09.30 М/ф
«Підводна ера»
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
09.45 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 ТЕТ
Мультиранок
09.30 М/ф «Астерікс
і Земля Богів»
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
«Лускунчик
і мишачий
король»
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»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні
підказки

ТЕТ
06.00 Мультиранок
09.30 Х/ф
«Грейфрайєрс
Боббі»
11.25 Т/с «Якось у
казці»
12.15, 17.00 Т/с
«Рання пташка»
13.15, 14.15, 20.00
Одного разу під
Полтавою
13.45, 14.45 Танька і
Володька
15.15 Х/ф
«Фантастична
четвірка 2.
Вторгнення
Срібного Серфера»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф
«Фантастична
четвірка (2015)»
23.00 Х/ф «Чоботар»
01.00 Х/ф «Плем’я»
03.10 БарДак
03.35 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, 05.10 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Перу»
13.15, 03.40 :РадіоДень
13.45, 04.10 Яскраві моменти ЧС
з фігурного катання 2019
15.10, 23.20, 03.30 Погода
15.20 Д/ц «Неповторна
природа»
16.20 Хто в домі хазяїн?
16.55 По обіді шоу
18.30 Зворотний відлік
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Життя з левами»
22.45 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
02.35 Складна розмова
03.05 Спільно
05.35 Телепродаж

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, 05.10 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.35 Зворотний відлік
12.30 Д/ц «Аромати Перу»
13.15, 03.40 :РадіоДень
13.45, 04.10 Яскраві моменти ЧС
з фігурного катання 2019
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 UA: Фольк
18.20, 02.35 Тема дня
18.50 Своя земля
19.10 Передвиборна агітація.
Гриценко Анатолій
19.30 Кривенко Віктор
19.45 Каплін Сергій
20.05 Купрій Віталій
20.30 Разом
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 Наші гроші
22.15 Д/с «Життя з левами»
22.45 Складна розмова
03.05 Спільно 05.35 Телепродаж

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, 05.10 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Перу»
13.15, 03.40 :РадіоДень
13.45, 04.10 Яскраві моменти
Чемпіонату світу з фігурного
катання 2019
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
16.55 Сильна доля
18.30 Зворотний відлік
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 Складна розмова
22.15 Д/с «Життя з левами»
22.45 Схеми
23.20, 03.30, 05.30 Погода
00.00 Телепродаж Тюсо
02.35 Наші гроші
03.05 Спільно
05.35 Телепродаж

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, 05.10 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.35 Зворотний відлік
12.30 Д/ц «Аромати Шотландії»
13.15, 03.40 :РадіоДень
13.45, 04.10 Яскраві моменти ЧС
з фігурного катання 2019
15.15 Т/с «Іспанська легенда»
17.00 Арсена Мірзояна
18.20, 02.35 Тема дня
18.50 Своя земля
19.10 Передвиборна агітація
Бондар Віктор Васильович
19.30 Смешко Ігор Петрович
19.45 Новак Андрій Яремович
20.05 Литвиненко Юлія Леонідівна
20.25 Д/ц «Мегаполіси»
21.25, 02.20 UA:Спорт
21.40 Схеми
22.15 Д/с «Життя з левами»
23.20, 03.30, 05.30 Погода
03.05 Спільно 05.35 Телепродаж

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, 05.10 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05
Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Аромати Шотландії»
13.15 :РадіоДень
13.45, 04.10 Яскраві моменти ЧС
з фігурного катання 2019
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 UA:Спорт
21.55 з Майклом Щуром
22.25 Перша шпальта
22.55 Д/с «Життя з левами»
02.00 Кобзатроніка. Твори
Шевченка під електронну
музику
02.45 Своя земля
03.15 Д/ц «Цікаво.com»
05.30 Погода 05.35 Телепродаж

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
«Зворотний відлік».
(повтор за п”ятницю)
11.20 Д/ф «Розсекречена
історія» 12.15 Д/ф
«Сімдесятники.
Володимир Дахно»
12.40, 17.15 «Wise
cow» 13.00 «Енеїда»
13.44, 18.05, 22.08 Тема
дня 14.15 Радіодень
«Модуль знань» 15.00
Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019
16.02 «Світ навколо»
16.06 Радіодень «Життя
+» 16.30 NeoСцена 17.40
«Своя земля» 18.30
«Зворотний відлік» 21.14
«Спільно» 21.42 Схеми
22.33 Д/ф «Чотириногі
герої війни»

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 «Зворотний відлік»
11.20 Д/ф «Розсекречена
історія» 12.15 Д/ф
«Сімдесятники.
Володимир Денисенко»
12.40, 17.15 «Wise cow»
13.00 «Енеїда» 13.42,
19.23, 21.01 Тема дня
14.15 «Модуль знань»
15.00 Чемпіонат світу
з фігурного катання
2019 16.06 Радіодень
«Життя+» 16.30 МузLove
17.40 «Спільно» 18.12
Т/с «Еліза» 19.52
«Букоголики» 20.18
Лайфхак українською
20.30 Новини.
Сурдопереклад 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, 22.06 Тема дня
10.32 Д/ц «Неповторна
природа» 11.00, 12.40,
17.15 «Wise cow» 11.18
Д/ф «Розсекречена
історія» 12.15 Д/ф
«Сімдесятники. Микола
Вінграновський»
14.10, 14.55, 16.02
«Світ навколо» 14.15
Радіодень «Модуль
знань» 15.00 Чемпіонат
світу з фігурного катання
2019 16.06 Радіодень
«Життя+» 16.30 БібліоFun
17.40 «Разом» 18.30
«Зворотний відлік»
21.12 «Наші гроші» 21.40
«Складна розмова»
22.34 «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 «Зворотний відлік»
11.20 Д/ф «Розсекречена
історія» 12.15 Д/ф «У
колі любові Миколи
Рушковського» 12.40,
17.15 «Wise cow» 13.02
«Енеїда» 13.44, 22.01
Тема дня 14.10, 14.55,
16.02 «Світ навколо»
14.15 «Модуль знань»
15.00 ЧС з фігурного
катання 2019 16.06
«Життя+» 16.30 NeoСцена
17.40 «Чудова гра» 18.12
Т/с «Еліза» 19.23 «Звіти
наживо». (Звітуватиме
голова Волинської
ОДА О.Савченко) 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
«Звіти наживо» 11.00,
12.40, 17.15 «Wise cow»
11.20 ЧС з фігурного
катання 2019 12.15 Д/ф
«Той, хто повернувся»
13.44, 18.05, 22.11 Тема
дня 14.10, 14.55, 16.02
«Світ навколо» 14.15
«Модуль знань» 15.00
ЧС з фігурного катання
2019 16.06 «Життя+»
16.30 БібліоFun 17.35
«Виборчий округ» 18.30
«Зворотний відлік»
(прямий ефір) 21.11
«Схеми.Корупція в
деталях» 21.38 «Своя
земля» 22.34 «Як
дивитися кіно?»

АВЕРС
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
22.00 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
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Домашні вогнища»
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 Т/с «Домашні вогнища»
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 Т/с «Домашні вогнища»
00.30 Бандерштат 03.00 Джем
05.00 Т/с «Справа Дойла»

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 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Т/с «Домашні вогнища»
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 Т/с «Домашні вогнища»
23.00 Євромакс
00.30 Бандерштат 03.00 Джем
05.00 Т/с «Справа Дойла»

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 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00,
20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Т/с «Домашні вогнища»
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 Т/с «Домашні вогнища»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 03.00 Джем
05.00 Т/с «Справа Дойла»

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 «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Т/с «Домашні вогнища»
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
05.00 Т/с «Справа Дойла»

Минуле жінки – це як кухня ресторану, туди ліпше не заглядати. Серіал «Клон»

ТЕЛЕПРОГРАМА

www.volynnews.com

СУБОТА
1+1

30 березня
ІНТЕР

07.15, 00.20 «Світське
життя. 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
10.00, 11.15, 12.30,
13.50, 15.10 «Світ
навиворіт – 6»
16.30, 20.25 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка.
Діти»
19.30, 02.40 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
22.20 Д/ф «Рей´ан»
01.20 «Церемонія
вручення музичної
премії Yuna 2019»

НЕДІЛЯ
1+1

06.25 Х/ф «Артист із
Коханівки»
07.50 «Чекай мене»
09.40 «Слово
Предстоятеля»
09.50 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
11.30 Х/ф «Бережись
автомобіля»
13.30 Х/ф «Суєта суєт»
15.10 Х/ф «Три плюс два»
17.00 Х/ф «Королева
Марго»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
22.20 Т/с «Тільки не
відпускай мене»
02.20 Х/ф «Гра в чотири
руки»
04.50 «Великий бокс.
Олександр Гвоздик і
Дуду Нгумбу»

31 березня
ІНТЕР

06.00 «Розсміши коміка»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські
сенсації 2019»
08.00 «Сніданок.
Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Світ навиворіт –
10: Бразилія»
10.50, 12.15 Х/ф
«Операція «И» та інші
пригоди Шурика»
12.00, 15.00, 18.00 «ТСН
спецвипуск»
13.10 Х/ф
«Джентльмени удачі»
15.10 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
19.30, 23.30 «ТСН Вибір
країни 2019»
21.30 «Голос країни 9»
02.30 «Світ навиворіт»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка»
11.00 «Орел і решка.
Морський сезон 3»
12.00 «Крутіше всіх.
Новий сезон»
14.00 Д/п «Цукор»
16.00 Х/ф «За двома
зайцями»
17.30 Х/ф «Пес Барбос і
незвичайний крос»
17.40 Х/ф «Самогонники»
18.10 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
20.00 «Подробиці.
Вибори 2019»
00.00 «Речдок»
02.35 «Орел і решка»
03.20 «Орел і Решка.
Шопінг»
05.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

ICTV

ICTV

05.50, 23.10 Хата на
тата 12+
07.40 Страва честі 12+
08.35 Т/с «З вовками
жити»
16.10 Холостяк 16+
19.00 МайстерШеф.
Професіонали 12+
НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.45 Т/с «Меліса та
Джой»
06.04, 07.19 Kids Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Таємний агент
08.45, 10.50 Подіум

СТБ

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30, 12.45 Факти
04.55 Громадянська
оборона
06.40 Антизомбі
07.25 Т/с «Відділ 44»
08.45, 15.45 ФактиВибори
11.05, 13.00 Х/ф
«Шанхайські лицарі»
13.35 Х/ф «День
Незалежності»
16.35 Х/ф «День
Незалежності 2:
Відродження»
18.45 Факти тижня. 100
хвилин
20.00 Факти. Вибори2019. Спецвипуск
21.10 Х/ф «Скайлайн»
22.55 Х/ф «Скайлайн 2»
00.50 Х/ф «Амулет
Земномор’я»

купи-продай

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.30 Т/с «Серце матері»
12.50, 15.20 Х/ф
«Помічниця»
15.40, 20.00 Т/с «Із
минулого з любов’ю»
21.00 Шоу «Дивовижні
люди»
23.00, 02.15 Т/с «Квиток
на двох»
01.45 Телемагазин
04.15 Зірковий шлях
12.45 Імпрув шоу 16+
14.45 Хто зверху? 12+
16.45 М/ф «У пошуках
Дорі»
18.30 Х/ф «Тор»
21.00 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
23.10 Х/ф «Центуріон»
01.10 Х/ф «Мармадьюк»

УКРАЇНА

04.50, 08.00, 09.55 Хата
на тата 12+
06.50 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
09.00 Страва честі 12+
14.50 МайстерШеф.
Професіонали 12+
19.00, 19.55 Слідство
ведуть екстрасенси
16+
21.00 Один за всіх 16+
22.15 Я соромлюсь
свого тіла 16+

07.30 Зірковий шлях
08.00, 09.20, 11.20,
13.20, 15.20 Т/с «Чужі
рідні»
09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
23.00 Сьогодні. Україна
обирає
16.50, 17.20 Х/ф
«Нульовий цикл»
20.00 Головна тема.
Вибір
23.15 Х/ф «Помічниця»
02.10 Історія одного
злочину 16+

НОВИЙ КАНАЛ

11.30 Х/ф «У пастці часу»
13.45 Х/ф «Тор»
16.10 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
18.20 Х/ф «Боги Єгипту»
21.00 Х/ф «Принц Персії:
Піски часу»
23.15 Х/ф «Каблучка
Намейса»
01.25 Х/ф «Без сну»

06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.35 «Том і Джеррі шоу»
08.00 Х/ф «Синбад:
легенда семи морів»
09.45 М/ф «У пошуках
Дорі»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Лісовий
патруль»
12.50 Х/ф «Соляна
принцеса»
14.00 4 весілля
17.15 Х/ф «Чоботар»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 Т/с «Хамелеон»
01.30 Теорія зради
02.20 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Дикі
предки»
12.45 Х/ф «Лускунчик
і мишачий король»
14.00 4 весілля
17.15 Х/ф
«Фантастична
четвірка (2015)»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.30 Т/с «Хамелеон»
00.30 Х/ф «Штольня»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30,
02.00, 05.10 Новини
09.30 М/с «Вруміз»
10.15 Х/ф «Принц за сімома
морями»
12.00 Сильна доля
13.05, 04.10 Яскраві моменти
Чемпіонату світу з фігурного
катання 2019
15.00 По обіді шоу
16.00 Спільно
16.35 Д/ц «Мальовничі села»
17.00 Т/с «Римська імперія»
19.50 Д/с «Дивовижні міста світу»
21.25 Спецпроект. Розсекречена
історія
22.25, 02.30 Д/ц «Неповторна
природа»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.20, 04.00, 05.30 Погода
05.35 Телепродаж

UA: ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 00.00, 02.00, 03.00, 05.00
Новини
09.30, 10.10 Д/ц «Тваринна зброя»
10.40, 11.10 Д/с «Жива природа»
11.25 Д/ц «Кухня По»
12.10, 13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
13.30 #ВУКРАЇНІ
14.10 Пліч-о-пліч
14.30 Перший на селі
15.10, 16.10 UA:Фольк
16.25, 17.10 Своя земля
17.30 Д/ц «Мегаполіси»
18.00 Спецпроект «Ніч виборів на
Суспільному»
01.00 Д/ц «Подорож відкритим
космосом»
02.20, 04.00 Погода
02.30 Д/ц «Неповторна природа»
04.05 Розсекречена історія
05.20 Д/ц «Цікаво.com»

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.

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» 07.26
«Казки Лірника Сашка»
08.00 «Ранок «Нової
Волині» 09.33 «Хто в
домі хазяїн?» 10.04
«Чудова гра» 10.30 Д/ц
«Неповторна природа»
10.57 Д/ц «Кухня По»
11.24 «Енеїда» 12.18
Двоколісні хроніки 12.53
«Модуль знань» 13.33
«Українська читанка»
13.45 Тема дня 14.09
«Розсекречена історія»
15.04 «Книжкова лавка»
16.00 Чемпіонат світу
з фігурного катання
2019 17.37 «Лайфхак
українською» 18.03
Павла Табакова 19.00
Новини 19.16 «Вечір
на Суспільному» 19.44
Лайфхак українською
20.08 UA:Фольк 21.00
МузLove 21.28 NeoСцена
21.56 Д/ф «Сильна
доля» 22.50 Лайфхак
українською

UA: ВОЛИНЬ
08.07 «Додолики» 08.20
«Казки Лірника Сашка»
08.30 «Ранок «Нової
Волині» 09.30 «Хто в
домі хазяїн?» 09.56
«Чудова гра» 10.22 Д/ц
«Неповторна природа»
10.48 Д/ц «Кухня По»
11.14 «Енеїда» 12.06
Двоколісні хроніки
12.41 «Модуль знань»
13.21 «Українська
читанка» 13.30, 19.00
Новини 13.40 «Вечір
на Суспільному» 14.06
Д\ф «Незвідані шляхи»
15.00 Чемпіонат світу
з фігурного катання
2019 16.00 Д/ф «Чудова
гра» 16.26 «Хто в домі
хазяїн?» 16.52 Лайфхак
українською 17.07 UA:
Фольк 18.00 Ювілейний
концерт гурту
«Піккардійська терція».
1, 2 ч. 19.15 Тема дня
19.45 Спецпроект «Ніч
виборів на Суспільному»

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

05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.45, 12.45 Факти
06.10 Більше, ніж правда
07.35 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.55 Особливості
національної роботи
13.00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13.25 Т/с «Пес»
16.25 Х/ф «П’ятий
елемент»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «День
Незалежності»
21.45 Х/ф «День
Незалежності 2:
Відродження»
23.45 Х/ф «Зелений
шершень»
01.50 Т/с «У полі зору»
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АВЕРС
06.00, 14.30 Огляд світових подій
06.30, 10.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
Часі»
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00,
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 «Співай за мрію!». МАРАФОН
16.15 Бандерштат 2018
17.00 Все про спорт
19.00 «Співай за мрію!». МАРАФОН
20.00 Європа в концертах
22.00 Х/ф «Вбити Гітлера»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

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 «Співай за мрію!». МАРАФОН
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Європа в концертах
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі:
Підсумки тижня
19.00 «Співай за мрію!». МАРАФОН
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Грані війни: Логвинове
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!
05.00 Т/с «Справа Дойла»

ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

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

РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів (без досвіду роботи). Зарплата
12 зл./год. Після пробного періоду – можливість працевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою зарплатою (від 5 €/год).
Електрики (з досвідом роботи). Проживання 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.

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: 26829.
Наклад – згідно із замовленням.
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небезпечний продукт

АХМЕТОВ СТАВ
НАЙБАГАТШИМ
УКРАЇНЦЕМ

Микола ВОРОНІН
bbc.com

У

дива медицини

ДРУГИЙ ПАЦІЄНТ
В ІСТОРІЇ
ПОБОРОВ ВІЛ

НІЧ

+20C

Ч И Т А Й

А

У СЕКРЕТНИХ АРХІВАХ ЦРУ
ЗНАЙШЛИ РЕЦЕПТ БОРЩУ

Документ виявили в розсекречених архівах Центрального розвідувального управління США. Оригінал опублікували в Радянському
Союзі у січні 1948-го. Переклад англійською
зробили на вісім років пізніше – в лютому
1956-го. Титульну сторінку з пояснювальною
запискою було втрачено.
Навчальний посібник здебільшого окреслює обов’язки кухаря-інструктора. У книзі містяться поради, як переконати людей, що ваша
їжа смачна, та загальні пояснення, що ж таке
смачна їжа. Книга включає ще й різні рецепти
борщу: «Борщ із квашеною капустою», «Борщ
із листям буряка» та «Борщ із проса».
Видання Muckrock опублікувало книжку
та оголосило конкурс серед читачів. Тому,
хто найшвидше приготує борщ за одним з

рецептів для радянської армії вдома, обіцяли подарунки. Переможцем став користувач
Twitter Девід М. Перрі. Кожен свій крок в приготуванні він публікував у соціальній мережі.
Отже, щоб приготувати борщ на 500 солдатів, потрібно протягом ночі на помірному
вогні варити бульйон із кісток та яловичини.
Зранку їх витягти і зберегти. Перрі зазначає, що радянські кухарі були прихильниками традиції кількаразового використання
м’яса. Потім порізати буряк, квашену капусту, цибулю та моркву. Тушкувати в казані. Додати картоплю й залити бульйоном із яловичини. Влити оцет. Якщо бульйон вийшов не
надто наваристим, можна додати залишки
курятини із попередніх страв. Борщ потрібно довести до кипіння та ще 30 хвилин
варити на помірному вогні. Перрі зізнався,
що страву він скуштував лише після того, як

неабияка знахідка
мериканські спецслужби понад 50
років у суворій таємниці зберігали
переклад радянської книжки «Посібник
для кухаря-інструктора сухопутних
військ у мирний час», пише Gazeta.ua.

гроші хороші

У ЄВРОПІ ПОКАЗАЛИ
НАЙДОРОЖЧУ БАНКНОТУ

Ш

вейцарський національний
банк представив купюру
в 1000 франків нового зразка,
що стане найдорожчою
банкнотою Європи і другою за
цінністю у світі (після купюри в
10 тис. брунейських доларів),
повідомляє прес-служба банку.

Купюра виконана у фіолетовому кольорі з використанням полімерних волокон, як і інші банкноти
нової, дев’ятої серії. Основна тема
дизайну – комунікація і мова.
Нагадаємо, більшість країн ЄС

21 БЕРЕЗНЯ П’ЯТНИЦЯ 22 БЕРЕЗНЯ СУБОТА
ДЕНЬ
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ця, який там зафіксували. Крім
того, медики не сумніваються, що
пальмова олія систематично підвищує вміст у крові поганого холестерину, який спричиняє атеросклероз. Є й інші дослідження,
що пов’язують вживання пальмової олії з підвищеним ризиком
розвитку серцево-судинних хвороб, ожиріння та інших хронічних захворювань.
Автори доповіді ВООЗ визнають, що іноді в наукових
журналах з’являються і статті,
які доводять нешкідливість або
навіть користь пальмової олії
для здоров’я. Проте під час підготовки документа з’ясувалося,
що з дев’яти таких опублікованих
статей чотири написали співро-

щий, ніж в інших оліях. А саме за
цією ознакою жири рослинного
походження традиційно вважаються менш шкідливими, ніж тваринного.
Виробники пальмової олії
витрачають чимало зусиль, щоб
переконати споживачів у її нешкідливості, ба навіть користі
для здоров’я. Однак доповідь
ВООЗ, підготовлена на основі 48
наукових досліджень, спростовує ці твердження.
Зокрема, аналіз робіт, який
провели експерти організації,
продемонстрував переконливий
зв’язок між збільшенням споживання пальмової олії в 23 країнах
світу і підвищеним рівнем смертності від ішемічної хвороби сер-
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Головна тема дизайну
найдорожчої купюри –
комунікація і мова

припинили випуск банкнот у €500.
Такі купюри залишаться в обігу на
території Єврозони. Вони можуть
бути використані для розрахунку та
заощадження і будуть завжди зберігати свою цінність.

23 БЕРЕЗНЯ НЕДІЛЯ
ДЕНЬ
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Радянський «Посібник для кухаряінструктора сухопутних військ у
мирний час» ховали понад 50 років

дружина додала в борщ оцет, пряні трави,
сіль та сметану.
«Борщ вийшов наваристим та жирним, із
приємним смаком», – підсумував Перрі.

усмішка фортуни

БЕЗРОБІТНИЙ АМЕРИКАНЕЦЬ
ВИГРАВ У ЛОТЕРЕЮ $273 МЛН

Б

езробітний чоловік зі
штату Нью-Джерсі
виграв у лотерею Mega
Millions $273 млн, повідомляє «ТСН» з посиланням
на Associated Press.

54-річний Майк Вірські
розповів, що розлучився
минулої осені після 15 років
шлюбу. Весь останній рік він
активно шукав роботу, але
давно не отримував запрошення на співбесіди.
Після виграшу чоловік
взагалі не планує працювати, а

apnews.com

ЧЕТВЕР

бітники міністерства сільського
господарства Малайзії, а ще точніше – департаменту, який безпосередньо відповідає за розвиток
цієї індустрії.
Це змушує авторів доповіді
засумніватися в достовірності
досліджень і знову провести паралель з виробниками тютюну та
алкоголю, які нерідко фінансують
наукові роботи, що виставляють
їхню продукцію у вигідному світлі.
У доповіді окремо наголошують, що ще в 2003 році ВООЗ
і ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН)
вказували на потенційну шкоду
пальмової олії для здоров’я. Проте відтоді її виробництво і споживання в світі зросли вдвічі, а
загалом з 1995 до 2017 року – в
чотири з гаком рази.
Однією з причин такої експансії автори документа називають тісний зв’язок цієї індустрії з
виробниками готової їжі та напівфабрикатів, які спільно організували потужне лобі для просування свого продукту.
Зокрема, за даними авторів
доповіді, лобісти у всьому світі
успішно чинять опір спробам
зобов’язати виробників пальмової олії повідомляти споживачам,
що вона присутня в готовому
продукті. У списку інгредієнтів
її можна знайти під будь-якою з
приблизно 200 альтернативних
назв, наприклад, просто «жири
рослинного походження».

Дослідження, які доводять користь пальмової
олії, нерідко фінансують її виробники

unian.ua

Пацієнт із Лондона, ім’я якого не
називають, став другим у світі,
хто поборов вірус імунодефіциту
людини (ВІЛ), пише The-Village
Україна, посилаючись на The
Guardian.
2016 року йому пересадили стовбурові клітини кісткового мозку від донора з рідкісною генетичною мутацією,
яка забезпечує стійкість до ВІЛ-інфекції.
Після операції чоловік уже 18 місяців
перебуває в стані ремісії, тобто у нього
зникли вияви хвороби. Пацієнт також не
приймає антиретровірусну терапію, яка
потрібна усім ВІЛ-інфікованим.
Учені, що проводили лікування, водночас зауважують, що говорити про повне одужання поки рано.
Першим випадком порятунку від ВІЛ
стало лікування у 2007 році американця
Тімоті Брауна: він і досі здоровий.

ДОВЕДЕНО: ПАЛЬМОВА
ОЛІЯ ШКІДЛИВА

politeka.net

країнський олігарх Рінат
Ахметов посів 272 сходинку
в рейтингу найбагатших людей
світу за версією журналу Forbes
та став найбагатшим українцем
у цьогорічному рейтингу, пише
«Громадське».
Загалом, у переліку найбагатших
людей світу – семеро українців: Рінат Ахметов зі статками у $6 млрд, Костянтин
Жеваго з $1,5 млрд, Юрій Косюк та Віктор
Пінчук, у яких по $1,4 млрд, Ігор Коломойський з $1,2 млрд, Геннадій Боголюбов з $1,1 млрд та Вадим Новинський,
статки якого складають $1 млрд.
Найбагатшою людиною 2019 року
визнали засновника компанії Amazon
Джефа Безоса. Його статки оцінили у
$131 млрд. Другу сходинку цьогоріч посів засновник компанії Microsoft Білл
Гейтс, який володіє загалом $96,5 млрд.
За даними Bloomberg, за січень
2019 року олігарх Рінат Ахметов заробив
23 млрд грн.
28 грудня Антимонопольний комітет
ухвалив рішення, у якому зазначив, що
компанія Ахметова «ДТЕК» не зловживає
монопольним становищем на ринку виробництва енергії в Україні. Таким чином,
компанію не оштрафували.
Нагадаємо, «ДТЕК Енерго» в 2018 році
отримало чистий прибуток у 5,252 млрд
грн, тоді як 2017 рік компанія завершила
з чистим збитком у майже 3 млрд грн.
Два роки діє скандальна формула визначення вартості вугілля «Роттердам+»,
і вже два роки українці майже вдвічі переплачують олігарху Рінату Ахметову за
вироблену з його вугілля електроенергію. Загалом за час дії в Україні тарифу
«Роттердам+» українці переплатили понад 40 млрд грн.

живання пальмової
олії призводить до
ожиріння і розвитку
хронічних захворювань
в глобальному масштабі,
а ї ї виробництво завдає
шкоди природі. Такі
основні висновки
доповіді, яку підготували
експерти Всесвітньої
організації охорони
здоров’я.
Індустрію з виробництва і
продажу пальмової олії автори
документа порівнюють з виробництвом тютюнових та алкогольних виробів – і за рівнем шкоди
для здоров’я та навколишнього
середовища, і за зусиллями рекламістів та лобістів, які намагаються приховати від споживачів
правду в гонитві за прибутком.
З огляду на те, що в 2015 році
у США заборонили використовувати небезпечні для здоров’я
трансжири в продуктах харчування, а у 2018 році ВООЗ виступила
з аналогічною рекомендацією
для всього світу, експерти організації побоюються, що виробники їжі просто замінять заборонені інгредієнти на пальмову
олію – дешевшу, але потенційно
не менш шкідливу.
Пальмова олія лідирує у виробництві напівфабрикатів і готових продуктів. При цьому вміст
насичених жирів у ній суттєво ви-
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Щасливчик планує
байдикувати

лише сидіти склавши руки і насолоджуватися грошима. Спочатку він купить новий пікап, а
потім автомобіль для матері та
зробить ремонт у її будинку.
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