
ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ 
ПЕРЕКОНАНА, ЩО 
ФАПИ І ШКОЛИ В 
СЕЛАХ МАЮТЬ ЖИТИ
«Як вам наша дорога?» – такими 
словами зустрічали народного 
депутата України Ірину Констанкевич 
жителі Радошинки, Стобихівки, 
Карасина та Карпилівки. Ірина 
Мирославівна відвідала ці села в 
рамках свого чергового робочого 
візиту. Місцеві жителі поділилися 
із нею наболілими проблемами та 
висловили свою оцінку реформ, які 
запроваджують в країні.

ОНОВИ ЗАЧІСКУ – 
ПОДАРУЙ ДИТИНІ ЩАСТЯ
ЛУЧАНКИ ВІДДАЮТЬ ВОЛОССЯ 
НА ПЕРУКИ ОНКОХВОРИМ

У Луцьку триває всеукраїнська акція 
Hair for Share. За кілька тижнів на 
перуки онкохворим дітям зголосилися 
віддати волосся понад десять дівчат 
та жінок. 
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ВТОМИЛОСЯ ВІД СТАРОЇ 
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В Україні вже 10 років 
заборонено гральний 
бізнес. Однак він нікуди 

не зник, а просто перейшов у 

тінь. Гральні автомати тепер 
маскуються в приміщеннях 
із вивісками комп’ютерних 
клубів або лотерей. Цей 

бізнес ламає людські долі, 
руйнує сім’ї, забирає життя. 

ЗАГАДКОВА ХВОРОБА 
ПАРКІНСОНА
Ця підступна недуга підкрадається 
непомітно і вражає переважно людей 
поважного віку. Причини розвитку 
хвороби Паркінсона досі не з’ясовано, 
констатує кандидат біологічних наук 
Тетяна Ткаченко. Та й вилікувати це 
неврологічне захворювання поки 
неможливо.

компетентно
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ДОРОГА ДО 
ПЕРЕМОГИ
ЯК ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА ПОРОШЕНКО 
ПЛАНУЮТЬ ОТРИМАТИ НОВИХ 
ПРИХИЛЬНИКІВ

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ:
«ВЛАДА І ДАЛІ 
РОЗ’ЄДНУЄ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
НАРОД»
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Направду широкий світ захоплень у 
Геннадія Бондаренка – професора 

Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, 
багаторічного очільника Волинського 
обласного осередку Національної 
спілки краєзнавців України. Адже 
вільний від наукової діяльності час 
він присвячує доволі різноплановим 
заняттям.

хобі

ШАХИ, ВУДКУ ТА... 
БІЛЬЯРД НЕ ПОКИНЕ 
ЗА МІЛЬЯРД

до витоків

Для дитини іграшка – не 
просто забавка. Вона 

допомагає пізнати навколишній 
світ та здобути елементарні 
навички. А ще має бути 
безпечною і розвивальною. Наші 
пращури знали, що основне 
призначення забавок – виховати 

ГРАЛЬНІ АВТОМАТИ 
ЗАБИРАЮТЬ ЖИТТЯ
І РУЙНУЮТЬ РОДИНИ

ДЕРЕВ’ЯНІ ЗАБАВКИ – 
КОНКУРЕНТИ ІМПОРТНИХ КОНСТРУКТОРІВ 

людину, яка згодом зможе себе 
реалізувати у дорослому житті. 
Тому маленьким українцям 
корисно гратися дерев’яними 
кониками, машинками, 
ляльками і головоломками. 
У цьому переконані майстер 
народних ремесел Андрій 
Бондарук та його дружина, 
художниця Ірина Сардак.
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В ІРАНІ – ПОВІНЬ
Щонайменше 70 людей загинули у ре-
зультаті повені в Ірані. Стихію спричи-
нили рясні дощі, які не припиняються з 
березня. З берегів вийшло 140 річок. 
У МЕКСИЦІ – КРИМІНАЛЬНІ 
РОЗБІРКИ
Кілька озброєних нападів та зіткнень 
між злочинними угрупованнями стали-
ся в Мексиці. Мінімум 18 осіб загинули.
США ВИВОДЯТЬ ВІЙСЬКА 
З ЛІВІЇ 
Лівію залишив військовий персонал 
США, який був задіяний в охороні дип-
ломатичних місій, надавав допомогу 
владі у боротьбі з тероризмом і зміц-
ненні стабільності в регіоні. Контингент 
вивели у зв’язку з погіршенням ситуації 
з безпекою в країні.
BREXIT МОЖЕ НЕ ВІДБУТИСЯ
Євросоюз погодився перенести дату 
виходу Великобританії на січень або 
квітень 2020 року в обмін на суворе до-
тримання поставлених умов. Натомість 
прем’єр-міністр Великобританії Тереза 
Мей заявила, що Brexit може і не від-
бутися, якщо парламенту й уряду не 
вдасться узгодити відповідний договір.
ПОЛЬСЬКІ ВЧИТЕЛІ 
СТРАЙКУЮТЬ 
З 8 квітня у Польщі не працюють 48,5% 
шкіл – вчительські профспілки розпо-
чали безстроковий страйк. На урядові 
пропозиції, які полягали в поступовому 
збільшенні зарплат при відповідному 
збільшенні навантаження, погодилася 
лише одна з профспілок. Наразі вчи-
тельська зарплата складає близько 
€929. Профспілки вимагають підвищен-
ня зарплат на 30%.
США ОБІЙДУТЬСЯ БЕЗ РОСІЇ
До 2022 року США планують повністю 
відмовитися від російських ракетних 
двигунів РД-180. Нині американці вже 
виконують польоти на своїх ракетах-
носіях Atlas-3 і Atlas-5 на РД-180.
НІМЦІ ВИННІ ПОЛЯКАМ 
ЗА ВІЙНУ
У Польщі вважають, що Німеччина має 
виплатити мінімум $900 млрд як ком-
пенсацію за збиток, завданий країні під 
час Другої світової війни.
РОСІЯНИ – БЕЗ КАНАЛІЗАЦІЇ
У 2018 році 22,6% російських домогос-
подарств не мали доступу до централі-
зованої каналізації: 16,8% користуються 
системою труб у вигрібні ями, а в 5,8% 
населення система каналізації відсутня. 
Централізована каналізація відсутня у 
66,5% росіян, що проживають у сільській 
місцевості, а в містах тільки 9% жителів 
не мають доступу до каналізації.
ЗА НАРКОТИКИ – СМЕРТЬ
Парламент невизнаної Абхазії ухвалив 
закон, що передбачає смертну кару чи 
довічне ув’язнення  за поширення нар-
котиків в особливо великому розмірі. 
Закон набуде чинності з 2020 року.
ПОМЕР ГЕОРГІЙ ДАНЕЛІЯ
У 88 років після тривалої хвороби по-
мер радянський кінорежисер Георгій 
Данелія. Серед найкращих його кіно-
робіт – «Тридцять три», «Не горюй!», 
«Зовсім пропащий!», «Афоня», «Міміно» 
і «Кін-дза-дза».
ТРОН НАПОЛЕОНА – З МОЛОТКА
Як повідомив аукціонний будинок 
Osenat, трон французького імперато-
ра Наполеона Бонапарта продали на 
аукціо ні за €500 тис.
BMW, DAIMLER ТА 
VOLKSWAGEN ЗМОВИЛИСЯ
Розслідування Єврокомісії виявило змо-
ву між німецькими автогігантами BMW, 
Daimler та Volkswagen – автоконцерни 
порушили закони конкуренції ЄС, до-
мовившись обмежити конкуренцію у 
розробці технологій очищення викидів 
бензинових і дизельних автомобілів.
ГРУЗИНИ – БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ
Парламент Грузії затвердив законодав-
чу ініціативу уряду про скасування ви-
пускних іспитів для учнів 11 та 12 класів 
шкіл.

світова хроніка

Всього на розвиток риковичівської 
громади Фонд виділив майже 80 тис. грн

ініціатива в дії
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Дві зупинки 
громадського 
транспорту 

облаштували в селі 
Риковичі Іваничівського 
району. Проект вдалося 
реалізувати на умовах 
співфінансування Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та Павлівської 
ОТГ, до якої належить 
населений пункт.

У Риковичах проживає близь-
ко тисячі жителів. Як зазначив іні-
ціатор проекту, депутат Павлів-
ської ОТГ від УКРОПу Валентин 
Швець, такі зупинки були вкрай 
потрібні місцевим жителям. Те-
пер люди, чекаючи на автобус у 
негоду, зможуть заховатися від 
дощу, снігу чи вітру. Наявність 
зупинок забезпечить комфортне 
очікування громадського тран-
спорту не тільки жителям Рико-
вичів, а й гостям громади.

Представник Фонду Назарій 
Недбайло розповів, що загальна 
вартість проекту – 27 тис. грн. До 
речі, це не перший проект, що 
його Фонд реалізував у Риковичах. 
Так, для місцевої школи придбали 

парти, дошку, м’ясорубку, заміни-
ли освітлення в спортзалі. Також 
риковичівські школярі отримали 
новорічні подарунки, а переможці 
обласних конкурсів та змагань – 
змогу відпочити в Буковелі. Крім 

цього, для місцевих спортсменів 
подарували 15 комплектів фут-
больної форми та м’ячі. Всього на 
розвиток риковичівської громади 
Фонд виділив майже 80 тис. грн.

«Упевнений, що підтримка 
таких ініціатив на користь грома-
ди завжди знайде відгук в серцях 
людей, – каже Назарій Недбайло. 
– Тішить, коли є такі люди, як за-
сновник Фонду Ігор Палиця, які 
готові допомогти й підтримати 
жителів навіть невеликого села. 
Громада тоді відчуває, що не на-
одинці зі своїми проблемами».

Зауважимо, що за три роки 
кропіткої праці волинян та Фон-
ду в розвиток районів Волині 
вкладено майже 90 млн грн, з 
них 75 млн грн – фінансування 
Фонду, решта – кошти громад та 
місцевих бюджетів. Підтримку 
Фонду отримали у великих міс-
тах та ледь помітних на карті на-
селених пунктах області. 

500 тис. грн з державного 
бюджету за ініціативи 
народного депутата 
Ігоря Гузя надійде на 
реконструкцію ангара 
під спортивну споруду. 
Приміщення розташоване 
на території Володимир-
Волинського ліцею «Центр 
освіти» Волинської облради.

Як розповів директор на-
вчального закладу Валентин Вір-
ковський, лише своїми силами 
важко забезпечити навчально-
тренувальний процес. Але коли 
є зацікавлені люди і підтримують 
ініціативу, щоб діти вели здоро-
вий спосіб життя, розвивалися 
не лише інтелектуально, але й фі-
зично, тоді реалізовуються важ-
ливі проекти.

«Ангар, де раніше стояла 
сільгосптехніка, хочемо пере-

обладнати у споруду з футзаль-
ним полем. Тим більше, що наша 
футзальна команда – чемпіони 
України у віковій категорії U-14. 
У нас є результати і хотілося б їх 
закріпити, а для цього має бути 
достойна база. Розпочинаємо 
ремонт своїми ресурсами, а це 
понад півмільйона гривень. А ре-
конструкція ангара під спортивну 
споруду, утеплення приміщення, 
облаштування відповідного по-
криття – це, сподіваємося, зроби-
мо з допомогою коштів, які буде 
виділено за сприяння народного 
депутата Ігоря Гузя», – зазначив 
Вірковський.

Парламентар розповів, що 
минуло трохи більш як два тижні, 
і пропозицію директора навчаль-
ного закладу було почуто.

«Не так давно міністр освіти 

і науки Лілія Гриневич була на 
зустрічі з трудовим колективом 
«Центру освіти». І директор пору-
шив проблематику, що потрібне 
приміщення з міні-футбольним 

полем та відповідним накриттям. 
Минуло два тижні, й мені вдалося 
з державного бюджету залучи-
ти для цього півмільйона гри-
вень», – резюмував нардеп.

На спортивну споруду залучать півмільйона

guz.in.ua

Середня зарплата штатних працівників 
підприємств, установ та організацій області 
(з кількістю працівників 10 осіб і більше) 
у січні-лютому становила 7635 грн (в 
Україні – 9326 грн). Це в 1,8 раза вище 
від мінімального ї ї рівня, передбаченого 
законодавством (4173 грн) та на 19,7% 
більше, ніж у січні-лютому 2018-го.

Як інформують у Головному управлінні 
статистики Волинської області,  за рівнем 
зарплати Волинь випередила Житомирську, 
Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, 
Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську 
області.

Найбільш оплачуваною була робота 
працівників, зайнятих у виробництві меб-
лів, автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів, машин і устаткування, не 
віднесених до інших угруповань, у сфері 
фінансової та страхової діяльності, де за-
робітна плата перевищила середній по-
казник по області в 2,0-1,7 раза. 

Індекс реальної заробітної плати у січні-

лютому порівняно з відповідним періодом 
2018 року становив 109,7% (в Україні – 
110,1%).

Упродовж лютого загальна сума забор-
гованості з виплати заробітної плати змен-
шилась на 11% і на 1 березня становила 
14,6 млн грн, що дорівнює 1,1% фонду опла-
ти праці, нарахованого за лютий.

Вчасно не отримали заробітну плату 
2,1 тисячі волинян, зайнятих в еконо-
мічно активних підприємствах області, 
або 1,2% від середньооблікової кількості 
штатних працівників. Кожному із зазна-
чених працівників не виплачено в серед-
ньому 5887 грн.

У Луцьку поліцейські затримали групу 
злодіїв, які неодноразово обкрадали 
квартири лучан.

3 квітня співробітники управління карного 
розшуку області у співпраці з оперативниками 
Луцького відділу поліції затримали двох жителів 
Львівської області 34 та 38 років за підозрою у 
вчиненні низки квартирних крадіжок.

Зловмисників затримали після вчинення чер-
гової крадіжки на вулиці Стрілецькій в Луцьку. У 
них вилучили засоби для відкриття замків та ви-
крадені ювелірні вироби. 

До слова, одного з чоловіків уже притягували 
до кримінальної відповідальності за крадіжку. Ві-
домо, що гастролери причетні до вчинення трьох 
крадіжок із помешкань лучан. Тепер їм загрожує 
від трьох до шести років неволі.

Ціни на продукти харчування та 
безалкогольні напої на Волині у січні-
лютому підвищилися загалом на 
2,8%. Про це повідомили в обласному 
управлінні статистики.

Найбільше подорожчали овочі (на 
28,8%) та фрукти (на 12,6%). Зросли ціни 
на цукор, продукти переробки зерно-
вих, хліб, сири, масло, рис, молоко на 
4,2-1,2%. В той же час знизилиcя 
ціни на яйця, свинину, ялови-
чину і телятину, макаронні ви-
роби – на 7,4-1,4%.

Зростання цін на житло, воду, 
електроенергію, газ та інші види палива 
на 1,3% відбулося за рахунок підвищен-
ня тарифів на опалення на 9,0% та гарячу 
воду на 8,7%.

Зниження цін на транспорт загалом 
на 2,1% в основному спричинено здешев-
ленням палива та мастил на 9,3%. Разом 

з тим, подорожчав проїзд 
у залізничному та автодо-

рожньому пасажирському транспорті на 
11,5% та 1,1% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 4,3% за 
рахунок подорожчання місцевого теле-
фонного зв’язку на 17,3%, поштових по-
слуг – на 14,3%, інтернету – на 5,5%, мо-
більного зв’язку – на 3,2%.

в обласному 
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Більшість українців 
змушені економити

статистика
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЄдина маска, яку можна вдягнути, – це усмішка, що приховує біль. 

Таким чином ти збережеш свою гідність. Альда Меріні

ГАЗ ПОДЕШЕВШАВ
«Нафтогаз» виконав розпорядження 
уряду і з квітня знизив ціну на газ для 
населення з 8,55 грн за куб до 8,38 грн 
за куб, тобто на 17 коп.
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» – ПРОТИ 
АХМЕТОВА 
«Укрзалізниця» подала позов до бан-
ку «ПУМБ», що входить до фінансово-
промислової групи System Capital 
Management Ріната Ахметова, щодо 
стягнення 1 млрд грн за трьома кредит-
ними договорами від 2013 року, укладе-
ними з ДП «Донецька залізниця».
САП ЗВИНУВАЧУЄ НАБУ 
В САБОТАЖІ
САП звернулася до НАБУ з проханням від-
реагувати на затягування розслідування 
розкрадань на підприємствах «Укробо-
ронпрому». Слідство через фіктивне по-
стачання на Харківський бронетанковий 
завод запчастин і комплектувальних на 
56 млн грн активно рухалося лише до 
вересня. Після цього в НАБУ заявили про 
безперспективність справи, хоча у рам-
ках цього провадження епізод про поста-
чання двигунів на Львівський бронетан-
ковий завод успішно довели до суду.
ЗА ВБИВСТВО ПАТРУЛЬНИХ – 
ДОВІЧНЕ
Колишнього бійця роти спецпризначен-
ня МВС «Торнадо» Олександра Пугачо-
ва, який у Дніпрі в 2016 році застрелив 
двох патрульних, засуджено до довічно-
го ув’язнення з конфіскацією майна.
У КИЄВІ ПІДІРВАВСЯ 
ТЕРОРИСТ 
4 квітня у столиці вчинили замах на теро-
ристичний акт стосовно співробітника 
спецслужби, спробувавши замінувати 
його автомобіль. Терорист підірвався, коли 
встановлював вибухівку, й помер у лікарні.  
СТАВЛЕНИК САДОВОГО – 
ХАБАРНИК 
СБУ викрила директора КП «Збиранка» 
Львівської міськради Віталія Пугача на 
вимаганні хабара у 4,7 млн грн за пере-
могу в тендері. Чиновник організував 
схему фіктивного постачання вапна, яке 
мали використовувати для стабільної 
роботи станції очистки фільтратів Гри-
бовицького сміттєзвалища. Чиновника 
відсторонено від посади й арештовано 
на два місяці.
НАЖИВАЛИСЯ НА ХАРЧАХ 
ДЛЯ АРМІЇ 
Антимонопольний комітет за змову на 
тендерах наклав штраф у 869,3 млн грн 
на 22 компанії, які брали участь в торгах 
Міноборони на постачання харчування в 
системі електронних закупівель ProZorro.
МП ПРОСИТЬ СКАСУВАТИ ТОМОС 
УПЦ МП просить Вселенського патрі-
арха Варфоломія відкликати Томос про 
автокефалію ПЦУ. У МП вважають це 
рішення помилкою, а «розкольників» 
просять покаятися.
У ПОЛІЦЕЙСЬКИХ АВТО 
СІЛИ БАТАРЕЇ 
У низці гібридних патрульних авто по-
чали виходити з ладу потрібні для еко-
логічної роботи транспорту спеціальні 
акумулятори. Для японських гібридів 
закуплять 43 нові батареї на 3,87 млн 
грн. Кожен акумулятор вартуватиме бю-
джету 90 тис. грн.
ЦЕРКВИ РОСТУТЬ ЯК ГРИБИ
Очільник ПЦУ Епіфаній повідомив, що за час 
незалежності в Україні було зведено близь-
ко чотирьох тисяч православних храмів.
УКРАЇНЦІВ ДУРЯТЬ 
МОБІЛЬНІ ОПЕРАТОРИ
За оцінками Офісу ефективного регу-
лювання, збитки українців від прихо-
ваних мобільних послуг становлять до 
100 млн грн на рік. Гроші з мобільного 
рахунку можуть зникати через мелодії, 
гороскопи, анекдоти тощо.
УКРАЇНЦІВ ПОРАХУЮТЬ
Наступного року в Україні запланували 
провести перший за останні 18 років пе-
репис населення. Але спершу цьогоріч 
у грудні проведуть пробний у двох ра-
йонах. Витрати на перепис складуть не 
менш як 2 млрд грн. Станом на 2001 рік 
українців було понад 48 млн.

українська хронікаХАБАР – НА ПІВМІЛЬЙОНАХАБАР – НА ПІВМІЛЬЙОНАна гарячому

Олесь Іващенко вимагав $20 тис.
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Уже традиційно волонтери 
благодійного фонду «Серце 
патріота» вирушили в 
особливу поїздку. Цього разу 
активісти повезли допомогу 
пораненим у боях бійцям, які 
перебувають на лікуванні в 
Харківському військовому 
госпіталі.

Керівник центру, депутат 
Луцької міської ради від УКРОПу 
Сергій Балицький розповів, що 
цього разу повезли важливий і 
цінний вантаж, на який чекали 
досить довго.

«Вирушили два автомобі лі – 
один повіз пілони на полігон, ін-
ший доправить у Харків привезену 
зі Швейцарії допомогу, а саме – до-
роге медичне обладнання, яке ми 
розмитнили разом із керівником 
благодійного фонду «Серце для 
України» Ігорем Климчуком. Крім 
цього, для хлопців, які там лікують-
ся, ми підготували понад 100 пода-

рункових пакетів, у яких – футбол-
ки, шкарпетки, білизна, смаколики, 
чай, засоби особистої гігієни та 
інші потрібні речі».

Сергій Іванович зазначив, що 
до збору допомоги долучилися 
радник міського голови Ігор По-
ліщук, підприємці Ігор Курілін, 
Ігор Чернецький, товариства «Те-
ремно Хліб», «Волинські солодо-
щі», небайдужі жителі міста. 

Волонтер «Серця патріота», ма-
ма воїна АТО Надія Кашуба актив но 
намагається залучати діток з садоч-
ків та шкіл до збору допомоги. 

«Дітки, зокрема і моя внучка 
Марта Кашуба, постійно створю-
ють листівочки для воїнів, аби 
вони розуміли, що ми про них 
тут пам’ятаємо та молимося. Ба-
жаємо їм здоров’я і чекаємо, аби 
вони швидше повернулися додо-
му з перемогою». 

«Згідно з попередніми звер-

Волонтери вчергове везуть 
допомогу нашим захисникам 

У Луцьку 3 квітня затримали 
одного з керівників обласного 
управління Держгеокадастру 

Сумщини Олеся Іващенка на хабарі 
в понад півмільйона гривень. 
Кошти посадовець вимагав 
та отримав за залагодження 
земельного питання.

Оперативники Управління захисту еко-
номіки у Волинській області Національної 
поліції України спільно з Військовою проку-
ратурою Західного регіону зібрали матеріали 
корупційної діяльності вищого керівництва 
Держгеокадастру Волинської області. Згодом 
посадову особу призначили на керівну поса-
ду Держгеокадастру в Сумській області.

Під час досудового розслідування право-
охоронці встановили, що, перебуваючи на 
посаді в. о. начальника ГУ Держгеокадастру 
у Волинській області, посадовець вимагав від 
підприємця $20 тис. неправомірної вигоди 
(552 тис. грн). Вказана сума включала зала-
годження таких питань: скерування проекту 
землеустрою на експертизу та його подальше 
погодження службовими особами Держгео-
кадастру.

До моменту призначення на нову по-
саду, а саме на посаду одного із заступників 
начальника Держгеокадастру в Сумській об-
ласті, посадовець підписав усі документи для 
проведення відповідної експертизи.

Нагадаємо, після інциденту 30 жовтня 

Іващенко написав заяву на звільнення. Тоді 
на прийом до посадовця в Горохові завітали 
десятки місцевих атовців, а також луцькі акти-
вісти, які висловили низку претензій до очіль-
ника обласного Держгеокадастру.

Крім того, 8 квітня співробітники Служби 
безпеки України викрили на хабарі опер-
уповноваженого Луцького відділу поліції Го-
ловного управління Нацполіції у Волинській 
області. Як повідомили в обласному УСБУ, 
поліцейський вимагав від жителя обласного 
центру 3,5 тис. грн. За вказану суму зловмис-
ник обіцяв не розпочинати досудове роз-
слідування за фактом можливої причетності 
доньки чоловіка до крадіжки мобільного те-
лефона. Заходи з викриття протиправних дій 
поліцейського проводили спільно з Держав-
ним бюро розслідувань під процесуальним 
керівництвом Генпрокуратури та за участі 
працівників внутрішньої безпеки поліції.

До слова, днями Ковельський міськ-
районний суд виніс вирок головному спе-
ціалісту відділу надання адміністративних 
послуг Управління Укртрансбезпеки у Во-
линській області. За $150 хабаря він відбувся 
штрафому у 20 тис. грн.

gp.gov.ua

неннями медзакладів Харкова, 
ми відправили вантаж, який на 
70% складається з медзасобів. 
Тут – абдомінальні набори, тре-
нажери, набори для анестезії та 
дорогий шовний матеріал. Усе 
це може допомогти медикам ря-

тувати життя військовослужбов-
ців», – зазначив Ігор Климчук.

Волонтери фонду щиро дяку-
ють усім небайдужим, які з року 
в рік долучаються до збору допо-
моги, й закликають не полишати 
цю справу.

Сина селищного голови 
Локачів Богдана Іуса в ніч на 
6 квітня важко поранили у 
Києві. Юнаку, якому завдали 
13 ударів ножем, збирають 
кошти на дорогий препарат 
для лікування.

Хлопець переніс кілька опе-
рацій. Стан потерпілого досить 
важкий, лікарі борються за його 
життя.

«Через численні ножові по-
ранення він зазнав великої кро-
вовтрати. На жаль, у нього не 
згортається кров, тож терміно-
во потрібен дорогий препарат 
«Октаплекс»», – прокоментував 
начальник управління охорони 
здоров’я ОДА Ігор Ващенюк.

Допомогти можна за та-
кими реквізитами: 4149 4996 
4950 3230 (матір пораненого 

Іус Ірина Анатоліївна).
Як повідомили в київській по-

ліції, через конфлікт у столично-
му пабі розпочато кримінальне 
провадження. Право охоронці 
з’ясували, що упродовж вечора 
хлопець відпочивав у пабі, де в 
нього виник конфлікт із компа-
нією молодиків. Згодом співро-
бітники закладу виявили його у 
вбиральні в непритомному ста-

ні й викликали швидку. Пере-
глянувши камери відеоспосте-
реження, поліцейські побачили, 
як відвідувач напідпитку пішов 
до вбиральні, а за ним зайшли 
двоє невідомих, які невдовзі за-
лишили приміщення. За даними 
лікарів, у потерпілого забої та 
множинні колото-різані рани. 
Правоохоронці шукають зло-
вмисників.

26-річний чоловік, який з дитинства 
хворів на епілепсію та мав ІІІ групу 
інвалідності, помер у стінах Луцького 
слідчого ізолятора. Захисники 
неодноразово просили суд змінити міру 
запобіжного заходу у зв’язку з хворобою, 
проте в задоволенні клопотання було 
відмовлено.

Як повідомив адвокат померлого Віктор 
Пилипчук, справа молодика, якого підозрю-
вали в участі у розбійних нападах, перебува-
ла в суді  близько двох років. Відповідно до 
ухвали суду, мірою запобіжного заходу обра-
ли тримання під вартою.

«Захист наполягав на домашньому арешті, 
паралельно вимагали проведення судово-
медичної експертизи. На жаль, суди поверх-
нево поставилися до клопотань захисту», – 
зазначає юрист. 

З його слів, за час перебування в ізоляторі 
у його клієнта Володимира С. сталося близь-
ко 50 епілептичних нападів, які підтверджено 

В оренду фермерському господарству 
на Волині незаконно дали 77 га 
земель вартістю 100 млн грн.

Прокуратура Волині звернулася до 
Господарського суду області з позовом, 
аби визнати незаконними і скасувати рі-
шення щодо передання землі та визнати 
недійсними договори оренди, згідно з 
якими 77 га земель, серед яких і 40 га лісу, 
передали в користування фермерському 
господарству як землі сільськогосподар-
ського призначення.

Прокурори з’ясували, що внаслідок 
ухвалення незаконних рішень ці зем-
лі незаконно вилучили з користування 
держпідприємства «СЛАП «Рожищеагро-
ліс» та змінили їхнє цільове призначення 
із земель лісового фонду на землі сіль-
ськогосподарського призначення. Відтак 
у суді прокурори наполягатимуть на по-
верненні земель до лісового фонду.

документально.
«В останній день життя у нього трапилося 

чотири напади. Після розтину встановили, що 
причиною смерті є набряк мозку», – зазначив 
Віктор Пилипчук.

Щодо цього інциденту розпочалося слід-
ство за статтями 115 і 140 Кримінального ко-
дексу України – «Умисне вбивство» та «Нена-
лежне виконання професійних обов’язків».

В ізоляторі у чоловіка трапилося 
близько 50 епілептичних нападів
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ГУБЕРНАТОР ПОВСТАВ 
ПРОТИ ПРЕЗИДЕНТА
За два тижні до другого туру 
виборів Президента України 
піраміда влади починає небезпечно 
хитатися – в Одеській області Петро 
Порошенко спробував звільнити 
чинного губернатора Максима 
Степанова і призначити на його 
посаду свою людину – першого 
заступника голови ОДА Сергія 
Паращенка.

Глава області Максим Степанов, сво-
єю чергою, заявив про непокору Поро-
шенку, оголосивши, що президентський 
указ незаконний. 

Причина гніву Президента проста і 
зрозуміла – провальний рейтинг після 
першого туру (Порошенка підтримали 
9% виборців, Зеленського – 41%), лікві-
дація мережі з підкупу на користь Пре-
зидента та багаторічна дружба Максима 
Степанова з опозиційним політиком, 
головою Волинської облради Ігорем Па-
лицею, якої він ніколи не приховував. 

Для того аби звільнити неугодного 
Степанова, Порошенко має звернути-
ся до Кабміну. Там, за інформацією ЗМІ, 
Президента чекатиме бунт.

«НЕПТУН» ВЖЕ НА ЧАСІ? 
Про завершальні випробування 
української крилатої ракети 
«Нептун» в Одеській області 
5 квітня повідомив Петро 
Порошенко, який у 2014 році 
заблокував ї ї розробку, адже, на 
його думку, це було не на часі.

Екс-голова «Укрспецекспорту» Сер-
гій Бондарчук, якого за сфальсифіко-
ваною справою з 2014 року переслідує 
Генпрокуратура і якому дали політичний 
притулок у Великобританії, нагадав, що 
саме Петро Порошенко, ставши Прези-
дентом і Головнокомандувачем, у 2014 
році заблокував розробку української 
крилатої ракети «Нептун», незважаючи 
на її успішні випробування. «Ми мали всі 
можливості закінчити й поставити раке-
ту на озброєння ще в далекому 2014-му, 
і не тільки поставити, а й використовува-
ти проти ворога», – повідомив політик.

МАНГЕР – У РЕАНІМАЦІЇ 
Шевченківський райсуд Києва 
3 квітня обрав запобіжний захід 
голові Херсонської облради 
Владиславу Мангеру, якого 
підозрюють в організації вбивства 
активістки Катерини Гандзюк.

Його зобов’язали  здати прокуро-
ру закордонний паспорт, з’являтися до 
органів слідства за першою вимогою, 
не відлучатися з Херсона без дозволу 
слідчого чи прокурора та носити елек-
тронний браслет. 

8 квітня Мангер потрапив до лі-
карні через проблеми з серцем. Він не 
з’явився на судове засідання, де мали 
розглядати подання Генпрокуратури 
про продовження на два місяці терміну 
відсторонення його від посади голови 
Херсонської облради.

ЗАБОРОНЕНО ЧАРТЕРНІ 
РЕЙСИ МІЖ УКРАЇНОЮ 
ТА РОСІЄЮ
Кабмін встановив заборону 
на здійснення нерегулярних 
польотів між Україною і Росією, за 
винятком рейсів, які потрібні для 
забезпечення місії ООН, Червоного 
Хреста та ОБСЄ.

Поштовхом до цього рішення став 
візит 22 березня народного депутата 
Юрія Бойка та його соратника Віктора 
Медведчука до Москви, де вони зустрі-
лися з прем’єр-міністром Росії Дмитром 
Медведєвим і головою «Газпрому» Олек-
сієм Міллером. 

«Раніше РНБО ухвалила рішення про 
застосування обмежувальних заходів 
до низки російських авіакомпаній. Та 
заборона не поширювалася на нерегу-
лярні рейси між Україною і Росією, які 
здійснюють літаками, що не зареєстро-
вані в Росії», – пояснив глава МВС Арсен 
Аваков.

по суті вибори президента ДОРОГА ДО
ПЕРЕМОГИДвоє фіналістів 

президентських 
виборів в Україні 

активно демонструють 
публічне змагання. 
Країна минулого тижня 
спостерігала за тим, що 
іронічно назвали «батлом 
пробірок». Нині ж триває 
протистояння з приводу 
дати проведення дебатів.

Після оголошення результа-
тів екзит-полів обидва усміхали-
ся й вітали прихильників, однак 
з принциповою різницею. Воло-
димир Зеленський – з відчуттям 
стрімкого фінішу, коли все ще 
не віриш, що велетенські цифри 
соціологів стали реальністю. Пет-
ро Порошенко – щоб зберегти 
внутрішній спокій після зустрічі з 
тією ж реальністю, яку розумів, а 
тепер ще треба прийняти.

Об’єктивні цифри свідчать, 
що порівняно з 2014 роком він 
втратив підтримку людей більш 
ніж утричі. Його публічна тактика 
не змінилася – демонструвати, 
що він лишається господарем у 
хаті. Але коли Володимир Зелен-
ський запропонував провести 
політичне змагання під назвою 
«дебати» на величезній Олімпій-
ській арені в Києві, Порошенку 
залишалося або погодитися, або 
втратити ще частину тих, хто за 
нього проголосував.

Утім є ще одна зміна. Поро-
шенко вирішив довести, що теж 
хороший шоумен. Епопею зі зда-
ванням аналізів обох кандидатів 
країна спостерігала упродовж 
тижня. Результати, отримані в різ-
них клініках і за різних обставин, 
засвідчили, що обидва не мають 
шкідливих залежностей.

Але глядачі отримали чимало 
підстав для коментарів у соцме-
режах. Хтось помітив помилку в 
датах. Хтось не вірив досліджен-
ням у принципі. Володимир 
Кличко, наприклад, запропону-
вав задіяти антидопінговий тест 
в WADA (організація, яка контро-
лює допінг у спортсменів).

Утім за ширмою шоу аналізів 
лишилися чимало інших вимог, 
які висунув Зеленський до свого 
опонента. І ось тут сталося багато 
цікавого. 

Штаби кандидатів уже мали б 
провести переговори й повідо-
мити народу, як і коли кандида-
ти будуть спілкуватися очі в очі. 
Однак поки що остаточних до-
мовленостей немає (принаймні 
станом на момент здавання но-
мера до друку, – ВН). Для виборців 
це – недобрий знак. 

«Дуже важливо для країни, 
щоб зараз кандидат Зеленський 
звернувся до виборців Поро-

побачимо розвиток цієї тези», – 
зазначив заступник голови Адмі-
ністрації Президента Ростислав 
Павленко.

У штабі Володимира Зелен-
ського змушені відбиватися від 
атак так званих порохоботів в 
інтернеті. Тут знають, що прямий 
конкурент на виборах хоче виби-
ти Зеленського з сідла будь-яким 
чином. У тому числі – використо-
вуючи фейкову підтримку воро-
гів України типу Охлобистіна та 
Пореченкова.

Завдання Зеленського – не 
втратити підтримку свого вибор-
ця. До речі, фактична явка засвід-
чила: молодь масово прийшла 
на дільниці, що суперечить сві-
товим тенденціям і грає на руку 
41-річному кандидату. Кількість 
прихильників він може нарости-
ти за рахунок виборців ледь не 
всіх тих, хто не пройшов до дру-
гого туру.

Отже, президентства у Зелен-
ського в кишені ще немає і все 
вказує на те, що країна чекає те-
левізійного двобою кандидатів. 
За це три чверті українців, яких 
опитали соціологи. Люди чека-
ють і яскравого шоу, і предметної 
розмови.

«А предметним є якраз те, 
хто буде в команді, скажімо так, 
навколо нового Президента, хто 
буде впливати на формування і 
ухвалення рішень – ось це пред-
метно. Коли ми побачимо цих 
людей – це буде предметно, тому 
що тоді ми розумітимемо, хто 
буде наповнювати нового Пре-
зидента змістовно з тих питань, 
із яких у нього немає ще своєї 
позиції», – підкреслює політолог 
Володимир Фесенко. 

Відповіді на більшість питань 
українські виборці отримають 
щонайпізніше у п’ятницю, 19 квіт-
ня, за два дні до голосування, між 
сьомою та десятою годинами ве-
чора в телевізійному ефірі. При-
наймні так говорить закон.

ЯК ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
ТА ПОРОШЕНКО 
ПЛАНУЮТЬ 
ОТРИМАТИ 
НОВИХ 
ПРИХИЛЬНИКІВ

Дебати кандидатів на пост президента України на 
НСК «Олімпійський» можуть відбутися тільки 
14 квітня. Про це 9 квітня заявив голова фракції «Блок 
Петра Порошенка» у Верховній Раді Артур Герасимов. 
19 квітня можуть пройти лише офіційні дебати в студії 
Національної суспільної телерадіокомпанії України.

«Логічно, що дата проведення дебатів на 
«Олімпійському» може бути саме 14 квітня – це останні 
вихідні перед днем голосування другого туру. А 
офіційні дебати, згідно з чинним законодавством, мають 
проходити 19 квітня й тільки в студії громадського 
мовника», – сказав він. 

Проте напередодні Володимир Зеленський заявив, 
що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. 
А Порошенко сказав, що чекає Зеленського на 
«Олімпійському» і 14, і 19 квітня.

шенка, кандидат Порошенко – до 
виборців Зеленського. Щоб ми 
отримали більш змістовну ви-
борчу кампанію, аніж у першо-
му турі. І тому великі сподівання 
саме на змістовні теледебати. 
Гадаю, це і є ключовий момент 
другого туру», – зазначає голова 
Комітету виборців України Олек-
сій Кошель. 

Немає чіткої відповіді, чому 
чинний Президент так тримаєть-
ся за владу і хоче, щоб його пере-
обрали. Чи боїться кримінально-
го переслідування за корупцію, 
чи так любить керувати, чи знає, 
що країну чекають часи розквіту. 
Хай там як, йому потрібно збіль-
шити кількість прихильників. На-
разі різниця між двома таборами 
дуже суттєва – 2 мільйони 700 ти-
сяч голосів, і не на користь По-
рошенка. Тому він активізувався 
та прагне через контрольовану 
парламентську більшість переза-
пустити роботу антикорупційних 
органів і розблокувати створен-
ня Антикорупційного суду, по-
збавити силовиків повноважень 

тиснути на бізнес, забезпечити 
відкриті списки, скасувати енер-
гетичну схему «Роттердам+» і 
провести перевірку законності 
формування тарифів. 

Член штабу Зеленського 
Олександр Данилюк підкреслив, 
що Генпрокуратура в нинішньо-
му стані не потрібна і її треба 
перезапустити, функція СБУ – 
контррозвідка, а судова система 
мусить оновитися. Порошенко, 
своєю чергою, почав уникати 
конкретних кроків і намагається 
перетворити виборчі змагання 
на інформаційний видовищний 
шум замість справжніх змін. Єди-
на його практична дія в другому 
турі – звільнення свого ставле-
ника Андрія Гордєєва, голови 
Херсонської ОДА, якого підозрю-
ють у причетності до вбивства 
громадської діячки Катерини 
Гандзюк.

«Президент почув усіх ви-
борців, Президент почув те по-
відомлення, яке суспільство, 
проголосувавши, спрямувало. Я 
думаю, що найближчим часом ми 

ВИБОРИ-2019. ОФІЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІДЕРІВ*

* Офіційні 
підсумки першого 

туру від ЦВК

ПЕТРО ПОРОШЕНКОВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30,24% 15,95%

Виборці вимагають змістовних дебатів
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ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: 
«ВЛАДА І ДАЛІ 
РОЗ’ЄДНУЄ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
НАРОД»

  Анна ВОЛОЩУК

Заклики, які пролунали від 
окремих політиків, мовляв, треба 
покарати тих, хто проголосував 
за непровладного кандидата 
в президенти, вигідні Росії. У 
цьому переконаний депутат 
Волинської обласної ради, очільник 
волинського осередку партії УКРОП 
Вячеслав Рубльов.

Свою заяву він озвучив під час ефіру 
на ТРК «Аверс». За його словами, чинна 
влада здійснює штучне роз’єднання укра-
їнців. Адже надто часто лунає теза, мовляв, 
хто не проголосував за потрібного канди-
дата в президенти, той проти України. 

«Мені соромно за ту владу, що сьо-
годні є в Україні, тому що всі громадяни 
нашої держави мають право на власну 
думку. Вони можуть голосувати за Зелен-
ського, за Шевченка, за Гриценка чи за Ко-
шулинського, і це їхня позиція. У другому 
турі будуть визначатися. Думаю, що вони 
сприйняли образу виборців Зеленсько-
го як образу кожного українця, адже ми 
мусимо мати повагу до того вибору, який 
має кожна людина. Але нас розмежову-
ють. Це була технологія колишніх регіона-
лів, тих, хто пропагував «рускій мір». Але в 
нинішніх умовах будь-яка політична сила 
має це засуджувати і ми, укропівці, зокре-
ма. Зеленський переміг в більшості об-
ластей, і це свідчить про те, що він своєю 
програмою і авторитетом об’єднує  нашу 
країну», – переконаний укропівець.

Він каже: нині держава ставиться до 
своїх громадян як до відпрацьованого 
матеріалу. І це не та країна, в якій хочеться 
жити й працювати.

«До влади має прийти людина не з 
системи. Треба, щоб тих, хто 20 років си-
дить на тих самих кріслах у владі, нарешті 
замінили. Вони вміють тільки прислужува-
ти. Коли змінюється Президент, змінюєть-
ся і керівник обласної державної адміні-
страції. Ці люди перефарбовуються і далі 
працюють. Хай прийдуть професіонали. 
Треба докорінно міняти систему, залучати 
нових людей, які здатні змінити нинішню 
ситуацію», – заявляє політик.

Ще одним прикладом роз’єднання 
українців, зокрема волинян, Вячеслав 
Рубльов називає нинішню політику Во-
линської облдержадміністрації. Як відомо, 
голова ОДА Олександр Савченко заблоку-
вав виконання бюджету області на 2019 
рік позовом до суду про визнання рішен-
ня про ухвалення бюджету незаконним.

«Рішення про блокування бюджету 
шкодить насамперед волинянам. Люди-
на, яку на посаду голови ОДА призначив 
Президент України, не може керувати об-
ластю, працюючи проти її жителів. Тому 
депутати мають висловити свою позицію 
і відправити цю людину туди, звідки вона 
прибула», – резюмував укропівець. 

Нагадаємо, Вячеслав Рубльов зареє-
стрував проект рішення про висловлен-
ня недовіри голові Волинської ОДА. Його 
розглянуть на найближчій сесії Волин-
ської обласної ради.

з перших вуст ІГОР ПОЛІЩУК: «СУСПІЛЬСТВО 
ВТОМИЛОСЯ ВІД СТАРОЇ 
ТА ПРОГНИЛОЇ СИСТЕМИ»

  Юлія ТЕРПЕЛЮК

Після першого туру 
виборів Президента 
українці 

нетерпеливо очікували 
на результати. Мало хто 
сумнівався, що буде 
другий тур, але всіх 
цікавило, хто ж туди 
пройде – Зеленський 
та Тимошенко чи 
Зеленський та 
Порошенко... 

Після оприлюднення перших 
результатів зі значною перева-
гою у лідери вийшов Володимир 
Зеленський. Інформаційний про-
стір сколихнувся: прихильники 
чинного гаранта накинулися з 
образливими словами та погро-
зами на тих виборців, які не під-
тримали Петра Порошенка.

Про вибори, другий тур, май-
бутнє області та країни в ефірі 
програми «На часі» телеканалу 
«Аверс» розповів голова фрак-
ції «УКРОП» у Луцькраді, радник 
Луцького міського голови Ігор 
Поліщук.

«Ці вибори були непередба-
чуваними, зокрема їхні результа-
ти та досить висока явка багато 
кого здивували. Українці чітко 
сказали ні Петру Порошенку на 
посаді Президента. Це така собі 
тиха революція, коли абсолютно 
демократичним процесом – шля-
хом голосування – українці дали 
зрозуміти, що вони більше не ба-
чать Петра Олексійовича на цій 
посаді. Варто також врахувати, що 
такий невеликий відсоток голосів 
(15,95%) Порошенко набрав, ви-
трачаючи на один день перед-
виборчої агітації до 10 мільйонів 
гривень. Це неймовірні кошти, 
хоча ми розуміємо, що реальні 
цифри є набагато більшими. Усі 
ми знаємо про ті сотні тисяч агіта-
торів, про підкуп та інші речі, які 
неодноразово висвітлювали у ЗМІ 
та соціальних мережах. Петро По-
рошенко та Юлія Тимошенко ра-
зом набрали менше голосів, ніж 
Володимир Зеленський, за якого 
проголосувало 30,24% виборців. 
Це чіткий сигнал українського 

суспільства про те, що воно вто-
милося від старої прогнилої сис-
теми, від багатолітніх політиків, 
які своїми діями привели Україну 
до того стану справ, який в нас є. 
Українці втомилися від корупції, 
брехні, кумівства, розкрадання 
державного бюджету і від того, 
що Президент ставить власні ін-
тереси та інтереси своїх друзів 
вище від державних», – зазначає 
Ігор Поліщук.

Депутат підкреслив, що рей-
тинг Петра Порошенка порівня-
но з 2015 роком сильно впав, але 
навіть ці сьогоднішні 16% він має 
лише завдяки неймовірній кіль-
кості проплачених агітаторів та 
використанню під час виборчої 
кампанії коштів державного й 
місцевих бюджетів.

«Реальний рейтинг Порошен-
ка на сьогодні складає біля 10%, а 
решту він здобув маніпуляціями, 
порушеннями виборчого законо-
давства та тотальним використан-
ням адмінресурсу. У деяких містах 
України працювала так звана со-
ціальна програма «Турбота», під 
час якої соцдопомогу видавали 
під приводом допомоги від Пет-

ра Олексійовича. За державний 
кошт відбувалися також поїздки 
містами та містечками обласного 
і районного значення», – прова-
дить Ігор Ігорович.

Політик вважає, що однією 
з основних інтриг перед цими 
виборами було те, хто пройде в 
другий тур: Петро Порошенко чи 
Юлія Тимошенко. Стосовно Во-
лодимира Зеленського ніхто не 
сумнівався.

«Після оголошення поперед-
ніх результатів екзит-полів у соці-
альних мережах і не тільки почала 
підніматися масова істерія і на-
ростати певна агресія. Громадян 
України, які не голосували за Пет-
ра Порошенка, обзивали ідіота-
ми, малоросами, ватниками. Ми, 
безумовно, розуміємо, хто куль-
тивував цю політику ненависті та 
агресії – різноманітні блогери, до-
писувачі, так звані журналісти, які 
отримують вказівки, що писати, з 
Адміністрації Президента і яких фі-
нансують з Банкової. Я думаю, що 
це хибний крок, який не додасть 
Петру Порошенку голосів у друго-
му турі, – наголосив Ігор Поліщук. 
– На мою думку, цими дописами, 

закликами майже до фізичного 
знищення тих, хто не голосував 
за Порошенка, має зацікавитися 
СБУ. Такі істеричні, неадекватні, 
абсолютно неприпустимі в укра-
їнському суспільстві заклики від 
людей, які підтримують Прези-
дента, – останні їхні конвульсії, 
адже вони розуміють: якщо Петро 
Олексійович не виграє вибори, 
їхня діяльність, яка сіє агресію, 
паніку, ненависть, нікому не буде 
потрібна, крім самого Порошен-
ка, і її не будуть фінансувати».

Депутат зазначає, що на 
сьогодні Україну потрібно 
об’єднувати, адже наша держава 
вже має приклади, коли намага-
лися роз’єднати людей.

«Петро Порошенко піде на 
все, аби залишитися на посаді. 
Тому абсолютно не виключаю 
можливості провокацій з боку 
Президента, його штабу, різно-
манітних ситуацій, які можуть 
зірвати другий тур виборів і не 
дати його провести», – застерігає 
політик.

Також він закликав українців 
не продавати голоси, а думати 
про своє майбутнє і свідомо ро-
бити вибір.

«У другому турі українці, які не 
голосували за Порошенка та Зе-
ленського, мають самі вирішити, 
за кого віддати голос. І тут потріб-
но усвідомлювати, що ти робиш 
вибір, який вплине на майбутнє 
України та її народу в наступні 
п’ять років, ти визначаєш, яким 
буде майбутнє твоєї країни і яким 
шляхом вона рухатиметься далі, – 
зазначив Ігор Поліщук. – Сьогодні 
Україна має шанс стати на шлях 
розвитку, об’єднання та процві-
тання. І треба проголосувати так, 
як ти сам вважаєш, а не за кошти 
чи якісь інші преференції. Я спо-
діваюся, що державні службовці 
також не будуть піддаватися тис-
ку адмінресурсу і голосуватимуть 
так, як вважають за потрібне».

Укропівець закликає 
робити правильний вибір

lutskrada.gov.ua

точка зору

 Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Здобути додаткові 
голоси електорату 

Петрові Порошенку 
допомогли два фактори: 
потужний адмінресурс 
та організована мережа 
для підкупу виборців. 
Таку думку в ефірі 
телеканалу «Аверс» 
висловила народний 
депутат України 
Ірина Констанкевич, 
коментуючи результати 
першого туру виборів 
Президента.

Ірина Мирославівна зауважи-
ла, що в її 23-му виборчому окру-
зі інтерес людей до політичного 
життя країни досить високий. Явка 
виборців склала тут майже 68%.

«Незмінним лідером на ви-
борчих перегонах у моєму окрузі 
залишилася Юлія Тимошенко. 
Цього разу за неї проголосувало 
22% виборців. На другому місці – 
Петро Порошенко, на третьому – 
Володимир Зеленський. Згідно із 
аналізом симпатій електорату, 
який ми провели, Зеленського 
більше підтримали у містах і в се-
лах поблизу них. Стосовно Олек-
сандра Шевченка, який пред-
ставляє нашу політичну партію 

УКРОП, і за якого, до речі, я й го-
лосувала, то він набрав близько 
3%. Звичайно, цього було замало, 
аби потрапити в другий тур. Але 
наша партія розуміє, що нам ще 
потрібно багато працювати», – за-
значила народний депутат.

На думку Ірини Констанкевич, 
на рейтинг Петра Порошенка 
вплинули  організований підкуп 
виборців та використання адміні-
стративного ресурсу. Додамо, що 
за кілька днів до виборів у селі 
Шлапань Любешівського району 
під час зустрічі з народним депу-

демократична реакція. Вважаю, 
що як демократична держава ми 
маємо ставитися з повагою до 
думки інших. Я навіть на собі від-
чула реакцію осуду, мовляв, як ти 
можеш бути в опозиції, якщо дер-
жава в небезпеці? Думаю, що це 
роблять свідомо для розколу сус-
пільства. Але країна не може бути 
унітарною в думках. Окрім того, 
одному з кандидатів було надано 
можливість у п’ять років, аби втри-
мати свій рейтинг, а інший взагалі 
не був у політиці. Якщо залишить-
ся чинна влада, то на зміни годі 
очікувати. За цієї системи корупція 
так і залишиться органічною скла-
довою, далі зароблятимуть на вій-
ні, необґрунтовано зростатимуть 
тарифи... Після зміни влади, споді-
ваюся, буде інакше. Зеленський – 
нове обличчя у політиці. Його на-
зивають постмодерним політиком, 
тобто таким, який утверджується 
через заперечення. А щодо його 
бачення розвитку країни, то мені 
було б цікаво про нього почути 
під час дебатів. Хоча для себе маю 
вже сталу думку щодо голосуван-
ня у другому турі», – підсумувала 
Ірина Констанкевич.

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПОКАЗАЛИ 
ВІДСОТОК НЕДОВІРИ ДО ВЛАДИ»

Укропівка здивована 
реакцією суспільства

im
k.net.ua

татом люди на камеру розповіли, 
що в їхньому населеному пункті 
здійснюють підкуп виборців за 
Порошенка. До слова, після ви-
ходу матеріалу на телеканалі 
«Аверс» цим прецедентом заці-
кавилися і правоохоронці.

Ірина Мирославівна додала, 
що саме  напередодні виборів по-
чали виплачувати так звані одно-
разові доплати до пенсій, монети-
зовані субсидії та оголосили про 
впровадження нових соціальних 
допомог для багатодітних.

«За словами політолога Во-
лодимира Фесенка, ці фактори 
призвели до зростання голосів за 
Порошенка на 5%. Але рейтинг 
Президента в той же час демон-
струє і його антирейтинг, який 
наближається до 85%. Згідно із 
даними соцопитувань, практич-
но такий же відсоток громадян 
України не довіряє чинній владі. 
І це, по суті, вирок їй», – каже на-
родний депутат.

Ірина Констанкевич зізнаєть-
ся, що здивована реакцією сус-
пільства на результати виборів. 

«Те, що пишуть у соціальних 
мережах, – це нецивілізована і не-

Анна Волощ
ук

Політик – за повагу до вибору
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Справжня щедрість полягає в тому, щоб не помічати невдячності. 

Коко Шанель

Лише у Луцьку діє понад 
60 гральних закладів. Поліція 
безпомічно розводить 
руками: мовляв, вони 
часто сковані рамками 
закону і притягнути 
до відповідальності 
організаторів та власників 
дуже складно. Як 
з’ясувалося, серед осіб, 
причетних до грального 
бізнесу в Луцьку, є 
депутат міськради Андрій 
Покровський. А фірми, тісно 
пов’язані з ним, нині під 
слідством через ведення 
грального бізнесу.

бідароманси про фінанси

кош ти у кредит усім під порядок. 
Без будь-яких «зайвих» докумен-
тів, оскільки кредитори потім 
ідуть в поліцію, де беруть усю ін-
формацію для звернення до сусі-
дів. І вибивають борги...

Тепер телефонують і мені, 
вимагаючи негайно сплатити ці 
кошти. Змушують гасити борг, 
оскільки Олександр Транін на-
чебто назвав мене поручителем. 
На питання, чи є мій підпис у до-
говорі про отримання кредиту, 
вже інший чоловічий голос у слу-
хавці пояснив, що такого підпису 
їм навіть і не треба. Начебто до-
статньо, аби позичальник назвав 
мої анкетні дані. 

У відповідь я запропонувала 
назвати анкетні дані чоловікові, 
що телефонував мені, бо у такий 
спосіб вирішила позичити й собі 
кошти, але під його поручитель-
ство. Погодьтеся, коли є такий 
варіант повернення грошей, то 
гріх ним не скористатися. На таке, 
правда, мій співрозмовник від-
бувся лишень погрозами та об-
разами. 

Та щойно я запропонувала 
йому піти з цими претензіями до 
суду, представник ТОВ узагалі пе-
рестав телефонувати. Виходить, я 
випередила його, адже залякати 
мене зверненням до суду йому 
просто не вдалося...

А розрахунок вочевидь був 
такий, що налякають мене тими 
претензіями і я побіжу до сусіда, 
аби змусити його сплатити бор-
ги. Стану таким собі безоплатним 
«вибивайлом». Тим паче, що буду 
трудитися щиро, аби стягнути 
гроші, оскільки пам’ятатиму про 
погрози змусити платити борг. 
Мені ж бо віддавати власні кошти 
не схочеться...

Ось тільки до сусіда я не піду, 
бо поручителем не була і не буду. 
І навіть готова довести це у суді, 
куди згадані кредитори чомусь 
не хочуть звернутися, хоча й обі-
цяли. Принаймні у листах із пре-
тензіями щодо позичених коштів, 
надісланих на мою і сусідчину 
адреси.

  Борис ХВИЦЬ

В Україні вже 10 
років заборонено 
гральний бізнес. 

Однак він нікуди не зник, 
а просто перейшов у тінь. 
Гральні автомати тепер 
маскуються в приміщеннях 
із вивісками комп’ютерних 
клубів або лотерей. Цей 
бізнес ламає людські долі, 
руйнує сім’ї, забирає життя. 

У грудні минулого року на орен-
дованій квартирі вкоротив собі 
віку студент медичного коледжу, 
сирота з Рожищенського району. Як 
з’ясувалося, хлопець був азартним 
гравцем і вліз у чималі борги. Від 
безвиході юнак зважився на такий 
крок. Місяцем раніше зневірений 
ратнівчанин подзвонив у відділок 
поліції з повідомленням про «за-
мінування» одного з приміщень 
«Спортлото». Так чоловік хотів до-
могтися закриття закладу, в якому 
його 30-річний син програє гроші.

ЩОБ ВІДДАТИ БОРГИ, 
ПРОДАЛИ ДАЧУ

Усі «барви» життя з ігроманом 
відчула на собі волинянка Надія 
Пилипюк. Жахіття, що почалося 18 
років тому, жінка пам’ятає й досі. 
Одружилися Сергій і Надія у 2001 
році. Чоловік був уважний, роботя-
щий. Щоправда, мав за плечима не-
вдалий шлюб. Надія не з’ясовувала, 
що стало причиною розлучення. А 
чоловік і не розповідав. У пари по-
чиналося нове життя. Спочатку все 
було гаразд. У подружжя народи-
лася донечка. Та з часом Сергій за-
хопився ігровими автоматами, де 
можна було виграти за 50 копійок 
іграшку. Потім пішло-поїхало.

«Можливо, він і раніше грав, до 
нашої зустрічі. Просто я про це не 
знала. Потім з’ясувалося, що він ні-
бито робив ставки в букмекерських 
конторах. Але про це мені тоді теж 
було невідомо. У нього частенько 
водилися гроші. А коли його затяг-
нуло, то гроші попливли з кишень 
рікою», – пригадує жінка.

Щоб заплатити борги, яких він 
набрався, граючи на автоматах, до-
велося продати батькову дачу. По-
тім виявилося, що Сергій узяв на 
роботі гроші з каси і програв усе до 
копійки. Бувало таке, що й ночувати 
додому не приходив. Не раз Надія 
забирала його з тих закладів – про-
куреного, з відсутнім поглядом.

«Виходив звідти, а погляд був 

такий, ніби він в тумані – нікого не 
бачить. Було таке, що вже забрала 
його звідти, відвернулася, а він втік. 
Що ми тільки не робили, до кого 
тільки не зверталися. Він на Біблії 
присягався, що кине грати, свекор 
його на сеанси гіпнозу навіть водив. 
Перепрошував дуже. На певний час 
його попускало, життя ніби повер-
талося до норми, але потім він зри-
вався і все починалося заново», – 
розповідає Надія.

Так тривало кілька років. У пари 
народилася друга донька. Але спо-
кій в сім’ї так і не з’явився. Рідні пе-
репробували безліч способів, щоб 
достукатися до Сергія: і просили, і 
благали, і сварили, і погрожували. 
Не допомагало.

«Я їхала в пологовий, йому те-
лефонувала, а він казав, що на ро-
боті. Як виявилося, він тоді був біля 
ігрових автоматів. Часто дзвонив 
і казав: «Приїдь, забери мене, бо 
уб’ють. І я їхала, часто з дітьми. Бра-
ла таксі і його забирала звідти. Коли 
молодшій було вісім місяців, він по-
дзвонив знову. Я зателефонувала 
його мамі. А вона мені відповіла: 
«Тобі треба – забирай. Як заріжуть – 
поплачу й перестану». Я просто ви-
мкнула телефон і вперше спокійно 
спала», – каже жінка.

ПРОГРАВ МІЛЬЙОН 
І ХОТІВ СТЯГНУТИ З 
ДРУЖИНИ АЛІМЕНТИ

З квартири постійно зникали 
гроші, речі. Боргів було стільки, що 
довелося продати трикімнатну квар-
тиру. А ще вони мусили взяти кре-
дит, який досі не погашено. Причому 
оформлений він був на Надію, а гро-
ші програв Сергій і не повернув, хоч 
обіцяв. Надія то йшла від чоловіка, 
то пробачала. Зрештою, у 2008 році 
таки подала на розлучення.

«Приходжу додому, а телеві-
зора вже нема... Наступного дня я 
зібрала речі й пішла», – додає спів-
розмовниця.

Після розлучення Сергій жив з 
іншою жінкою, потім зійшовся ще з 
однією, з якою зараз у офіційному 
шлюбі. Та колишній дружині не дає 
спокою. Не так давно він подав на 
Надію до суду – хотів забрати дітей 
під свою опіку й домогтися, щоб 
колишня дружина платила йому 
аліменти.

«Старша донька вступила до 
ліцею. Довелося придбати форму, 
купу нових речей, я витратила кіль-
ка тисяч, а він дав лише 50 гривень, 
як побачив її у формі. Щоб забез-

ГРАЛЬНІ АВТОМАТИ 
ЗАБИРАЮТЬ ЖИТТЯ І 
РУЙНУЮТЬ РОДИНИ

РЕКЕТ ПО-ПОЛІЦЕЙСЬКИ
  Олена МОРОЗ

Позаминулого тижня ми із сусідкою Аллою Березюк 
отримали листи, в яких ішлося про фінансові 

претензії до іще одного нашого сусіда Олександра 
Траніна. На конвертах, що лежали в наших з Аллою 
поштових скриньках, було, звісно, вказано й наші 
координати. Однак претензії та погрози звернутися 
до суду, що значилися в листах, майоріли анкетними 
даними Олександра.

печувати дітей, я мусила поїхати 
на заробітки, а він тут же подав до 
соціальної служби скаргу, що не 
піклуюся про дітей, аби їх забрати. 
Дожився до того, що налаштовує 
доньок проти мене. У старшої пере-
хідний вік, зараз з нею дуже важко. 
То він порадив їй маму «налякати». 
Не знаю, що ще він там нарадив, але 
після того дитина наковталася таб-
леток», – зізнається лучанка.

А чоловік і досі не припинив 
грати. Він вже програв понад міль-
йон гривень, знову набрав креди-
тів. І тепер звернувся до одного зі 
столичних телеканалів, щоб йому 
допомогли.

«Приїхали журналісти, просили, 
щоб взяла участь у передачі «Сто-
сується кожного». Я відмовилася. 
Вони мене чекали в під’їзді під две-
рима, знімали мене і мою неповно-
літню дитину через відчинені двері, 
хоч я їм забороняла. Я навіть викли-
кала поліцію, але ті не допомогли. 
Що вони хотіли почути, невідомо. 
Можу хіба припустити, що колиш-
ній вирішив мене у всьому звинува-
тити, хоча насправді моєї вини там 
нема ні краплини. Це я його забира-
ла з гральних закладів, оплачувала 
борги, це з нашої сім’ї він виносив 
гроші й техніку, речі, тоді як його 
рідній матері було байдуже», – ре-
зюмує Надія.

Хоч пара вже давно розлуче-
на, спокою колишній чоловік жінці 
так і не дає. Разом зі своєю матір’ю, 
скаржиться лучанка, зводить на неї 
наклепи. Частенько, щоб роздобу-
ти грошей, він закладає телефон в 
ломбард, а коли раптом з’являються 
гроші, викуповує. Понад те, від 
спільних знайомих Надії стало відо-
мо, що тиждень тому Сергій продав 
останню однокімнатну квартиру. За 
ці гроші він або розрахується з бор-
гами, або ж програє знов.

Цей чоловік вочевидь взяв у 
борг кошти в такого собі микола-
ївського ТОВ «Лайм мані». Як пові-
домлялося в зверненнях, позичав 
він у південній області лишень дві 
тисячі гривень, проте під чималі 
відсотки. Адже за один лишень 
місяць заборгована сума сягнула 
майже п’яти тисяч. І, напевне, й 
далі збільшуватиметься в ариф-
метичній прогресії.

Проте найцікавіше не в тому, 
що Олександр Транін позичив ці 
гроші через інтернет, тобто без 
особливих зусиль та збирання 
численних документів, а в тому, 
що наразі ці борги представники 
згаданого кредитора намагають-
ся вибити силою та погрозами... 
Ні, не з нього, а з його сусідів, яких 
чомусь називають поручителями 
Траніна, мовляв, він їх такими за-
писав.

Правда, вперше, щойно зате-
лефонувала на номер, вказаний 
в отриманому листі, чоловічий го-
лос мені чемно пояснив, що мою 
адресу та інші анкетні дані вони 
отримували не від Траніна, а у по-
ліції. Мовляв, органи внутрішніх 
справ надали їм таку інформацію. 
Даруйте, а на якій правовій під-
ставі роздають такі дані у поліції 
наліво та направо? Хто дозволив, 
нехай навіть поліції, повідомляти 
описані відомості якимось това-
риствам з обмеженою відпові-
дальністю? Як чуємо, у них із по-
ліцією все налагоджено, тому такі 
товариства й вільно роздають 
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У нещастях ми знаходимо силу, завдяки хворобам дізнаємося про ціну здоров’я, 
стикаючись зі злом, починаємо пізнавати добро. Грецька приказка 

cьогодення

добро в серці

Ірина Констанкевич з колективом школи у Карасині 

Тетяна П
риходько

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ 
ПЕРЕКОНАНА, ЩО 
ФАПИ І ШКОЛИ В 
СЕЛАХ МАЮТЬ ЖИТИ

  Тетяна ПРИХОДЬКО

«Як вам наша 
дорога?» – 
такими словами 

зустрічали народного 
депутата України Ірину 
Констанкевич жителі 
Радошинки, Стобихівки, 
Карасина та Карпилівки.

Ірина Мирославівна відвідала 
ці села в рамках свого чергового 
робочого візиту. Місцеві жителі по-
ділилися із нею наболілими пробле-
мами та висловили свою оцінку ре-
форм, які запроваджують в країні. 

РЕФОРМИ НА ПАПЕРІ 
ОДНІ, А В РЕАЛІЯХ – 
ЗОВСІМ ІНШІ

«Реформи (медицини, освіти, 
пенсійна) якось або нас не стосу-
ються, або доходять до нас у ви-
кривленому відображенні», – скар-
жилися чи не в кожному селі. Люди 
наводили приклади мізерних над-
бавок до пенсії, рахували, скільки 
власних коштів вклали у те, щоб 
«Нова українська школа» у них від-
булася, бідкалися, що скоро можуть 
без медичних послуг залишитися.

«Я розумію ваші болі й пережи-
вання, і власне для того, щоб їх по-
чути та донести у парламент, мініс-
терські кабінети, приїжджаю у села. 
А там, нагорі, хай як прикро, не 
завжди вірять у те, що в сільських 
глибинках життя зовсім не таке, як 
вони собі уявляють», – каже Ірина 
Констанкевич.

Жителі Стобихівської та Кара-
синської сільських рад мають бага-
то претензій до медичної реформи. 
Вже сьогодні вони не можуть досту-
питися до лікарів та отримати якіс-
не обслуговування. Бо, по-перше, 
у них на всю округу один сімейний 
лікар, обов’язки якого почасти ви-
конують фельдшери у ФАПах. По-
друге, за словами селян, без його 
направлення в Камінь-Каширській 
лікарні вузькопрофільні спеціаліс-
ти вже відмовляються приймати (до 
речі, на відміну від ковельських). 
Тож людям з навколишніх сіл слід 
спочатку дістатися до сімейного 
лікаря в амбулаторію села Карасин, 
аби отримати направлення, а тоді 
лише їхати в Камінь-Каширську цен-
тральну районну лікарню. Зрештою 
більшість одразу прямує до Ковеля. 
І, по-третє, селяни хвилюються за 
долю ФАПів: чи будуть їх належним 
чином фінансувати, чи піднімуть, 
зокрема, зарплату фельдшерам. Бо, 

кажуть, за три тисячі гривень на-
вряд чи хто захоче тут працювати. 

Проаналізувавши ситуацію з 
медичним обслуговуванням жите-
лів Стобихівської та Карасинської 
сільських рад, Ірина Констанкевич 
звернула увагу на те, що в ОТГ це 
питання могли б швидше і якісніше 
розв’язати. Як приклад вона навела 
Прилісненську ОТГ.

Народний депутат переконана, 
що ФАПи на селі потрібні, адже тут 
телемедицина не працюватиме. І 
невідомо, коли запрацює. Бо ж, зок-
рема, у Радошинці наразі інтернету 
взагалі нема. 

ЛЮДИ БОЯТЬСЯ, ЩО 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ЗАКРИЮТЬ

Тим часом у Карасині просили 
посприяти у визначенні місцевої 
школи опорним освітнім закладом, 
а Карпилівська школа вражала 
тим, як гарно вміють співпрацю-
вати батьки із вчителями. Симпатії 
у народного депутата викликала 
дев’ятикласниця ЗОШ села Карасин 
Анастасія Шворак. Дівчинка запи-
тала в Ірини Констанкевич, чи не 

ревнує її до роботи чоловік. Поці-
кавилася учениця й тим, чи реаль-
но в наш час вступити на навчання 
до університету без грошей. На що 
депутат відповіла: «Реально, якщо 
мати ґрунтовні знання».

Ірина Мирославівна звернула 
увагу на те, що в сільській глибин-
ці насправді обмежені можливості 
для розвитку дітей. Одна мама з 
Радошинки розповіла, як свою об-
даровану донечку возить на гуртки 
в Ковель за 35 км. На дорогу витра-
чає 1000 грн на місяць, на гуртки – 
2000.

До речі, селяни порушували 
питання про те, що у ковельських 
маршрутках проїзд є значно дешев-
шим, аніж у камінь-каширських. А ще 
автобуси до них ходять через день, 
оскільки стан дороги Запруддя-
Карпилівка дуже поганий. 12 кіло-
метрів шляху з білощебеневим по-
криттям для автомобілістів є смугою 
з випробуваннями. Вантажівки так 
розбивають дорогу, що місцями тут 
важко проїхати, машину можна по-
шкодити. Але з року в рік ця пробле-
ма не зникає. Жителі Карасинської 
та Стобихівської сільських рад вже 

неодноразово скидалися грішми на 
ремонт дороги. Виділяють на її утри-
мання кошти і з місцевих бюджетів. 
Та проблема не зникає. 

«На жаль, Волинь належить до 
тих областей, де найгірша ситуація 
з дорожнім полотном. З 1 січня 2018 
року розпочав роботу Державний 
дорожній фонд, кошти з якого бу-
дуть скеровувати на ремонт доріг 
місцевого значення. Як мають зала-
годжувати питання ремонту вашого 
шляху – будемо з’ясовувати. Відпо-
відний запит буде скеровано в об-
ласну адміністрацію», – зазначила 
Ірина Констанкевич. 

Якщо повернутися до освіт-
ньої тематики, то «Нова українська 
школа» у селян зазвичай викликає 
позитивні емоції. Діти задоволені 
навчанням, а отже, і батькам добре. 
Але дуже часто на фоні позитиву від 
НУШ проглядається чимало проб-
лемних питань. Наприклад, у селі 
Радошинка батьки та вчителі хвилю-
ються, щоб їхню школу не закрили. 
Приміщення і двір Радошинківської 
ЗОШ І-ІІ ступенів охайні та догля-
нуті, але наповнюваність закладу 
учнями мала. У дев’яти класах тут 

навчається лише 32 школярі. А на-
ступного року в них узагалі не буде 
першого класу. Ірина Констанкевич 
зауважила, що завжди відстоювала 
і буде відстоювати малокомплектні 
школи, адже бачить, як вони потріб-
ні у сільській глибинці.

НОВОБУДОВУ 
ЩЕ НЕ ЗДАЛИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ, 
А ВОНА ВЖЕ 
РУЙНУЄТЬСЯ

У Карпилівці топ-проблемою 
місцеві жителі назвали недавно зве-
дений соціально-культурний центр, 
який ще не здали в експлуатацію, а 
він вже руйнується.

Ще у 2009 році тодішні голо-
ва Камінь-Каширської районної 
ради Роман Чечотка і карасинська 
сільська голова Світлана Сидорук 
презентували проект, згідно з яким 
на території цієї сільради в селі 
Карпилівка мав постати соціально-
культурний центр. Цей проект пе-
реміг під час Всеукраїнського кон-
курсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування і його 
мав співфінансувати Фонд спри-
яння місцевому самоврядуванню 
України на суму 500 тис. грн.

Згодом Камінь-Каширська ра-
йонна рада визначила підрядника 
будівництва соціально-культурного 
центру на території села Карпилів-
ка. За результатами відкритих тор-
гів переможцем став приватний 
підприємець Микола Кобзар із села 
Топільне Рожищенського району. 
Вартість договору склала 681 тис. 
253 грн. Отож, цей підрядник впро-
довж десяти років зводив об’єкт. 

«Гроші використано, а будівлю 
в експлуатацію не здано. Підрядник 
так «добросовісно» виконував усі 
роботи, що приміщенням не встигли 
і покористуватися, як воно почало 
руйнуватися», – бідкалися на зустрі-
чі люди народному депутатові.

Справді, в новобудові вже гниє 
підлога, протікає дах, затікає стеля. 
Але як бути у цій ситуації, тепер ні-
хто не знає. Тож Ірина Констанкевич 
пообіцяла написати звернення до 
правоохоронних та органів контро-
лю щодо неякісного виконання ро-
біт у СКЦ села Карпилівка.

За результатами поїздки в села 
Радошинка, Стобихівка, Карпилівка 
та Карасин, як зазначила помічник 
народного депутата Світлана Си-
дорук, буде підготовлено кілька 
запитів та звернень у міністерства, 
обласну і районну адміністрації, до 
органів контролю. А все для того, 
щоб допомогти людям у розв’язанні 
їхніх проблем.

  Ірина ЮЗВА

Діти дощу – так 
називають людей 

з аутизмом. Вони 
бувають то м’які, немов 
хмаринка, то загадкові 
й сумні. То збентеженим 
поглядом ловлять дощ, 
а то – промінчик сонця. 
Вони такі ж, як і ми – 
прагнуть навчатися, 
дружити, любити. Лише 
світ у їхньому сприйнятті 
трішки інший. Завдання 
суспільства – допомагати 
таким людям жити в 
соціумі, спілкуватися 
з іншими, 
самореалізовуватися.

До Всесвітнього дня поширення 
інформації про аутизм, що його від-
значають 2 квітня, у Палаці культури 
міста Луцька відбувся благодійний 
захід «Янголята в колі друзів» гро-
мадської організації «Спілка батьків 
інвалідів з розладами аутичного 
спектра «Янголята».

ОСОБЛИВИЙ СВІТ ДІТЕЙ ДОЩУ

Як зазначила голова органі-
зації Юлія Поліщук, наразі спілка 
об’єднує 35 сімей, що виховують 
особливих діток. Усі вони наділені 
талантами, для розкриття яких по-
трібні зусилля та відкрите добре 
серце. Одним з перших увагу цим 
діткам приділив Фонд Ігоря Палиці 

«Тільки разом». Завдяки його під-
тримці було реалізовано проекти 
з музичної терапії, лікувальної фіз-
культури, гурток з хенд-мейду. Це 
стало першим кроком у створенні 
творчої студії «Аматори від янго-
лят». Також завдяки Фонду особливі 
дітки щорічно мають можливість 

Янголята наділені талантами, для розкриття 
яких потрібні зусилля та відкрите добре серце 

оздоровитися в Буковелі. Пред-
ставник Фонду Назарій Недбайло 
передав вітання і слова вдячності 
батькам діток від засновника Фонду 
Ігоря Палиці та вручив голові орга-
нізації сертифікат на 2 тис. грн.

«Дякую за те, що ми можемо по-
вчитися у вас, як стати добрішими, 
уважнішими до потреб ближнього, 
чуйними та терпеливими. Щиро 
сподіваюся, що наша співпраця на-
биратиме усе більших обертів, ми й 
надалі вам допомагатимемо», – за-
значив радник Луцького міського 
голови Ігор Поліщук, який також за-
вітав на святковий захід. 

На сцені свої таланти демон-
стрували юні янголята й вихованці 
організацій, що опікуються людьми 
з особливими потребами: «Джерело 
життя», «Даун синдром», «Зірка на-
дії», «Повір у себе». Дітлахи танцю-
вали, співали, ставили міні-вистави. 
Особливо зворушливим був вальс, 
що його янголята виконали разом 
із мамами.

Тим часом усі охочі могли до-

лучитися до доброї справи – при-
дбати вироби, які особливі дітки 
виготовили власноруч. Також у холі 
Палацу культури було представлено 
фотовиставку «Янголята в Замку Лу-
чеська», «Особлива дитина – особ-
лива сім’я». Її мета – вкотре заявити: 
аутизм – це не хвороба, а розлад. А 
люди дощу заслуговують на повагу, 
розуміння, мають такі самі права, як 
усі інші члени суспільства.

До слова, напередодні «Янголя-
та» отримали нове комфортне при-
міщення для занять. Ремонт здійс-
нили за бюджетні кошти. «Міська 
влада зробила нам величезний 
подарунок, якого ми чекали протя-
гом семи років. Ми отримали нове 
приміщення, що стане головним 
осередком для дітей та дорослих з 
аутизмом у Луцьку. Саме тут вони 
зможуть реалізовувати свої здіб-
ності, готуватись до самостійного 
життя, отримувати насолоду від 
спілкування одне з одним та з во-
лонтерами», – подякувала Юлія По-
ліщук.
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  Оксана КУЦИК

Волинянин Микола 
Оксентюк не шукає 

роботи – вона сама його 
знаходить. Незважаючи 
на молодий вік, хлопець 
зажив слави вмілого 
пічника. Він мурує каміни, 
мангали, груби, печі, плити, 
барбекю. Замовлень у 
майстра не бракує. Охочі 
обігрівати оселю живим 
вогнем шикуються до 
муляра в чергу. 

– Без гарної печі чи сучасної 
грубки будь-який будинок здаєть-
ся необжитим, ніби бракує в ньо-
му людського духу, – каже Микола. 
– Коли у грубці потріскують дрова, 
а язики полум’я мерехтять через 
вогнетривкі скляні дверцята, душа 
заспокоюється. Це не лише своє-
рідні сеанси релаксу після важко-
го трудового дня. Грубка дозволяє 
економити газ і довше утримує в 
будинку тепло.  

Не в одній оселі хлопця згадують 
вдячним словом. Він завжди при-

  Оксана КУЦИК

Для дитини іграшка – 
не просто забавка. 
Вона допомагає 

пізнати навколишній світ 
та здобути елементарні 
навички. А ще має бути 
безпечною і розвивальною. 
Наші пращури знали, що 
основне призначення 
забавок – виховати 
людину, яка згодом 
зможе себе реалізувати у 
дорослому житті. 

Тому маленьким українцям ко-
рисно гратися дерев’яними кони-
ками, машинками, ляльками і го-
ловоломками. У цьому переконані 
майстер народних ремесел Андрій 
Бондарук та його дружина, худож-
ниця Ірина Сардак.

ПЕРШІ ІГРАШКИ 
РОБИЛИ БЕЗ ЦВЯХІВ 
І КЛЕЮ

Андрій Бондарук – директор 
музею села Княгининок. Волинянин 
відроджує українські традиційні 
іграшки, реконструює старовинні 
забавки, а також створює сучасні 
іграшки – українські за формою і 
змістом. Разом із дружиною вони 
збирають раритетні забавки та екс-
понують їх у народному музеї.

– До 2008 року я займався пи-
санкарством, проводив майстер-
класи для дітей. Їм це було цікаво. 
Щоб ще більше заохотити дітлахів 
до вивчення народного мистецтва 
і культури, вирішив достукатися до 
них через народну іграшку, – каже 
майстер.

Спочатку Андрій виготовляв 
примітивні народні іграшки за до-
помогою лише ножа і пилки. Зго-
дом узявся за складніші, згодилися 
електроінструменти. Майстрував 
за розповідями старших людей, які 
описували забавки, що їх їм робили 
дід чи баба. Усе нотував, а потім від-
творював. 

– Нині важко відшукати рари-
тетну дерев’яну іграшку. До них не 
ставилися як до реліквій, бо робили 
з підручних матеріалів. Поламала-
ся – спалили і виготовили нову, – 
розповідає директор музею. – Дав-
ні оригінальні забавки ми купуємо 
на інтернет-аукціонах або в колек-
ціонерів.

Однак у колекції Андрія Бонда-
рука є старенькі дерев’яні молоточ-
ки, які подарував житель села Сокіл 

МОДА НА ГРУБКИ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 

ДЕРЕВ’ЯНІ ЗАБАВКИ – 
КОНКУРЕНТИ ІМПОРТНИХ КОНСТРУКТОРІВ 

слухається до побажань замовни-
ка, враховує особливості інтер’єру. 
Каже, перші навички здобув від 
батька, який був майстром на всі 
руки. Хлопець змалку майстрував 
клітки для домашньої живності, до-
помагав батькові робити альтанки. 
Після школи здобув фах столяра і 
будівельника в Червонограді. 

Першу грубку Микола змурував 
у 22 роки. Переживав, чи вдасться, 

але переробляти не довелося. Після 
вдалого дебюту молодого майстра 
почали кликати на «шабашки». Хло-
пець відразу зрозумів, що краще 
робити по-новому, ніж переробля-
ти старі мури. Мав знання з учили-
ща, багато інформації довідувався з 
інтернету. Каже, що хороший май-
стер вчиться протягом життя. 

– Хтось хоче камін – будь ласка. 
Але він більше для краси. Для обі-

гріву краще служить грубка. Маю в 
телефоні фотогалерею своїх робіт, 
обговорюю з замовником, що ма-
ємо отримати у результаті. Мурую 
плити на одну конфорку, на дві, 
з лежаком чи без. Печі тепер за-
мовляють рідко, господині більше 
користуються електродуховками, – 
каже Микола.  

Хлопець запевняє, що ніхто із 
замовників не скаржився на якість 

Рожищенського району. Чоловік 
виготовив їх у дитинстві, коли пас 
корів. 

– Зазвичай пастухи мали віль-
ний час і завше носили у кишені 
складаний ножик. І майструвати 
елементарні моделі уміли всі. Бага-
то іграшок створювали взимку, коли 
господар, відпочиваючи від роботи, 
приділяв увагу дітям. Можливо, такі 
забавки виходили кострубаті, але 
несли в собі тепло людських рук, – 
переконаний колекціонер. 

Складніші іграшки виготовляли 
столяри. Майстри мали інструмен-
ти, тож їхні вироби якісні, гладенькі, 
без скалок. Модель такого зразка 
теж є у колекції Андрія Бондарука – 
це машинка, зроблена у 1930 роках 
на Буковині. Її виготовив тато для 
своїх дітей. Іграшка досі функціо-
нує. Нині такі іграшки виготовля-
ють як сувенірні ретро-автомобілі. 
Якщо колись деталі скріплювали 
дерев’яними з’єднаннями, то нині 
використовують клей. 

ЛІТУНЕЦЬ ЯК 
ПРАОБРАЗ БЕЙБЛЕЙДА

Андрій та Ірина неодноразово 
брали участь у міжнародних захо-
дах в Польщі й Туреччині. Подруж-
жя стверджує, що у світі є інтерес до 
дерев’яної іграшки. Поціновувачі 
таких забавок переконалися: вони 
спрощеної форми, не мають дріб-
них деталей, гострих країв, тому 
безпечні навіть для наймолодших 

діток. А ще набагато міцніші й зов-
сім не шкідливі. 

– Звісно, собівартість пластико-
вих забавок набагато нижча, адже 
їх виготовляє станок. А дерев’яні 
коштують дорожче навіть за сучас-
ної механізації. Є покупці, які оби-
рають найекологічніший варіант 
дерев’яної іграшки – покриту лля-
ною олією або безпечними акрило-
вими лаками. Зазвичай це гризунці, 
якими бавляться дітки, у яких рі-
жуться зубчики, – каже майстер. 

Загалом є понад 30 різновидів 
дерев’яних іграшок залежно від 
віку, статі, призначення. Для наймо-
лодших цікаві брязкальця, якими 
можна створювати звук. Коли дітки 
вчилися ходити, бавилися рухоми-
ми іграшками, які могли крутити-
ся, розвивали спритність і музичні 
здібності. Підліткам призначалися 
головоломки – вони тренували ло-
гічне мислення і тривимірне уяв-
лення. Сучасною мовою, це були 
пазли. І скласти їх міг навіть не ко-
жен дорослий. У колекції майстра є 
головоломка «Морока» – від слова 
морочитися. Якщо дитина сідала 
за таку головоломку, то в хаті була 
тиша, тому що ця іграшка потребує 
неабиякої уваги. Ірина Сардак наго-
лошує, що колись усі іграшки були 
розвивальні, але ніхто про це не 
здогадувався. 

– Коли я почав виготовляти 
іграшки, у мене ще не було колекції 
старовинних забавок, з яких я міг 

КОНИКИ – ДЛЯ 
ХЛОПЧИКІВ, ЛЯЛЬКИ – 
ДЛЯ ДІВЧАТОК

– Іграшки виховують навички, 
які знадобляться дітям у доросло-
му житті. Хлопчики й дівчатка зна-
ли, що стануть колись батьками й 
матерями, їм доведеться майстру-
вати, лагодити, готувати їсти. Наші 
пращури бавилися зменшеними 
копіями справжніх знарядь праці. 
Хлопчики – грабельками, моло-
точками. Дівчатка – качалочками, 
посудом, – зазначає Андрій Бонда-
рук. – Особливе місце мали іграш-
кові тварини. Оскільки наші предки 
переважно були землеробами, то 
вміння ходити за коровою чи кінь-
ми виховували з дитинства. 

Універсальною іграшкою май-
стер називає просту дерев’яну па-
личку. Вона слугувала і коником, 
і шабелькою, і рушницею, і люди-
ною – залежно від уяви дитини. 

На майстер-класах, які Ірина 
та Андрій проводять для всіх охо-
чих, діти залюбки виготовляють 
дерев’яні іграшки та розмальову-
ють їх. За словами подружжя, на та-
ких зустрічах вони більше вчаться 
від дітей, ніж навпаки. 

– Хлопчики й дівчатка роблять 
це легко, щиро і від душі. Не боять-
ся експериментувати з кольорами 
та формами. Діти творять і насоло-
джуються, – радіє Ірина Сардак.

Саме тому майстри впевнені, що 
народна іграшка буде завше попу-
лярною. Незважаючи на поважний 
вік, дерев’яні забавки досконалі й 
актуальні.

Пічник мурує грубку три дні

з особистого архіву

його роботи. А добра слава йде по-
переду майстра. Робота у Миколи є 
цілий рік. 

– Моя справа – написати замов-
нику перелік потрібних матеріалів, 
які треба придбати: цеглу, клей, 
люки і дверцята, оздоблювальну 
плитку. Використовую вогнетривку 
цеглу перевіреного виробника. Тоді 
починаю працювати. Щоб змурува-
ти грубку, витрачаю три дні. Якщо 
треба виводити комин, це роблю 
за окрему плату, – розповідає май-
стер. 

Хлопець неухильно дотриму-
ється технологій. У його грубках 
зав ше гарна тяга. А біля плит Мико-
ла кладе витяжку, щоб пара виходи-
ла в комин, а не на кімнату. Майстер 
відразу попереджає, що комин за-
бивається сажею від дров хвойних 
порід. Від дров з інших порід та бри-
кету такої шкоди нема. 

Микола не переживає, що буде 
безробітним. Пічника нині поважа-
ють не менше, ніж представників ін-
ших будівничих професій. Адже по-
пит на їхню роботу щороку зростає. 

би брати приклад. Тому наслідував 
ті, які знаходили археологи. Хоча за-
звичай це були фрагменти іграшок. 
Але вони допомагали відтворювати 
цілісний образ. Це ножичок, дзиґа, 
літунець (іграшки, які треба запус-
кати руками), вуркало (паличка на 
шнурочку). Були іграшкові мечі, 
шаблі, рушниці, луки. Такими забав-
ками діти граються досі, – констатує 
Андрій Бондарук. 

За його словами, в іграшці мож-
на прослідкувати історію розвитку 
людства і побачити архаїчні дета-
лі. Наприклад, човни, які колись 
виготовляли з цілого дерева, так 
звані довбанки. Човни досі слугу-
ють людям, але їх виготовляють із 
дощок чи склопластику. А діти досі 
бавляться човниками з кори. Або 
ночви, які зникли з побуту, однак є 
як іграшкові. 

У машинки з минулого століття досі крутяться колеса

Забавки готують дітей до дорослого життя
О

ксана Куцик
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хобі

добра справа

  Світлана ЗОЗУЛЯ

Направду широкий світ 
захоплень у Геннадія 

Бондаренка – професора 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені Лесі 
Українки, багаторічного 
очільника Волинського 
обласного осередку 
Національної спілки 
краєзнавців України. 
Адже вільний від 
наукової діяльності час 
він присвячує доволі 
різноплановим заняттям.

– У мене є три хобі, колись це 
називали дур (усміхається, – авт.): 
шахи (взимку), риболовля (коли теп-
ло) і більярд (у будь-яку пору року). 
Коли перші два – сидяча робота й 
задоволення, то більярд допомагає 
мені підтримувати фізичну форму: 
треба потягнутися, щоб кулю києм 
дістати, обійти кілька разів навколо 
стола, поки додумаєшся. Там ще ж є 
інтелектуальна проблема завжди – 
коли розбиваєш піраміду, з чого по-
чати? Треба походити, добре поди-

  Лілія ХВИЦЬ

У Луцьку триває 
всеукраїнська акція 
Hair for Share. За 

кілька тижнів на перуки 
онкохворим дітям 
зголосилися віддати 
волосся понад десять 
дівчат та жінок. 

Організатори акції кажуть: ді-
тям, які внаслідок хіміотерапії втра-
чають волосся, важко це сприймати, 
боляче перебувати серед здорових 
дітей. Адже вони комплексують. Пе-
руки додають їм впевненості та до-
помагають почуватися красивими. 

Ідея не нова. Торік у Львові во-
лонтери організували акцію Hair for 
Share, яка розповсюдилася на всю 
Україну. Так, людям пропонують змі-
нити зачіску – обстригти волосся й 
пожертвувати його для виготовлен-
ня перук дітям з онкологією.

Волосся збирають по всій Укра-
їні, а у Львові, Києві, Тернополі та 
Луцьку є дружні перукарі й сало-
ни, які погодилися безплатно під-
стригати чоловіків і жінок задля 
цієї мети. Потім організаторки акції 
Hair for Share забирають волосся та 
пересилають його майстриням, які 
вже виготовляють перуки.

– Люди думають, що це просто 
перука, нічого особливого, – ка-
жуть організатори. – Але насправді 
то впевненість для дитини, впевне-
ність у тому, що ти виліковуєшся, 
впевненість у тому, що ти красива, 
така, як усі. І коли ти можеш це по-
чути від дитини, яка щасливо при-
міряє перуку, то це надзвичайно 
приємно. 

Виготовлення перуки – дуже 
унікальна й делікатна робота, адже 
вона має багато нюансів. По-перше, 
волосся лише однієї людини недо-
статньо на одну перуку. До того ж, 
потрібно його групувати, і не тільки 
за кольорами, а й за структурою. 
Групують нефарбоване волосся та 
фарбоване. Меншим діткам – пе-
руки з нефарбованого волосся, а 
підліткам – з фарбованого. Адже в 
менших може бути алергічна реак-
ція, а в старших організм міцніший, 
незважаючи на хімію. 

Благодійний фонд «СТОПРАК» 
та салон краси Malena вирішили 
підтримати всеукраїнську ініціати-
ву Hair for Share. 

– Коли вперше почула про Hair 
for Share, то пошкодувала, що не 

ШАХИ, ВУДКУ ТА... БІЛЬЯРД 
НЕ ПОКИНЕ ЗА МІЛЬЯРД

ОНОВИ ЗАЧІСКУ – 
ПОДАРУЙ ДИТИНІ ЩАСТЯ

витися, щоб супернику нічого не 
дісталося, – розповів Геннадій Ва-
сильович.

Нещодавно він став пере-
можцем Відкритого Кубка України 
«Наукова еліта» серед науково-
педагогічних працівників закладів 
вищої освіти з більярду «Вільна пі-
раміда», зокрема – у Лізі «Доктор 
наук v Професор». Цікаво, що пан 

Геннадій, народжений 1946-го, був 
найстаршим учасником цих зма-
гань, а його суперник у фіналі – на 
22 роки молодший.

Юний Гена, який ще в школі 
тренувався на кульках від підшип-
ників, почав по-справжньому «ко-
тити кулі» у 18. Це було на його ма-
лій батьківщині – в місті Ізяслав на 
Хмельниччині. 

маю довгого волосся. Це ж так чу-
дово – віддати частинку себе для 
того, аби якась дівчинка, хвора 
на рак, могла бути гарною у на-
туральній перуці. Тоді я вирішила 
використати свої сильніші риси й 
просто загітувати інших. На мою 
пропозицію радо погодилася 
Марія Адамчук-Коротицька. Тому 
Благодійний фонд «СТОПРАК» од-
разу долучився до акції. Власниця 
одного з луцьких салонів кра-

си теж одразу погодилася, тому 
стрижки для учасниць проекту 
там роблять безплатно. Дівчата, 
пишаюся вами, невимовно радію, 
що у нас так багато прекрасних 
та добрих людей, – каже одна з 
організаторок Анна Єкименко-
Поліщук. 

У середньому, щоб вигото-
вити одну перуку, потрібно об-
стригти волосся трьом-чотирьом 
дівчатам/хлопцям. Відрізані пас-

ров, Володимир Сосюра, Михайло 
Булгаков... Двоє останніх теж свого 
часу були суперниками Маяков-
ського.

Сьогодні представники інтелі-
генції, наукової еліти теж полюбля-
ють цей вид спорту. Про це як ніхто 
знає добрий друг Геннадія Бонда-
ренка, адепт і провідник більярд-
ного руху в Луцьку й на Волині Іван 
Ариванюк. Десять років тому він 
виготовив для мого співрозмовни-
ка кий, з яким той і виграв нещодав-
но «Вільну піраміду». А ексклюзивні 
знаряддя для цієї гри, що  їх вигото-
вив згаданий майстер, є запорукою 
успіху не тільки аматорів, а й про-
фесіоналів – чемпіонів України, Єв-
ропи та світу з більярду.

– Цікаво, що цим видом спорту 
сьогодні захоплюється все більше 
представниць чарівної статі. Це ін-
телігентний спосіб провести час. 
Сьогодні це модно, престижно, – 
переконаний Геннадій Васильович. 

Щоб не втрачати форму, він грає 
переважно у суботу й неділю. Якщо 
ж вирушає на конференцію науков-
ців до іншого міста, то переносить 
тренування. Професор перекона-
ний, що охочим «котити кулі» ігро-
манія не загрожує. Та й задоволен-
ня це нині не з дешевих. 

ма мають бути не менш як 20-25 
см завдовжки. Онкохворим діткам 
зазвичай підходять перуки лише з 
натурального волосся, оскільки на 
синтетичні матеріали у них може 
бути алергія. 

Президент фонду «СТОПРАК» 
Марія Адамчук-Коротицька каже, що 
боротьба з раком – це складний про-
цес, і не лише у плані лікування, адже 
важливий ще й моральний аспект. 
Звісно, коли дівчинка втрачає волос-
ся й бачить себе у дзеркалі не дуже 
привабливою, то це впливає на її на-
стрій, а відповідно, й на здоров’я. 

– Коли ми спілкуємося про мрії 
з дітьми, які хворіють на рак, то 
дуже часто чуємо саме бажання 
повернути волосся. Зрозуміло, що 
чарівної палички у нас немає, але 
є небайдужі, які можуть допомогти, 
аби зробили перуки цим дівчатам, – 
зазначила вона.

Журналістка Ольга Магас одні-
єю з перших погодилася віддати во-
лосся. Жінка прийшла до перукарні 
у свій день народження. 

– Оскільки я є речницею БФ 
«СТОПРАК», то з власного досвіду 
спілкування з онкохворими дітками 
знаю, наскільки важливо для них 
почуватися впевненими, сильними 
та гарними, – каже Ольга. – Особ-
ливо це стосується дівчаток. Не так 
давно ми шукали перуку для однієї 
з наших підопічних, і ціна таких ре-
чей мене просто шокувала. Якісна 
перука з натурального волосся 
кош тує в середньому від 10 тис. грн. 
Тож коли фонд підтримав ініціативу 
Hair for Share, погодилась не роз-
думуючи. Волосся відросте, а доб-
ра справа лишиться. Для дітей, та 
й дорослих з онкологією позитивні 
емоції – це левова частка одужання. 
Тому я закликаю всіх, хто може, до-
лучатися до акції. 

Зголосилася відрізати волосся 
заради доброї справи і студентка 
Катя Головій. 

– Ми з мамою сиділи на кухні і 
пили каву. Вона показала мені сю-
жет про двох дівчат, які пожертву-
вали волосся на перуки для дітей, 
хворих на рак, – розповідає Катя. 
– Вирішила долучитися до благо-
дійної акції, щоб допомогти цим 
дітям, подарувати їм можливість 
радіти життю, незважаючи на таку 
страшну хворобу. Щиро сподіваю-
ся, що своїм вчинком зможу зроби-
ти щасливішою хоча б одну дівчин-
ку. Може, моє волосся допоможе їй 
позбутися комплексів. А кіс шкода 
не було взагалі. Це ж не зуби – від-
ростуть.

Переможець Геннадій Бондаренко (другий праворуч)

з особистого архіву

– У Будинку офіцерів у підвалі 
стояли два великі більярдні столи. 
В перервах між танцями там я й на-
вчився грати і... курити, бо тоді всі 
це робили. Але вже років сорок я не 
курю, – зізнався мій співрозмовник. 

Він пригадав, що у 60-70-ті роки 
минулого століття в журналі «На-
ука и жизнь» друкували окремі 
статті про цей інтелектуальний вид 
спорту, які готував маршал Семен 
Будьонний. А радянський поет-
футурист Володимир Маяковський, 
палкий шанувальник цього занят-
тя, писав: «Скажем, мне бильярд – 
отращиваю глаз...».

Готуючи цю публікацію, знайшла 
в кількох інтернет-джерелах таку ін-
формацію, що цього короля більяр-
ду серед поетів 15 січня 1924 року 
обіграв у Харкові колега по перу 
Майк Йогансен. От і довелося тоді 
Володимиру залізти під гральний 
стіл і продекламувати вірш Олек-
сандра Пушкіна «Пташка Божа».

Цікаво, що полюбляли цю інте-
лектуальну гру Микола Костома-

ЛУЧАНКИ ВІДДАЮТЬ ВОЛОССЯ НА ПЕРУКИ ОНКОХВОРИМ

Для того аби зробити 
добру справу, потрібно 
мати довге волосся (для 
перуки підходить довжина 
відрізаних пасм від 20-25 см, 
в тому числі фарбоване та 
кучеряве), бажання змінити 
себе й допомогти іншим. 
До слова, змінювати себе й 
допомагати іншим можуть 
не лише жінки, а й діти та 
чоловіки з довгим волоссям.  

Акція триватиме до 31 травня 

Якісна перука з натурального волосся коштує в середньому від 10 тис. грн

Тетяна Ком
арук

О
ксана Головій

Анна Єким
енко-П

оліщ
ук
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Якщо хворому після розмови з лікарем не стало легше, то це не лікар. Володимир Бехтерєв
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ДІТОК 
ОПЕРУВАТИМУТЬ 
БЕЗПЛАТНО
Відомий волинянин, хірург 
Ростислав Валіхновський спільно 
з американськими медиками 
безплатно оперуватиме дітей з 
діагнозом заяча губа. Про це медик 
повідомив у Facebook. 

«У нас є можливість благодійно ви-
конати операції з ліквідації дефекту за-
ячої губи для українських діток віком до 
п’яти років», – зазначив хірург. 

Лікування та перебування у клініці – 
абсолютно безплатні. 

НЕПОВНОЛІТНІМ 
ЗАБОРОНЯТЬ 
ЕНЕРГЕТИКИ
У Верховній Раді зареєстрували 
проект закону, який пропонує 
заборонити споживання 
енергетичних напоїв неповнолітнім.

Також нардепи хочуть змінити мар-
кування енергетиків. На видимому 
боці етикетки буде застереження щодо 
вживання енергетичних напоїв непов-
нолітніми, вагітними жінками, жінка-
ми, які годують грудьми, особами, які 
страждають на серцево-судинні захво-
рювання, захворювання ендокринної 
та центральної нервової систем, а також 
небезпеки вживання енергетичних на-
поїв у поєднанні з алкоголем. 

ДЕКЛАРАЦІЮ 
МОЖНА ПІДПИСАТИ 
БУДЬ-КОЛИ 
Кінцевого терміну підписання 
декларації з сімейним лікарем 
немає. Про це повідомили у 
Міністерстві охорони здоров’я.

«Декларацію з обраним сімейним лі-
карем, терапевтом або педіатром мож-
на підписати під час планового візиту в 
будь-який час», – повідомили у МОЗ.

У міністерстві нагадали, що з квітня 
всі заклади, де працюють сімейні лікарі, 
терапевти і педіатри, та які мають кон-
тракт із Національною службою здоров’я, 
перейдуть на більш ефективну модель 
фінансування. При цьому всі, хто звер-
нувся до сімейного лікаря, терапевта або 
педіатра, отримають медичну допомогу. 

У випадку невідкладного стану па-
цієнтам, які не обрали свого лікаря або 
перебувають у відпустці чи відряджен-
ні, сімейний лікар, терапевт або педіатр 
зобов’язані надати безоплатно медичну 
допомогу.

У МОЗ також наголосили, що екстре-
на медична допомога приїжджатиме на 
виклики до всіх пацієнтів, незалежно від 
того, підписано декларацію з сімейним 
лікарем, терапевтом, педіатром чи ні.

коротко

m
edprice.com
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компетентно

  Марта ЮЛАНТОВА

Ця підступна недуга 
підкрадається 
непомітно і 

вражає переважно 
людей поважного 
віку. Причини розвитку 
хвороби Паркінсона 
досі не з’ясовано, 
констатує кандидат 
біологічних наук Тетяна 
Ткаченко. Та й вилікувати 
це неврологічне 
захворювання поки 
неможливо.

Антипаркінсонічні препарати 
здатні хіба загальмувати розви-
ток недуги та зменшити вияви. 
Швидкість розвитку симптомів у 
кожного пацієнта індивідуальна 
і передбачити, коли він втратить 
здатність до самообслуговування, 
годі. Багато пацієнтів дають собі 
раду протягом багатьох років на-
віть за наявності виражених функ-
ціональних порушень.

ЯК РОЗПІЗНАТИ 
НЕДУГУ?

Основні вияви захворювання:
– тремтіння кінцівок (тремор), 

яке посилюється під час емоцій-
ного напруження;

– вимушене зниження рухової 
активності, що характеризується 
обмеженням амплітуди, обсягу та 
темпу рухів;

– втрата здатності утримувати 
рівновагу в тій чи тій позі або при 
її зміні. Хворому складно почати 
рух, а розпочавши, важко зупини-
тися. При кожному кроці він нахи-
ляє корпус вперед, сутулиться, під 
час ходьби човгає ногами, робить 
короткі кроки. Через порушення 
рівноваги пацієнт може падати, а 
через те, що не встигає прийняти 
захисну позу, – травмуватися.

З розвитком хвороби Пар-
кінсона пацієнту все складніше 

Хворий потребує посиленого 
стороннього догляду

ЗАГАДКОВА ХВОРОБА 
ПАРКІНСОНА

концентрувати увагу, він швидко 
втомлюється. Виникають вегета-
тивні розлади: закрепи, затримка 
або, навпаки, нетримання сечі. 
Можливі проблеми під час жуван-
ня та ковтання. Зміни в м’язах язи-
ка призводять до того, що мова 
стає монотонною та нерозбірли-
вою. Порушення рухових функцій 
часто виявляється в зміні почерку 
аж до повної неможливості про-
читати написане.

Настрій пацієнта стає мінли-
вим – байдужість та апатія можуть 
миттєво змінюватися роздрату-
ванням та навіть агресією. Вірогід-
ні розвиток депресії, суїцидальні 
спроби. Пізні стадії захворювання 
ускладнюються мареннями, мож-
ливі галюцинації. 

ЯК ДОПОМОГТИ 
ХВОРОМУ

Догляд за особами з хворобою 
Паркінсона потребує терпеливос-
ті, уважності, співчуття. Треба ро-
зуміти, що рухові труднощі, зміни 
настрою – це не примхи, а наслід-
ки незворотних змін в головному 
мозку. Хворим доведеться пояс-

нювати банальні речі: як тримати 
ложку, користуватися гребінцем, 
як підняти руку, зробити крок, 
ковтнути їжу. Від пацієнта з хворо-
бою Паркінсона все це може ви-
магати титанічних зусиль. 

Слід дотримуватися схеми ме-
дикаментозного лікування: про-
пуск прийому антипаркінсонічних 
препаратів може призводити до 
різкого погіршення стану пацієнта. 
Якщо він не може регулярно при-
ймати ліки самостійно, візьміть на 
себе своєчасне видавання йому 
препаратів. Слідкуйте за харчу-
ванням та гігієною хворого.

СОЦІАЛЬНІ КОНТАКТИ
Намагайтеся максимально 

зберегти соціальні контакти хво-
рого: стимулюйте його спілку-
вання зі знайомими, родичами, 
організовуйте зустрічі з друзями. 
Розмовляйте з недужим: говоріть 
повільно та чітко, під час бесіди 
стійте обличчям до хворого, щоб 
він розумів, що ви розмовляєте 
саме з ним; бажано не говорити 
на кілька тем одночасно. Проте не 
хвилюйте та не квапте пацієнта, 

оскільки це збільшує вияви тре-
мору.

БЕЗПЕКА
Через рухові порушення та 

підвищений ризик падінь помеш-
кання пацієнта треба зробити 
максимально безпечним: прибра-
ти зайві меблі, килимки, будь-які 
предмети, що можуть травмувати 
хворого (гострі речі, крихкий по-
суд); закрити гострі кути м’якою 
тканиною.

Ванну та туалетну кімнати до-
цільно обладнати поручнями для 
полегшення вставання й присі-
дання. Під час миття слід викорис-
товувати прогумовані килимки, 
стільці або табурети для ванни. 
Замінити звичайне мило, яке лег-
ко вислизає з рук, на рідке.

ОДЯГ
Одяг хворого має бути віль-

ним та зручним. Гачки і шнурки 
краще замінити на липучки та ве-
ликі ґудзики з широкими петлями 
для них. Взуття має легко взувати-
ся, але й не падати з ніг.

ХАРЧУВАННЯ
Бажано їсти часто (4-6 разів 

на день) невеликими порціями. 
Великі шматки їжі перед подаван-
ням слід розрізати на маленькі 
шматочки. Приймати їжу треба 
спокійно, не поспішаючи.

Харчування має бути різно-
манітним, щоденний раціон має 
включати білки, жири, вуглеводи 
та вітаміни. Обмежте в раціоні 
хворого кількість цукру та солі. 
Забезпечте рясне пиття: 8 скля-
нок води щодня.

При хворобі Паркінсона паці-
єнти часто втрачають інтерес до 
прийому їжі, починають худнути. 
Для підвищення апетиту їм треба 
більше ходити пішки або вдавати-
ся до іншої нескладної діяльності.

Сировину продаватимуть 
з лікувальною метою

m
edoboz.com

прогрес КОВЕЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ 
ПРОДАВАТИМЕ ПЛАЗМУ КРОВІ Міська влада дозволила Ковельському 

міськрайонному територіальному  
медичному об’єднанню продавати 
плазму крові з лікувальною метою. 
Йдеться про сировину, що обліковується 
на балансі закладу, однак непридатна 
для використання, повідомляє 
«КовельPost».

За словами головного лікаря МТМО Олега 
Самчука, Ковельське відділення переливан-
ня крові має першу категорію, згідно з якою 
заготовляє 1200 літрів крові на рік. Однак із 
розвит ком медичних технологій значно змен-
шилися потреби в такій кількості крові, плазми 
також використовують щоразу менше. 

– Залишки крові ми пропонували безплат-
но для потреб лікарень та госпіталів, де нада-
ють медичну допомогу бійцям, пораненим на 
сході під час бойових дій. Жоден заклад не 
скористався такою можливістю, крім сусідніх 

районів – Турійського, Ратнівського, Старо-
вижівського, які для своїх потреб забирають 
плазму в Ковелі. Навіть сусідні області, маючи 
дефіцит крові, не приїздять сюди по неї, – каже 
Олег Самчук.

Раніше КМТМО передавало залишки на об-
ласну станцію переливання крові й за це отри-
мувало альбумін. Нещодавно Кабмін та МОЗ 
ухвалили рішення, що альбумін – не препарат 
крові, а лікарський засіб, який мають продава-
ти в аптеці. 

Ковельське МТМО знайшло вихід із си-
туації і першим в Україні уклало договір про 
співпрацю з приватним заводом «Біофарма», 
який спеціалізується на переробці крові. Най-
ближчим часом такі угоди планують підписати 
Волинська обласна та Володимир-Волинська 
міська станції переливання крові.

варто знати ПРАВДА ПРО ХАРЧОВІ ДОБАВКИ
  Дарина ГОГОДЗА

Поширена харчова добавка 
глутамат натрію, яку додають 

у чипси, вермішель швидкого 
приготування, соєвий соус, курячий 
бульйон та іншу малопоживну їжу, 
цілком безпечна. Однак надмірне 
ї ї споживання все ж може шкодити 
здоров’ю. Про це повідомила в. о. 
міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун.

Часто люди нарікають, що від цієї харчової 
добавки болить голова, обличчя може ставати 
червоним та набряклим, посилюється серце-
биття, виникають нудота й слабкість. Такі від-
чуття можуть бути лише в чутливих до цього 
компонента людей. 

Глутамат натрію – це сіль глутамінової кис-
лоти. Саме глутамат посилює смак та запах 
продуктів, а також наше бажання їх з‘їсти. Він 

природно присутній у традиційних азійських 
стравах, йому приписують смак насиченої за-
пашної їжі «умамі» – п’ятий смак, окрім солод-
кого, солоного, кислого та гіркого.

Глутамінова кислота також є одним з най-
більш поширених нейромедіаторів у мозку. 
Нейрони виділяють її, коли спілкуються між со-
бою. Але багато глутамінової кислоти в мозку 
не на користь. Дослідження показали, що коли 
її понад міру, нейрони починають гинути. 

Це не означає, що продукти з глутаматом 
можуть потенційно шкодити мозку. Адже глу-
тамінова кислота, спожита в складі їжі, до ньо-
го не надходить. Ми можемо їсти багато про-
дуктів з глутаматом, але вони не потраплять у 
центральну нервову систему, бо не долають 
бар‘єр між кров‘ю та мозком. Мозок сам утво-
рює цей нейромедіатор у потрібній кількості. 

Втім глутамат натрію, а точніше, його 
надмірне споживання може завдати шкоди 

здоров’ю. Він є в складі так званої сміттє-їжі: 
у чипсах, сухариках чи розчинних супах. Така 
їжа малопоживна, не містить клітковини, віта-
мінів чи потрібних нам корисних речовин. Усе, 
що ми з неї отримуємо, – калорії та інтенсив-
ний смак, що збільшує бажання їсти цю їжу ще.

Глутамат натрію в їжі – це вільний глутамат, 
не зв’язаний з білками. Він швидше проникає 
в кров, тому його концентрація різко зростає. 
Через виникнення таких піків чутливим людям 
може стати зле. Натомість природний глута-
мат, який є в помідорах, грибах чи курятині, 
зв’язаний з білками. Він проникає в кров по-
ступово без різкого зростання.

Ще одна небезпека – вміст натрію. Його 
надлишок підвищує тиск, шкодить роботі ни-
рок, серця та судин. Тому людям із серцево-
судинними хворобами слід уникати не лише 
солоної їжі, а й усього, що має багато натрію, в 
тому числі глутамату натрію.
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Я не звертаю уваги на те, скільки в мене титулів. Просто виходжу на доріжку й намагаюся 
пробігти максимально класно. Усейн Болт

№ 14 (164)  11 квітня 2019 року

футбол

ПОКАРАНІ ЗА СЕЛФІ
Дивовижна історія трапилася у 
матчі вищої марокканської ліги. 
Команда «Юссуфія Берехід» 
приймала на своєму полі 
прямого конкурента у боротьбі 
за друге місце і потрапляння 
в африканську Лігу чемпіонів 
«Мулуд Уджда».

На 31-й хвилині гравець господарів 
Мохаммад Ель Факір завдав шикарного 
удару й вивів свою команду вперед  – 
1:0. Гравці «Юссуфії» в повному складі 
вирішили зробити селфі і розмістити 
його в Instagram. Зібралися біля лінії 
поля, обнялися, сфотографувалися й не 
поспішали повертатися на газон.

Помітивши, що не вся команда 
господарів повернулася до гри, гості 
швидко розіграли м’яч з центру поля, 
отримали перевагу для атаки і момен-
тально доправили м’яча в штрафну су-
перника.

Відчайдушний ривок групи гравців 
«Юссуфа» тільки погіршив ситуацію. 
Один із захисників примчав у свою 
штрафну, збив суперника й «привіз» пе-
нальті.

Гості зрівняли рахунок, а через кіль-
ка хвилин опорний хавбек «Юссуфії» діс-
тав червону картку і замість 1:0 та мож-
ливості розвинути свій успіх господарі 
отримали ідіотський гол і вилучення.

Матч так і закінчився 1:1, а «Юссуфія 
Берехід» через любов до дешевої по-
пулярності  змарнувала шанс вийти на 
чисте друге місце.

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ

ВІЛЬНА БОРОТЬБА. Спортсмени 
клубів PRIDE, «Воїн» та відділення вільної 
боротьби Луцької ДЮСШ представляли 
обласний центр на Відкритому чемпіо-
наті області та Всеукраїнському турнірі 
з вільної боротьби. Додому наші хлопці 
привезли оберемок нагород. Срібло та 
бронзу завоювали Станіслав Святченко, 
Ілля Сломінський, Вадим Ковальський, 
Лука Шевчук, Іван та Юрій Пасичі, Денис 
Михальчук, Тимур Михальчук. Нагоро-
джувала переможців волинянка Юлія 
Ткач – чемпіонка світу, дворазова чемпі-
онка Європи з вільної боротьби.

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА. У Березані 
(Київська область) в ІІ відкритому турні-
рі з художньої гімнастики «Березанські 
веснянки» брали участь юні спортсмен-
ки ДЮСШ №3, які тренуються під керів-
ництвом досвідченого тренера Наталії 
Данелюк.

За підсумками виступів перемож-
цями у своїх категоріях стали Дарія 
Малімон, Владислава Сєргєєва, Валерія 
Поручник, Дарина Чернова, Евеліна 
Квятковська,  Влада Данелюк, Олек-
сандра Юзвук, Мар’яна Цюник, Анна 
Матвєєва, Ліза Іщук, Софія Навроцька, 
Олександра Ярмолюк, Емма Курносова, 
Дарія Івченко, Вікторія Мерчук.

ДИТЯЧИЙ ФУТБОЛ. У Білорусі від-
бувся міжнародний футбольний турнір 
з нагоди 1000-річного ювілею від за-
снування міста Бреста. «Волинь» U-10 на 
змаганнях виставляла одразу дві коман-
ди. І обидві дуже впевнено виступили на 
груповому етапі, вигравши у ровесників 
з брестського «Динамо», гродненсько-
го «Белкарда», литовського «Гранітаса», 
ЦОР-1 з Бреста, СДЮСШОР міста Ліда, 
СДЮСШОР з Гомеля. 

У чвертьфіналі «Волинь-1» обі-
грала ровесників з ФК «Мінськ» (1:0), 
а «Волинь-2» з таким самим рахунком 
переграла ЦОР. У півфіналі волиня-
нам довелося грати між собою. По-
таланило першій команді – 4:2. А от у 
вирішальних поєдинках «Волинь» по-
ступилася суперникам із СДЮСШОР 
Санкт-Петербурга (2:2 і поразка у серії 
пенальті – 1:2). «Волинь-2» поступилася 
у матчі за третю сходинку команді Вітеб-
ська (0:3). Лучанина Адріана Федецько-
го визнали найкращим півзахисником 
усього турніру.  

i таке буває

cильні та витривали

«ВОЛИНЬ» ПОГІРШУЄ 
ШАНСИ НА ВИХІД ДО УПЛ

Домашній матч «Волині» 
з лідером Першої ліги 
СК «Дніпро-1» суттєво 
погіршив шанси лучан на 
вихід до Прем’єр-ліги. 

Після нічиєї з дніпрянами 1:1 
хрестоносці відстали від «Обо-
лоні» та «Колоса» на 7 очок. Щоби 
влитися у боротьбу за третє міс-
це, яке дає право зіграти в стико-
вих матчах із десятою командою 
УПЛ, лучанам треба вигравати у 
всіх іграх, особливо з прямими 
конкурентами. Саме такий матч 
нас чекає 12 квітня: «Оболонь-
Бровар» – «Волинь».

результат на табло

У матчі з двома вилученнями першими забили гості, 
волиняни швидко відігралися (Болденков), але забити 
вдруге команди не змогли

життя в русі

історія

Ранкова пробіжка задля 
пропаганди здорового 
способу життя – це ідея, 
яку втілив народний 
депутат Ігор Гузь зі своєю 
командою. 

Разом із любителями та про-
фесіоналами вони здолали дис-
танції у 5 км містами Володимир-
Волинський та Нововолинськ. 
Забіги відбулися 6 та 7 квітня.

У заході взяло участь майже 

ПРОБІЖКА З НАРДЕПОМ

ОБЛАСНИЙ 
ЧЕМПІОНАТ 
ВІДНОВИВСЯ 
РОЗГРОМАМИ
У чемпіонаті Волинської 

області з футболу відбулися 
поєдинки 14-го туру, який став 
першим після довгої зимової 
перерви. Несподіванок не ста-
лося, усі лідери прогнозовано 
виграли свої матчі: 

« Л у ц ь к с а н т е х м о н т а ж 
№536» (Луцьк) – «Стир» (Ста-
рий Чорторийськ) – 7:0; «Тор-

педо» (Копачівка) – ДЮСШ-ВІК 
(Володимир-Волинський) – 3:0; 
«Шахтар» (Нововолинськ) – 
НФК «Колос» (Іваничі) – 1:3; ФК 
«Рожище» – «Колос» (Ківерці) – 
3:0; НФК «Боратин» – «Фенікс» 
(Луцьк) – 5:0; «Надія» (Хорів) – 
ФЦ «Ковель-Волинь» (Ковель) – 
1:6; «Агропродукт» (Горохів) – 
«Вотранс» (Луцьк) – 1:3.

Лідирують у чемпіонаті 
«Вотранс» та ЛСТМ, які набра-
ли по 37 очок. Їх буде важко 
наздогнати ковельчанам та бо-
ратинцям, у яких по 27 очок. 

«СТАРИЙ ЛУЦЬК» 
ПОВЕРНУВСЯ 
БЕЗ ПЕРЕМОГ

У двох виїзних матчах друго-
го етапу Вищої ліги баскетболь-
ний клуб «Старий Луцьк – Уні-
верситет» поступився команді з 
Миколаєва «Ніко-Баскет» – 78:64 
та 84:69. Лучани поки безнадій-
но останні у вісімці найкращих 
команд ліги. Наступного тижня 
в «Старого Луцька» є можли-
вість втекти з восьмої сходинки, 
адже вдома йому належить зі-
грати проти «Маріуполя», який 
іде сьомим. 

«ВОЛИНЬ-УНІВЕРСИТЕТ» 
СПОДІВАЄТЬСЯ НА 
ДРУГИЙ ТУР 

Волейболістки «Волині-Університе-
ту» програли два з трьох матчів плей-
оф жіночої Суперліги, який відбувся у 
Запоріжжі. Наші дівчата без шансів по-
ступилися місцевій «Орбіті» та лідеру 
віт чизняного волейболу «Хіміку» (по 0:3) 
і виграли у вінницького «Білозгара» (3:0). 
Перед фінальним туром, який відбудеть-
ся в Южному, волинянки йдуть третіми у 
фінальній четвірці й для повторення ми-
нулорічного результату (срібла Супер-
ліги) їм треба виграти принаймні два з 
трьох завершальних матчів. 

50 осіб. Серед них були і місцеві 
депутати Володимир Шаповал, 
Андрій Нагорний, а також ста-
роста села Стара Лішня Назарій 
Максимів.

Маршрути забігів проляга-
ли через головні площі, пар-
ки та центральні вулиці. Про-
біжки завершилися дружніми 
посиденьками з парламента-
рем за чаєм-кавою у місцевих 
кав’ярнях.

«Пропагуємо здоровий спо-
сіб життя. Беріть приклад із 
нас», – зазначив Ігор Гузь.Ігор Гузь із любителями спорту

guz.in.ua

  Іван БОГДАНОВИЧ

Про долю футболіста Бориса 
Деркача мали б зняти фільм 

у Голлівуді. Щоправда, це була 
б стрічка без хепі-енду. Уже два 
тижні 55-річний Деркач перебуває 
в госпіталі у столиці Малайзії, куди 
його привіз поліцейський патруль. 
Останній рік він бомжував в Куала-
Лумпурі.

Деркач небагатьом розповідав про свої 
пригоди після завершення кар’єри у «Дина-
мо»: про втечу з угорської в’язниці, сім років в 
одиночній камері й походи у казино.

«У Києві якраз відкрився перший такий 
заклад, – згадував Борис. – Якось пішов ви-
пробувати долю. Сподобалося. Спочатку ви-
гравав. А потім почалася темна смуга і за пів-
року я просадив $20 тисяч. У «Динамо» тоді 
заробляв $1 тисячу на місяць. Борги потрібно 
було віддавати».

Він виїхав з «Динамо» в болгарський 
«Левскі» у 1992 році і в Софії отримав $25 тис. 
підйомних. Далі в його кар’єрі був новачок 
елітного дивізіону Угорщини – «Ніредьгаза», 
після невдалого сезону в якому українець з 
футболом закінчив і почав нову сторінку сво-
єї біографії.

Борис увійшов до складу організованого 
злочинного угруповання. Незабаром цю сто-
рінку довелося закривати: Деркач підстрелив 
сутенера і двох жриць кохання, за що отри-
мав тюремний термін. 

У 1995-му він здійснив невдалу втечу. Його 
піймали, а термін ув’язнення збільшили. Сім 
років довелося провести в одиночній камері. 

ЯК ЕКС-ГРАВЕЦЬ «ДИНАМО» 
СТАВ БОМЖЕМ У МАЛАЙЗІЇ
Вийти на свободу раніше дозволили $10 тис., 
які його матері передав Олег Лужний – хлопці 
разом прийшли в «Динамо» і подружилися.

Деркача спочатку перевели з угорської 
в’язниці в українську, потім відправили на по-
селення під Харковом. На волю він вийшов 
достроково в 2004 році. 

Борис почав нове життя. Спочатку таксу-
вав. Познайомився з дівчиною, з якою почав 
зустрічатися, а потім одружився. У них наро-
дилося двоє дітей. Інший приятель, централь-
ний захисник «Динамо» початку 1990-х Ахрік 
Цвейба допоміг повернутися у футбол в ролі 
агента. Підтримав Деркача і Євген Красніков, 
який не побоявся взяти його в селекційний 
департамент «Металіста». Життя почало на-
лагоджуватися.

У 2008-му Деркач стверджував, що вилі-
кувався від ігроманії, а казино останній раз 
відвідував в Угорщині. Напевне, видавав ба-
жане за дійсне. Адже ця хвороба його знову 
поглинула.

Деркач міняв номер телефону, зникав 
на кілька років і дзвонив журналістам, коли 
йому щось було потрібно. 

«Збираюся на зустріч до Ігоря Суркіса. 
Потрібно, щоб про мене згадали ЗМІ. Можна 
зробити зі мною інтерв’ю? У мене якраз на 
носі 50-річний ювілей», – пропонував він жур-
налістам у січні 2014 року. Згодом зізнався, 
що програвся в пух і прах. Консультувався, чи 
можна продати його історію у ЗМІ. Ще пізніше 
стало відомо, що Деркач втікає з України аж у 
Малайзію, щоб працювати там бригадиром на 
м’ясокомбінаті знайомого. За $800 на місяць.

У січні 2019 року в соцмережах з’явилося 
відео, яке зняли наші туристи. З нього всі ді-
зналися, що Борис вже понад рік бомжує в 
Куала-Лумпурі без паспорта. А наприкінці бе-
резня його знайшли на вулиці непритомним і 
відправили в госпіталь.

Посольство України у Малайзії розшукує 
його родичів. В Україні екс-футболіста «Ди-
намо» ніхто не чекає. Крім того, він винен тут 
купу грошей. 

А футболістом він був непоганим. Доклав 
ноги до останнього чемпіонства «Динамо» в 
чемпіонаті СРСР-1990. Золоті медалі кияни 
оформили перемогою в домашньому матчі з 
московським ЦСКА 4:1, а два голи армійцям 
забив захисник Деркач...

ftbl.ru

Деркач після відсидки. Харків, 2007 рік

У ПІВФІНАЛАХ КУБКА 
УКРАЇНИ ГРАТИМЕ ДВІ 
КОМАНДИ З ПЕРШОЇ ЛІГИ

В Олександрії, Львові, Дніпрі та 
Харкові визначилися учасники півфі-
налів Кубка України-2018/2019.

У поєдинках 1/4 фіналу першолі-
говий «Інгулець» із смт Петрове Кіро-
воградської області виграв у «Карпат» 
в серії пенальті, «Зоря» мінімально 
перемогла «Львів» 1:0, першоліговий 
СК «Дніпро-1» зламав опір «Ворскли» 
(2:0) і вдруге поспіль зіграє у півфіналі. 
Найочікуваніший чвертьфінал відбувся 
в Харкові, де у матчі з двома вилучен-
нями та серією пенальті «Шахтар» ви-
бив з кубка «Динамо». 

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка ви-
значило такі пари команд: «Інгулець» – 
«Зоря», «Дніпро-1» – «Шахтар». 

Матчі відбудуться 17 квітня. Фінал 
зіграють 15 травня у Запоріжжі.

М
икола М

артиню
к
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НОВА ТЕХНОЛОГІЯ 
ВІДГОДІВЛІ ТВАРИН

20 НАЧИНОК 
ДЛЯ ЛАВАША

1. 200 г домашнього сиру (можна за-
мінити плавленим сирком), два зубці час-
нику, сіль, зелень кропу, трохи майонезу.

2. 200 г крабових паличок, відварене 
яйце, 100 г натертого твердого сиру, два 
зубці часнику, майонез і зелень.

3. Печериці, смажені з цибулею, упа-
ковка вершкового сиру «Янтар», зелень. 
Якщо любите пікантніший смак, додайте 
подрібнені мариновані огірки.

4. Домашній сир, порізаний кубиками 
свіжий перець (різного кольору), солоні 
огірочки, зелень, сушений часник.

5. Упаковка адигейського сиру (роз-
кришити), зелень, майонез і морква по-
корейськи.

6. Посічена слабосолена червона 
риба, зелень і свіжий огірок.

7. Відварений рис, варене яйце, зе-
лень, майонез.

8. Розім’яті рибні консерви, тертий 
сир і зелень.

9. Копчена ковбаска, варене яйце, 
морква по-корейськи і майонез.

10. Твердий сир і шинка, нарізані 
дрібними кубиками, свіжий огірок і час-
ник, натерті на тертці, майонез.

11. Пасеровані цибуля і болгарський 
перець, нарізаний солоний огірок, сма-
жене куряче м’ясо, поскубане волокна-
ми, часник, зелень, свіжі томати.

12. Терті огірок і морква, копчене 
м’ясо шматочками, майонез і зелень.

13. Тертий буряк, морква, часник, во-
лоські горіхи й майонез.

14. Пасерована цибуля, солодкий пе-
рець і м’ясний фарш, твердий сир, натер-
тий на тертці.

15. Паста з вершкового сиру, зеленої 
цибулі, часнику та суміші перців.

16. Варені яйця, смажені грибочки з 
цибулею, тертий сирок і зелень.

17. Обсмажені на олії овочі: баклажан, 
солодкий перець, цибуля, помідори, часник. 
Блендером збити до пастоподібного стану.

18. Обсмажена куряча печінка, жирні 
вершки, сіль і перець (збити блендером).

19. Розім’яти виделкою варені кре-
ветки, вершкове масло і часник.

20. Обсмажені в олії гриби, морква і 
цибуля. Збити блендером, додати спеції. 

На лаваш викласти будь-яку з вибра-
них начинок. Рівномірно розподілити по 
поверхні. Згорнути в рол. Розрізати на 
порційні шматки, викласти на тарілку, 
прикрасити зеленню.

смачного

ГОРОДИ САДЯТЬ, КОЛИ ЦВІТУТЬ САДИкомпетентно

нове в тваринництві

Нова технологія відгодівлі 
тварин ферментованою 
гомогенною кормовою 

суспензією (ф. г. к. с.) із 
суміші зернових, яку готують 
кормоагрегати АКГСМ «Мрія».

Ми пропонуємо нову, одну з найкращих у 
світі, екологічно чисту, високоекономну тех-
нологію відгодівлі тварин на базі кормоагре-
гатів нового покоління серії АКГСМ «Мрія», що 
готують зволожені ферментовані гомогенні 
корми (суспензії) з суміші зернових особливої 
молекулярної структури, які є висококалорій-
ним, збагаченим протеїном і амінокислотами 
кормом при співвідношенні зерна до води як 
1:2 для свиней та 1:3 для телят і КРС.

Звертаю увагу фермерів України, що тех-
нологія відгодівлі свиней ферментованим 
зволоженим кормом у Європі та світі є голов-
ною і на сьогодні становить більш як 60%, а в 
деяких державах – 90%, переходячи на малі 
та середні групи відгодівлі від 50 до200 голів.

Що дають кормоагрегати АКГСМ «Мрія»:
– не потребують кормозаводів, обладнання 

для подрібнення зернових, скорочують тран-
спортні витрати, бо готують корми на місці; 

– економія зерносуміші до 30% (за раху-
нок збільшеного засвоєння корму та вмісту 
азоту до 30% в тілі тварин, розпаду корму на 
амінокислоти, збільшення утримання про-
теїну, і на цій основі посиленого засвоєння 
кормів проти сухих і екструдованих та інших 
технологій відгодівлі); при відгодівлі свині до 
100 кг ж. в. використовують до 300 кг зерно-
суміші, у старих технологіях – до 500-600 кг; 

– економія електроенергії до 50% (за ра-
хунок виконання п’яти технологічних опера-
цій на одному електродвигуні одночасно й 
відсутності циклонів зниження потужності 
електродвигунів);

– термін відгодівлі скорочується до 15-18 
днів (за рахунок ферментованого збагачено-
го корму); 

– ферментований корм збільшує середньо-
добові прирости живої маси на 30% і більше;

– скорочуються вірусні захворювання 
тварин за рахунок легкого збагаченого корму 
і сприятливої його дії на шлунково-кишковий 
тракт, а також процесів, що відбуваються в 
гідромлині-змішувачі.

За 17 років використання ферментованих 
кормів у 8700 кормоагрегатах АКГСМ «Мрія» 
за низького рівня кислот рН=5.2-5.5 і солей 
молочної кислоти не зафіксовано жодного 
випадку вірусного захворювання свиней, у 
тому числі АЧС.

Зменшується вихід гною: у свиней до 44%, 

у телят та ВРХ до 25%, зменшуючи витрати і 
покращуючи екологію (за рахунок посилено-
го засвоєння кормів). І як результат – скоро-
чує витрати до 40%, збільшує прибуток проти 
витрат у 2,5-3 рази, рентабельність складає 
250-300%.

Кормоагрегати «Мрія» дешевші за устат-
кування інших технологій: малогабаритні, 
займають малу площу – до 2 м2, економлять 
енергоресурси. Вони є 19 модифікацій потуж-
ністю від 45 до 3000 кг/год, потужністю 220 В 
і 380 В, прості в експлуатації. Гарантія – 1 рік. 
Працюють 10 років до капітального ремонту. І 
головне – окупність агрегатів від 7 до 18 днів. 
Це швидке повернення вкладених коштів. 

Ваше завдання – засипати зерно, налити 
води, увімкнути кормоагрегат і роздати корм. 
Решту за вас зробить кормоагрегат «Мрія».

Процеси, що відбуваються в гідромлині 
кормоагрегата: у процесі приготування корму 

  Директор Наукового Центру 
АІНУ, д. ф., к. с/г н., 
академік АІНУ Соляник М. Б. 

Кормоагрегати АКГСМ «Мрія» мають 
великий попит, доступні за ціною і 
прості в обслуговуванні. 
Це і є світовий рівень тваринництва за 
мінімальних витрат, який забезпе чить 
тваринникам високий прибуток. 

Адреса прямого виробника 
кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»: 
74900, 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:  8mriya@gmail.com 

сайт:  agrokorm.info; 
   agrokorm.com.ua

отримуємо високоефективні ферментовані, 
осолоджені, протеїнові корми, що сприяють 
збільшенню утримання в тілі тварин азоту 
на 30%, кальцію на 12%, фосфору на 6,4%, 
магнію на 4%, що забезпечує перетравність 
сирого протеїну на 12,3%, сирої клітковини 
на 14,4% більше, ніж при годуванні сухими й 
екструдованими кормами, що значно збіль-
шує засвоєння корму шлунково-кишковим 
трактом і середньодобові прирости живої 
маси тварин на 30% (результат дослідження 
Наукового центру АІНУ та Полтавського ін-
ституту свинарства ім. Квасницького, інститу-
ту Landsudvalget for Svine, Данія ).

АКГСМ-06А
(до 10 голів)

  Оксана КУЦИК

Цьогоріч волиняни ще наприкінці 
березня взялися садити городи. 

Господарі кажуть, що цієї пори земля 
насичена вологою. Мовляв, у травні 
ґрунт пересохне і це негативно 
позначиться на врожаях. Чи варто 
поспішати з посівною? На це питання 
відповідає заступник директора із 
наукової роботи Волинської державної 
сільськогосподарської дослідної станції 
«Інститут сільського господарства 
Західного Полісся» НАН, кандидат 
біологічних наук Оксана Пузняк.

– Холодостійким культурам, як-от морква, 
петрушка, цибуля-димка, холод не страшний. 
Також ранньої весни можна сіяти хрестоцвіті 
культури – капусту і редиску. Бо їх ще не встиг-
не пошкодити хрестоцвіта блішка. Низьких 
температур бояться буряки, огірки, квасоля  і 
картопля. Особливо це стосується пророщеної 
бульби. Тому їх краще садити, коли середньо-
добова температура сягатиме десяти градусів 
тепла, – пояснює Оксана Михайлівна.  

Науковець наголошує: наші предки почи-
нали сіяти і садити, коли починався активний 
сокорух. Береза розпустила листки – можна 
сіяти. А для картоплі точний показник – цвіт 
вишні. Якщо бульбу вкинути в холодну землю, 
вона проросте пізніше, ніж посаджена у трав-
ні. Однак для тих, хто любить ранню картоплю, 
співрозмовниця радить постелити на землю 
агроволокно темного кольору, яке притягує 

сонячні промені. За тиждень земля прогрієть-
ся, тоді можна посадити бульбу і накрити цим 
же агроволокном.

– Люди поспішають вкинути насіння в 
землю, бо бояться, що вона пересохне. Щоб 
зберегти вологу, велику площу треба закуль-
тивувати. На дачі можна зрушити верхню кірку 
граблями. Тоді не випарується волога, – каже 
Оксана Михайлівна.

Щоб гарно вродили буряки, їх варто сіяти 
на глибині 3-4 см, а зверху прикаткувати. А от 
картопля любить розпушений ґрунт. Грядки 
треба постійно розпушувати, нагортати. Так 
роблять голландці, каже Оксана Пузняк. Це 
дає можливість розгалужуватися кореневому 
пагінцю, а значить – збільшити врожай. 

Як правильно розрізати насіннєву картоп-
лю? У Рокинях науковці на дослідах довели: 
найкраще бульбу надрізати по колу уздовж. Це 
дозволить рівномірно розподілити відтік по-
живних речовин. У результаті під таким кущем 
буде найвищий врожай на грядці. А ще картоп-

ля любить сівозміну й удобрений ґрунт. Най-
краще на поле внести перегній.

Щоб сорти не вироджувалися, Оксана Пуз-
няк радить хоча б раз на п’ять років міняти 
посівний матеріал. Щоб уберегти бульбу від 
фітофторозу, краще садити ранньостиглі й се-
редньостиглі сорти з коротшим періодом веге-
тації. Це Аноста, Тирас, Санте і Дніпрянка. Пізні 
сорти більш вразливі до цієї недуги. Фітофтора 
найбільше загрожує у липні, коли вологі й хо-
лодні ночі. 

Запитали ми у фахівця і про надокучливу бі-
локрилку, яка перешкоджає дачникам вирости-
ти капусту. Шкідник не дає овочу зав’язатися у 
головки. Останніми роками метелик атакує пас-
льонові й салатні культури. Боротися з білими 
метеликами надзвичайно складно, каже Оксана 
Пузняк. Адже їх не знищують звичні інсектици-
ди. Щоб урятувати врожай, застосовують пре-
парати біологічного та хімічного походження. 

– Білокрилка зимує в ґрунті. Тому дієвий спо-
сіб її перехитрити – дотримуватися сівозміни. 
Метелику «не по зубах» зернові культури,  у яких 
міцна листова поверхня. Недарма господарі, які 
садять капусту в полі, отримують гарні врожаї. 
Якщо такої можливості нема, зі шкідником треба 
боротися і на сусідніх ділянках. Якщо ви кропи-
тимете рослини, а ваші сусіди – ні, то зусилля бу-
дуть марними, – каже Оксана Пузняк.   

Відлякати шкідників допоможуть і сидера-
ти. Восени на городі треба висіяти редьку або 
гірчицю. На зиму зелений килим приорати чи 
перекопати. Коренева система сидератів виді-
ляє фітонциди і збагачує ґрунт киснем.  

Овочі треба сіяти у теплу землю 

uarp.org

sm
achno.ua

Фарширований лаваш – 
популярна закуска

Агрегати, які високо оцінили 
фермери, представлено 
на здобуття Державної 
премії України як унікальну, 
високоекономічну, 
енергозберігальну техніку 
світового рівня.
Ми в державній програмі, 
за якою держава повертає 
фермерам компенсацію – 
25% вартості агрегата!
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Справжня любов – не та, що витримує довгі роки розлуки, а та, що витримує довгі роки близькості. 
Хелен Роуленд

ОВЕН (21.03 – 20.04). Купу проб-
лем вам доведеться розв’язувати само-
стійно, на підтримку й допомогу краще 
не розраховувати. Вас потішать нові зу-

стрічі та враження. Однак обережність у 
словах і діях не завадить, бо недоброзичливців 
навколо чимало. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Особ-
ливого значення набудуть вдумли-
вість і зібраність. Саме вони гаранту-
ють успіх у кар’єрі. Якщо трапляться 
поїздки, то у справах, якщо зустрічі та 
знайомства, то корисні.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). До-
сить сприятливий період у багатьох 
сферах діяльності. Висока активність 
разом з цікавими ідеями дозволять вам 

досягти результатів, помітних неозброє-
ним оком. 

РАК (22.06 – 22.07). Не нехтуйте 
дрібницями, розв’язання незначних 
на перший погляд питань може дати 
несподіваний позитивний результат. 
Бажано взятися за щось конкретне. 
Вдалий час для реалізації грандіозних планів. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Навіть влас-
ники найскладнішої вдачі будуть милі 
й покажуть себе з найкращого боку. На 
обіцянки, які отримаєте в цей період, 

особливо покладатися не варто. Вихідні – 
прекрасний час для експериментів.

ДІВА (24.08 – 23.09). Нормаль-
ний перебіг подій можуть порушити 
несподіванки, яким цілком можна 
було запобігти. Будьте напоготові, але 
нічого не робіть, поки не з’ясуєте, що й 
до чого. Зайва самовпевненість може призвести 
до конфлікту з колегами та начальством. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Ви змо-
жете уникнути певних складнощів на 
роботі, якщо будете перевіряти ще раз 
свої дії, папери й звіти. Конкуренти мо-

жуть скористатися вашою емоційністю й 
спровокувати конфліктну ситуацію, тож будьте 
стриманими. 

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Все у 
ваших руках. Ви самі маєте розставити 
акценти. Краще знизити темп роботи, 
щоб уникнути перевтоми. Однаково ви 
дістанете прибуток. Не зловживайте сво-
їм впливом, будьте ніжніші з коханою людиною. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Ске-
руйте частину своїх зусиль на підви-
щення професійного статусу. Майбутні 
ділові зустрічі й наради будуть важливі 

для вас. Завантаженість на роботі не за-
вадить вам виявити свої таланти в інших сферах 
життя.

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Ваше 
серйозне й сумлінне ставлення до ро-
боти не може залишитися непоміче-
ним. Настає слушний час для конкрет-
них дій, відповідальних кроків і зміни 
роботи. У вихідні може зірватися важлива ділова 
зустріч.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Прави-
ла гри встановлюватимете ви. Тож якщо 
вам щось не подобається, виходить, ви 
просто щось наплутали самі. Імовірно, 

доведеться досить багато працювати, 
зате ви швидко побачите результат. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Почина-
ється поступова зміна вашого стилю 
життя, доля може дати кілька нових 
шансів. Вашим таємним ворогом може 
стати зайва критичність, яка перешко-
дить втіленню планів. Краще все-таки бути дип-
ломатом.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») 
зі стороною 3х3 клітинки. Таким 
чином, усе поле налічує 81 клітинку. 
У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета 
голово ломки – заповнити вільні 
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку, в кожному стовпці 
і в кожному малому квадраті 3х3 
кожна цифра траплялася лише один 
раз. Правильна головоломка має 
тільки один розв’язок.
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11 квітня – Марк, Кирило, Остап, Іван, 
Ісак, Корнилій
12 квітня – Іван, Софрон, Зосим, Захар, 
Марія
13 квітня – Веніамін, Інокентій, Анна, 
Йосип
14 квітня – Марія, Марк, Юхим, Сергій, 
Макар
15 квітня – Полікарп, Тит, Марія, 
Георгій, Григорій
16 квітня – Микита, Феодосія, Агафія
17 квітня – Георгій, Зосим, Хома, 
Георгій, Адріан, Федір, Микола, Йосип

11 квітня – Марк, Кирило, Остап, Іван, 
Ісак Корнилій

іменинники тижня

погляд у минуле ПАСКИ БЕЗПЕКИ 
ВІДЗНАЧАЮТЬ 60-РІЧЧЯ

– Лікарю, а чого це ви мене все мацаєте?
– Перевіряю, чи збереглася чутли-

вість...
– У мене, чи що?
– Ні. У мене.

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

Повернувшись додому, дружина поба-
чила чоловіка за пришиванням ґудзика. 

– У тебе наперсток не на тому пальці.
– Звичайно. Він має бути на твоєму.

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

– Тату, що таке парадокс?
– Ну, це просто, синку: наприклад, го-

динник може йти, коли лежить, і стояти, 
коли висить...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сергій не любив збитих вершків. Тому 
під час любовних утіх намащував жінку го-
лубцями.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка не витримала і поприбирала в га-
ражі. Щоб якось віддячити, чоловік змішав 
усе насіння городини!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Кохана, а в мене є відчуття прекрас-
ного?

– Звісно, ти ж одружився зі мною.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме, що за свято вчора було, що ви 
так хвацько, всією родиною танцювали на 
городі?

– Теща вулика перевернула!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Донька прокидається о другій годині 
ночі:

– Мамо, розкажи мені казку!
– Спи, тато вранці прийде, розкаже нам 

обом...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Як ти міг переспати з нею?! Ти ж казав, 
що я в тебе найкраща.

– Люба, ти чому знову невдоволена? Я 
просто ще раз переконався, що кращої за 
тебе немає!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Галина була щаслива 20 років. На це в 
неї пішло п’ятеро чоловіків.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У Прощену неділю зателефонував у 
банк. Кредит так і не пробачили... Безбож-
ники...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Головне завдання платної медицини – 
перевести гострий біль у хронічний.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Кохана, навіть словами не можу пере-
дати те відчуття, як я тебе кохаю!

– Передай грошима!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сьогодні запитав у сина, яке повне ім’я 
у нашої бабусі Клави.

– Клавіатура...

ОВЕН (21.03 – 20.04). Купу

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 11 – 17 квітняна 11 – 17 квітня

О
ле
ст
не

стрі

О

б-
-

я 
та

-

а

Б
си
сф
ра

дос

те 
х 
и 
. 
е.

і

е

Л
ни
й 
об

осо
ре рас й

ос

ь
и 
а 
е 

й 

ь-

й

Т
же
ро
св

жут

е у
и 
, 

и 
о-

у

С
ру
щ
ді

дляд

ше 
-

-
-
и

і

е 

и

В
ла
ва
пр

довдо

на-
ю 
х 
е 
о-

б

а-

В
ід

п
о

в
ід

і 
н

а
 с

к
а

н
в

о
р

д
 

в
ід

 4
 к

в
іт

н
я

 2
0

1
9

 р
о

к
у

infom
ix.com

.ua

Пасок безпеки рятує життя у 70% критичних аварій

60 років тому 
шведська 

компанія Volvo 
запровадила паски 
безпеки в серійних 
автомобілях, пише 
Gazeta.ua. Цей 
винахід щорічно рятує 
десятки тисяч людей 
від загибелі. Виріб 
забезпечує спасіння 
пасажирів у 70% 
критичних аварій.

Уперше винахід використа-
ли 1913 року в авіації. Однак до 
1930-х років у літаках його так 
і не застосовували. На початку 
1920-х пасками безпеки почали 
користуватися автогонщики, та 
через незручність у використан-
ні їх не встановлювали у серій-
них авто.

Лише наприкінці 1950-х інже-
нер з безпеки шведської автомо-

більної компанії Volvo Нільс Болін 
розробив конструкцію триточко-
вого ременя безпеки. Після року 
тестувань Болін встановив, що 
саме протягнутий через плече до 
стегна ремінь найкраще утримує 
пасажира на сидінні.

У 1985 році Німецьке патентне 
відомство зарахувало паски без-
пеки до числа восьми винаходів, 
що принесли людству найбільшу 
користь за останні 100 років.

Застосування паска безпеки 
зменшує ризик загибелі водія 
при лобовому зіткненні у 2,3 раза, 
при бічному ударі – у 1,8 раза, 
при перекиданні – у 5 разів. Для 
пасажирів на передньому сидінні 
ефективність від ременя безпеки 
становить 40-50%, на задньому – 
25%.
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ПОНЕДІЛОК 15 квітня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 Підсумки тижня
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

22.00 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!
15.35 Добрий сад
16.30 Бандерштат
17.30, 23.00 У фокусі Європа
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини 09.00 
«Енеїда» 09.55 Радіодень 
10.15 «UA:Фольк» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 
Д/ц «Своя земля» 11.34 
«Вечір» 12.02 «Пліч-о-
пліч» 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак 
12.50 М/с «Вруміз» 13.40 
«Вечір на Суспільному» 
14.08 «Розсекречена 
історія» 15.02 «Wise cow» 
15.15 Радіодень 15.55 
«Українська література 
в іменах» 16.05 «Чудова 
гра» 16.32 Д/с «Супер 
Чуття» 17.13 «100 років 
українського кіно» 17.40 
Д/ц «Погляд з середини» 
18.10 Т/с «Еліза» 19.22, 
21.50 Тема дня 19.50 
«Разом» 20.15 «Своя 
земля» 20.30 Новини 
20.52 «Спільно» 21.20 
#ВУкраїні 22.18 «Схеми» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Таємниці Борго 
Ларічі»

11.20 Д/ц «Аромати Іспанії»
12.25, 14.20, 16.50, 23.50  Погода
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Д/ц «Неповторна 

природа»
16.15 Хто в домі хазяїн?
16.55 По обіді шоу
18.20, 02.35 Тема дня
19.25 Разом
20.00 Д/ц «Спільноти тварин»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.50 з Майклом Щуром
22.20 Д/ц «Супер Чуття»
22.50 Перша шпальта
03.40 Розсекречена історія
05.40 Телепродаж

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.50, 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, 21.10, 21.45, 04.25 

Т/с «Кухня»
22.20 «Гроші 2019»
23.55 «Голос країни 9»

05.40, 06.25, 07.25 Моя 
правда. Маша Распутіна, 
Валерій Лобановський,

Юрій Белов: божевілля
08.15 Містичні історії з 

Павлом Костіциним 16+
10.10 Х/ф «Свекруха – монстр»
12.30 Х/ф «Охоронець»
14.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Як довго я 

на тебе чекала»
22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»
00.50 Один за всіх 16+

06.00, 07.10 Kids Time
06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»
07.15 Х/ф «Крихітка із 

Беверелі-Хіллз 2»
09.00 Х/ф «Невловимі»
11.00 Х/ф «Той, що біжить 

лабіринтом: Ліки від 

05.25, 23.50 «Слідство 
вели... »

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 01.35 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

11.10, 12.25 Х/ф 
«Оксамитові ручки»

12.00 «Новини»
13.40 Х/ф «Приборкування 

перекірливого»
15.50 «Чекай мене. 

Україна»
20.00, 03.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча 

робота»
23.00 Д/п «Ватутін»
00.40 «Речдок»
02.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.00 «Top Shop»

04.45 Скарб нації
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Т/с «Відділ 44»
05.50 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
11.05, 13.20 Секретний 

фронт. Дайджест
13.45, 16.20 Х/ф «Сонце, 

що сходить»
16.35 Х/ф «Паркер»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Битва версій
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Проект Ікс»
01.55 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф 
«Супергерой»

11.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 
21.00 Танька и 
Володька

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 03.15 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 «Інша»
23.30 Х/ф «Потяг до Пусана»
01.45 Телемагазин

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

смерті»
14.00 Х/ф «Зазагибель Лос-

Анджелеса»
16.00 Х/ф «2012»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Постшоу
00.10 Х/ф «Заручниця 3»
02.40 Національний відбір 

Євробачення 2019

СЕРЕДА 17 квітня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

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

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Добрий сад
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!
15.35 Добрий сад
16.30 Бандерштат
17.30 Огляд світових подій
19.15 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
23.00 Євромакс 
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.35 «Ранок 
«Нової Волині» 07.30, 
08.00, 08.30, 17.00, 19.00 
Новини 09.00 «Енеїда» 
09.28 Д\ц «Аромати 
Чілі» 09.55 Радіодень 
10.15 «UA:Фольк» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 
Д/ц «Своя земля» 11.34, 
13.40, 19.22, 21.50 Тема 
дня 12.02 «Пліч-о-пліч» 
12.15 «Радіодень.Луцьк» 
12.40 Лайфхак 12.50 
М/с «Вруміз» 14.08 
«Розсекречена історія» 
15.02, 17.13 «Wise cow» 
15.15 Д/ф «Ігор Білозір. 
На зламі епох» 15.55 
«Wise cow» 16.05 «Чудова 
гра» 16.32 Д/ц «Супер 
Чуття» 17.40 Д/ц «Погляд 
з середини» 18.10 Т/с 
«Еліза» 19.20 Погода 
19.50 «Спільно» 20.15 
StopFake 20.30 Новини 
20.52 «Наші гроші» 21.20 
«Разом» 22.18 #@()?S0 з 
Майклом Щуром 22.50 
«Своя земля» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
11.20 Д/ц «Аромати Мексики»
12.25, 14.20, 16.50, 23.50 Погода
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.15, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с «Імперія»
16.05, 20.00 Д/ц «Спільноти 

тварин»
16.30 Д/с «Жива природа»
16.55 Сильна доля
18.20, 02.35 Тема дня
19.25 Своя земля
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.50 Разом
22.20 Д/ц «Супер Чуття»
22.50 Схеми
00.00 Телепродаж Тюсо
03.40 #ВУКРАЇНІ
04.05 Спільно 05.40 Телепродаж

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 Х/ф «Я, ти, він, вона»
22.45, 00.05, 01.15 «Світ 

навиворіт – 10: Бразилія»
02.10 Х/ф «Реквієм за 

вбивцею»

05.15, 06.00 Моя правда. 
Надія Рум’янцева, Ірина 
Понаровська

07.00 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

08.50 МастерШеф 12+
13.45 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.55, 20.55 Т/с «Список 

бажань»
22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

03.00, 02.05 Зона ночі
04.30 Абзац
06.20, 09.00 Kids Time
06.25 М/с «Майлз із 

майбутнього»
07.20 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
09.05 Т/с «Мерлін»

05.25, 22.55 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Х/ф «Як викрасти 
діамант»

11.40, 12.25 Х/ф 
«Неприборканий»

14.45 «Правила 
виживання»

15.50, 16.45, 00.40 
«Речдок»

18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 03.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча 

робота»
02.20 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.55 «Top Shop»

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»
05.40, 10.10, 13.20 

Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
13.30 Х/ф «Крейсер»
16.20, 21.25 Т/с «Пес»
18.20, 22.35 Т/с 

«Юрчишини»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.00 Х/ф «Швидкісний 

вогонь»
00.45 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф «Золота 
гуска»

11.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 
21.00 Танька и 
Володька

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
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 «Інша» 23.20 

Гучна справа 00.00, 02.15 
Т/с «CSI. Місце злочину»

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

12.40 Т/с «Загублені»
15.20 Х/ф «Ейс Вентура 

– детектив з розшуку 
домашній тварин»

17.00 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Кохання на 

виживання 16+
02.00 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 16 квітня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

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

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

19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Добрий сад
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!
15.35 Добрий сад
16.30 Бандерштат
17.30, 23.00 Глобал 3000
19.15 Місто
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок «Нової Волині» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
17.00, 19.00 Новини 
09.00 «Енеїда» 09.55 
Радіодень 10.15 «Сильна 
доля» (Антитіла) 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 
Д/ц «Пліч-о-пліч» 11.34, 
13.40, 19.22, 21.50 Тема 
дня 12.02 «Своя земля» 
12.15 «Радіодень.Луцьк» 
12.40 Лайфхак 12.50 
М/с «Вруміз» 14.08 
«Розсекречена історія» 
15.02, 15.55 «Wise cow» 
15.15 Д/ф «Рибчинський. 
Музика слів» 16.05 
«Чудова гра» 16.32 Д/ц 
«Супер Чуття» 17.13 
«100 років українського 
кіно» 17.40 Д/ц «Погляд 
з середини» 18.10 Т/с 
«Еліза» 19.50 «Разом» 
20.15 «Своя земля» 20.30 
Новини 20.52 #ВУкраїні 
21.20 #@()?S0 з Майклом 
Щуром 22.18 «Спільно» 
22.45 «Пліч-о-пліч» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
11.20 Д/ц «Аромати Мексики»
12.25, 14.20, 16.50, 23.50 Погода
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Світ дикої природи»
15.15 Т/с «Імперія»
16.05, 20.00 Д/ц «Спільноти 

тварин»
16.30 Д/с «Жива природа»
16.55 UA:Фольк. Спогади
18.20, 02.35 Тема дня
19.25, 22.50, 04.05 Спільно
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.50 Наші гроші
22.20 Д/ц «Супер Чуття»
00.00 Телепродаж Тюсо
03.40 Складна розмова
05.40 Телепродаж

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, 22.45 «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, 21.10, 21.45, 22.10, 

00.35 Т/с «Кухня»

05.25, 06.10 Моя правда. 
Сергій Челобанов, Наталя 
Кустинська

07.05 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.00 МастерШеф 12+
13.20 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 21.00 Т/с «Як довго я 

на тебе чекала»
22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»
00.50 Т/с «Коли мі вдома»

03.00, 01.50 Зона ночі
04.50 Абзац
06.40, 09.00 Kids Time
06.45 М/с «Майлз із 

майбутнього»
07.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

05.30, 23.05 «Слідство 
вели...

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Х/ф «Вихідні!»
11.40, 12.25 Х/ф «Смерть 

негідника»
12.00 «Новини»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45, 00.45 

«Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча 

робота»
02.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.55 «Top Shop»

04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Битва версій
11.55, 13.20 Антизомбі. 

Дайджест
13.35 Х/ф «Проект Ікс»
15.35, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
18.20, 22.35 Т/с 

«Юрчишини»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.00 Х/ф «Крейсер»
01.20 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф 
«Залізний Ганс»

11.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 
21.00 Танька и 
Володька

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
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 «Інша» 23.20 Без 

паніки 00.00, 02.15 Т/с 
«CSI. Місце злочину»

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.05 Т/с «Мерлін»
12.30 Т/с «Загублені»
15.10 Х/ф «То що, 

приїхали: Ремонт»
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Екси 16+

ЧЕТВЕР 18 квітня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

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

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Добрий сад
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 Добрий сад
16.30 Бандерштат
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 
08.35 «Ранок «Нової 
Волині» 07.30, 08.00, 
08.30, 13.30, 17.00, 19.00 
Новини 09.00 «Енеїда» 
09.28 Д\ц «Аромати Чілі» 
09.55 Радіодень 10.15 
«Сильна доля» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 
Д/ц «Пліч-о-пліч» 11.34, 
13.40, 19.22, 21.50 Тема 
дня 12.02 «Своя земля» 
12.15 «Радіодень.Луцьк» 
12.40 Лайфхак 12.50 
М/с «Вруміз» 14.08 
«Розсекречена історія» 
15.02, 17.13 «Wise cow» 
15.15 Радіодень 15.55 
«Wise cow»16.05 «Чудова 
гра» 16.32 Д/ц «Супер 
Чуття» 17.40 Д/ц «Погляд 
з середини» 18.10 Т/с 
«Еліза» 19.50 #ВУкраїні 
20.15 «Своя земля» 20.30 
Новини 20.52 «Вибори 
як детектор політичної 
нації» 21.20 «Спільно» 
22.18 «Наші гроші» 22.45 
StopFake 

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 21.30, 
23.20, 02.00, 05.00 Новини

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

09.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
11.20 Д/ц «Аромати Мексики»
12.25, 14.20, 16.50, 23.50 Погода
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
15.15 Т/с «Імперія»
16.05 Д/ц «Спільноти тварин»
16.30 Д/с «Жива природа»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20, 02.25 Тема дня
19.25 #ВУКРАЇНІ
20.00 Передвиборна агітація. 

Зеленський Володимир 
Олександрович

20.35 Передвиборна 
агітація. Порошенко Петро 
Олексійович

21.10, 04.20 Своя земля
21.55 Схеми 22.50 Наші гроші
03.25 Разом 03.55 Спільно
05.40 Телепродаж

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

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20, 04.30 «Секретні 

матеріали 2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45 «Право на владу 

2019»
00.20 «Гроші 2019»
01.40 Х/ф «Виття: 

переродження»

06.05, 07.00 Моя правда. 
Микола Караченцов, 
Ірина Печерникова

08.00 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.50 МастерШеф 12+
13.40 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
19.55, 20.55 Т/с «Список 

бажань»
22.50, 23.50 Т/с «Тато Ден»
00.50 Т/с «Коли мі вдома»

03.00, 01.40 Зона ночі
03.45 Абзац
05.40, 09.00 Kids Time
05.45 М/с «Майлз із 

майбутнього»
07.30 М/с «Том і Джеррі 

шоу»

05.25, 23.10 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Х/ф «Вулкан 
страстей»

11.40, 12.25 Х/ф «Труп 
мого ворога»

14.45 «Правила 
виживання»

15.50, 16.45, 00.55 
«Речдок»

18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 03.50 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча 

робота»
02.35 «Орел і Решка. 

Шопінг»
04.55 «Top Shop»

04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10, 13.20 Секретний 

фронт
13.50 Х/ф «Швидкісний 

вогонь»
15.35, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
18.20, 22.35 Т/с 

«Юрчишини»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
23.00 Х/ф «Сонце, що 

сходить»
01.25 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф 
«Дюймовочка»

11.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 
21.00 Танька и 
Володька

15.00 Панянка-
селянка

18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція
00.00 ЛавЛавСar
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 03.45 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 «Інша» 23.20 

Контролер 00.00, 02.15 
Т/с «CSI. Місце злочину»

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

09.05 Т/с «Мерлін»
12.30 Т/с «Загублені»
15.10 Хто зверху? 12+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.00 Хто проти блондинок 

12+
01.35 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 19 квітня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

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

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

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

сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Добрий сад
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!
15.35 Добрий сад
16.30 Бандерштат
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
00.30 Бандерштат

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 «Енеїда» 
09.28 Д\ц «Аромати 
Чілі» 09.55 Радіодень 
10.15 «UA:Фольк» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 
Д/ц «Своя земля» 11.34, 
13.40, 19.22 Тема дня 
12.02 «Пліч-о-пліч» 
12.15 «Радіодень.Луцьк» 
12.40 Лайфхак 12.50 
М/с «Вруміз» 14.08 
«Розсекречена історія» 
15.02 «Wise cow» 15.15 
Д/ф «Партитура долі» 
15.55 «Wise cow» 16.05 
«Чудова гра» 16.32 Д/ц 
«Супер Чуття» 17.13 
«100 років українського 
кіно» 17.40 Д/ц 
«Погляд з середини» 
18.10 Т/с «Еліза» 20.00 
Передвиборчі дебати 
між кандидатами на 
пост Президента України 
21.05 «Зворотний відлік» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 23.00 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброго ранку, Країно!
09.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
11.20 Д/ц «Аромати Мексики»
12.25, 14.20, 05.35 Погода
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.15, 14.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Неповторна природа»
15.15 Т/с «Імперія»
16.05 Д/ц «Браво, шеф!»
17.10 Пліч-о-пліч
17.30 Перша шпальта
18.20 Тема дня
19.25 Перший на селі
20.00 Передвиборні теледебати 

між кандидатами на пост 
Президента України

21.05 Зворотний відлік. Як це було
21.20 Зворотний відлік
23.20 Хресна Дорога за участю 

Святішого Отця Франциска в 
Колізеї (Рим)

02.25 UA:Фольк. Спогади

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

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

09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 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»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Ліга сміху 2019»
22.40 «#Гуднайт_клаб»
23.20 «Королева ночі. 

Концерт Олі Полякової»
01.20 «Голос країни 9»

06.10, 18.00 Хата на тата 
12+

09.55, 20.00, 22.50 Холостяк 
12+

12.50 Х/ф «Кучерява Сью»
14.50 Х/ф «Місіс 

Даутфайр»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
23.20 Холостяк. Як вийти 

заміж 12+
00.30 Т/с «Коли мі вдома»

03.00, 02.45 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»
06.50 М/с «Том і Джеррі 

шоу»
07.25 Ревізор. Крамниці

05.25, 22.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Х/ф «Пограбування 
по-бельгійськи»

12.25 Х/ф «Поліцейська 
історія»

14.45 «Правила 
виживання»

15.50, 16.45, 23.45 
«Речдок»

18.00, 02.20 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці тижня»
03.50 «Орел і Решка. 

Мегаполіси»
04.50 «Top Shop»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 00.40, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі
11.00, 13.20, 22.45 Скетч-

шоу «На трьох» 16+
15.35, 16.20 Т/с «Пес»
18.20 Т/с «Юрчишини»
18.45 Факти. Вечір
20.05, 21.30 Дизель-шоу 

12+
01.05 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 Х/ф 
«Лимонадний 
голос»

11.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30 Танька 
и Володька

15.00 Х/ф «Монте 
Карло»

18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Аватар»
00.00 Панянка-

селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

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

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30, 04.30 Зірковий шлях
11.30, 02.50 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Конюшина 

бажань»
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Інша»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
02.15 Контролер
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09.10 Пацанки. Нове життя 
15.30 Зоряні яйця 12+
17.00 Хто зверху? 12+
19.00 Імпрув шоу 16+
21.00 Аферисти в мережах 

16+
22.10 Х/ф «Марсіанин»
00.30 Х/ф «Кікбоксер: 

реванш»
02.40 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 20 квітня
06.00, 19.00 Огляд світових подій
06.30, 10.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 
Часі»

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

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

00.15, 02.45, 05.45 Як це було
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада. МІСТО
14.00 Євромакс
14.30, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.15 Бандерштат 2018
17.00 Все про спорт
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Т Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

07.00 «Додолики» 07.10 
М/с «Вруміз» 07.50 «Світ 
навколо» 08.00 «Ранок 
«Нової Волині» 09.30 
«Країна на смак» 10.25 
Д/ц «Аромати Греції» 
10.51 UA:Фольк 11.40 
«Хто в домі хазяїн?» 12.12 
Д/ц «Мегаполіси» 12.35 
Лайфхак 12.55 Радіодень 
13.40 Тема дня 14.06 
«Розсекречена історія» 
15.02 «Wise cow» 15.15 
Радіодень 16.10 Лайфхак 
16.31 Д/ц «Двоколісні 
хроніки» 17.10 «Сильна 
доля» 17.53 UA:Фольк 
18.45 Лайфхак 19.00 
Новини 19.22 «Вечір 
на Суспільному» 19.50 
«Своя земля» 20.18 
«Нова енциклопедія 
Поділля» 20.24 #ВУкраїні 
20.50 Лайфхак 21.00 
Т/с «Монро» 21.50 
Букоголики 22.15 МузLove 
22.45 Візитівки Карпат 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго 

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

02.00, 04.15 Новини
09.30 Країна на смак
10.40 Хто в домі хазяїн?
11.10 Д/ц «Погляд зсередини»
12.05 Сильна доля
13.05 Х/ф «Ісус. Бог і Людина»
14.50 Д/ц «Мальовничі села»
15.20 По обіді шоу
16.20 Спільно
16.55, 03.40 Своя земля
17.15 Д/ц «Особливий загін»
18.15 Т/с «Імперія»
19.50 Д/с «Дивовижні міста світу»
21.25 Розсекречена історія
22.25 Д/ц «Елементи»
00.00 Телепродаж Тюсо
02.20 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/ц «Аромати Колумбії»
04.35 «Кардинал Мар-ян Яворський»
05.35 Погода
05.40 Телепродаж

06.00, 07.00 «Світське 
життя 2019»

08.00 «Сніданок»
10.00, 11.05, 12.10, 

13.05, 14.10, 15.05, 
16.05 «Світ навиворіт 
– 5»

16.35, 20.25 «Вечірній 
квартал»

18.30, 05.00 «Розсміши 
коміка. Діти»

19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
22.20 Х/ф «Я, ти, він, 

вона»
00.15 «Світське життя 

2019»
01.15 «Королева 

ночі. Концерт Олі 
Полякової»

03.40 «Viva! 
Найкрасивіші»

06.35, 17.15, 23.30 Хата 

на тата 12+

08.15 Страва честі 12+

09.15 Т/с «Як довго я на 

тебе чекала»

13.15 Т/с «Список 

бажань»

19.00 МастерШеф. 

Професіонали 12+

06.00, 08.10 Kids Time
06.05 М/с «Майлз із 

майбутнього»
08.15 Таємний агент
09.25, 11.30 Подіум
13.30 Імпрув шоу 16+
15.20 Хто зверху? 12+
17.30 М/ф «Ілля 

05.20 Х/ф «Дочки-матері»
07.05 «Слово 

Предстоятеля»
07.15 «Чекай мене»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»
11.00 Х/ф «Живе такий 

хлопець»
13.00 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»
14.40 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
16.10 Т/с «Султан мого 

серця»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх 
22.25 «Великий бокс. 

Денис Беринчик – 
Ніхіто Аракава»

01.00 Х/ф «Реальний 
Роккі»

02.40 Х/ф «Монстр»
04.20 «Склад злочину»

05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.50, 12.45 Факти
06.15 Більше ніж правда
07.55 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
13.00 Т/с «Юрчишини»
15.05 Т/с «Пес»
17.05 Х/ф «Початковий 

код»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Стрілець»
21.20 Х/ф «Праведник»
23.45 Х/ф «Без 

компромісів»
01.30 Т/с «Кримінолог»

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.00 М/ф «Дельго»

12.30 Х/ф «Залізний 

Ганс»

14.00 4 весілля

17.00 Х/ф «Марлі 

та я»

19.00 Танька и 

Володька

21.00 Одного разу під 

Полтавою

23.00 Сімейка У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні

07.30, 15.20 Т/с «Інша»
16.00, 20.00 Т/с «Дочки-

мачухи»
21.00 Шоу «Дивовижні 

люди»
23.00, 02.15 Т/с «Листи з 

минулого»
01.45 Телемагазин
03.00 Реальна містика
05.20 Зірковий шлях
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Муромець і соловей 
розбійник»

19.00 Х/ф «Люди в 
чорному»

21.00 Х/ф «Люди в 
чорному 2»

22.45 Х/ф «Знакомтесь, 
Дейв»

00.40 Х/ф «Кікбоксер: 
реванш»

НЕДІЛЯ 21 квітня
06.00 М/с «Гон»
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15 Як це було
07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
10.00 Огляд світових подій
10.30 Все про спорт
11.15, 05.45 Життя в цифрі
11.30 Уроки тітоньки Сови
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
14.30, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Бандерштат
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
19.00 Європа в концертах
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

08.10 «Додолики» 
08.20 «Світ навколо» 
08.30 «Ранок «Нової 
Волині» 09.28 UA:Фольк 
10.35 Д/ф «Кардинал 
Любомир Гузар» 11.00 
Пасхальна Служба Божа 
для Риму і цілого світу 
«Urbi et Orbi» Святійшого 
Отця Франциска з 
площі св. Петра в Римі 
13.30, 17.00, 19.00 
Новини 13.40 «Вечір 
на Суспільному» 14.06 
«Країна на смак» 15.02 
Д/ц «Аромати Греції» 
15.25 «Букоголики» 
15.50 Лайфхак 16.05 
«Візитівки Карпат» 
16.15 Д/ц «Двоколісні 
хроніки» 17.15 «Сильна 
доля» (Арсен Мірзоян) 
18.00 Концерт гурту 
«Піккардійська терція» 
18.30 #ВУкраїні 
19.20 Тема дня 20.00 
«Зворотний відлік. Ніч 
виборів» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.50, 

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
00.00, 02.00, 04.15 Новини

09.35, 10.10 Д/ц «Особливий загін» 
10.35, 13.30, 01.50, 05.35 Погода
11.00 Пасхальна Служба Божа та 

Апостольське Благословення для 
Риму і цілого світу «Urbi et Orbi» 
Святішого Отця Франциска з площі 
св. Петра в Римі

13.35, 14.10 Пліч-о-пліч
14.25 Перший на селі
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.10, 17.10 Країна на смак
17.30 Д/ц «Мегаполіси»
18.15 #ВУКРАЇНІ
18.40, 03.40 Своя земля
19.30 Спецпроект «Зворотний відлік. 

Ніч виборів»
01.00 Д/ц «Неповторна природа»
02.20 По обіді шоу
03.15 Д/ц «Аромати Чілі»
04.40 Розсекречена історія
05.40 Телепродаж

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

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

10: Бразилія»
11.40, 12.15 Х/ф 

«Три горішки для 
Попелюшки»

12.00, 15.00, 18.00 «ТСН 
Спецвипуск»

13.30, 15.10 Т/с «Кухня»
19.30, 00.00 «ТСН: Вибір 

країни 2019»
21.30 «Голос країни 9»
01.30 «Світ навиворіт 

– 5»

05.20, 07.50, 09.55 Хата 
на тата 12+

06.55 Холостяк 12+
09.00 Страва честі 12+
14.35 МастерШеф. 

Професіонали 12+
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00 Вікна-Новини
22.25 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

06.00 Стендап шоу
07.00, 08.20 Kids Time
08.25 Х/ф «Кріхітка із 

Беверлі-Хіллз 3»
10.10 Х/ф «Велика 

котяча втеча»
12.00 Х/ф «Знакомтесь, 

Дейв»
13.50 М/ф «Ілля 

05.30 «Великий бокс. 
Теренс Кроуфорд – 
Амір Хан»

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

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
12.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 2»
13.00 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
15.00 Д/п «Життя»
16.00 Т/с «Не жіноча 

робота»
20.00 «Подробиці. 

Вибори 2019»
23.00 Х/ф «Випадковий 

запис»
00.35 «Речдок»

03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15, 12.45 Факти
04.35 Громадянська 

оборона
06.15 Антизомбі
07.55 Т/с «Відділ 44»
11.45, 13.00 Х/ф 

«Початковий код»
13.45 Х/ф «Праведник»
16.15 Х/ф «Стрілець»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.00 Факти. Вибори-

2019
21.10 Х/ф 

«Тілоохоронець 
кілера»

23.10 Х/ф «Прем’єр-
міністр»

01.20 Т/с «Кримінолог»

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Тваринний 

загін. Код Марко 
Поло»

12.30 Х/ф «Золота 
гуска»

14.00 4 весілля
16.00 Х/ф «Аватар»
19.00 Танька и 

Володька
21.00 Одного разу під 

Полтавою
23.00 Сімейка У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.00, 11.40 Т/с «Дочки-

мачухи»
11.00, 15.00, 19.00 

Сьогодні. Україна 
обирає

12.30, 15.40 Т/с «Ти моя 
кохана»

17.00, 20.50 Т/с «Замок 
на піску»

22.50 Х/ф «Іванко»
00.40, 02.05 Історія 

одного злочину 16+
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Муромець і соловей 
розбійник»

15.20 Х/ф «Люди в 
чорному»

17.10 Х/ф «Люди в 
чорному 2»

19.00 Х/ф «Люди в 
чорному 3»

21.00 Х/ф «Сусіди на 
стрьомі»

23.00 Х/ф «Невловимі»

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

ЄДРПОУ 41637310 в 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827, 
МФО 303440

Звертатися за адресою: м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 2, перукарня «Зося» 

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

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. 
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Відділ реклами: (063) 481-82-44. 
volynnewsad@gmail.com.
Відповідальність за зміст публікацій 
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 4 друк. арк. Замовлення: 26899.
Наклад – згідно із замовленням.

БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-

ливні, електричні), газові колонки, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуля-
ційні насоси і насоси для свердловин, обсад-
ні труби для свердловин, запірну арматуру і 
автоматику, газові лічильники й регулятори 
тиску. 050-736-93-28.

 Продаж та доставка будматеріалів у Луць-
ку: цегла червона (рядова), пісок, щебінь 
(різних фракцій), відсів (граніт, базальт), ка-
мінь бутовий, ґрунт на вимощування, чорно-
зем. Послуги самоскидами ЗІЛ, Volvo. До-
ставка бортовими платформами (від 1 до 
30 т). 097-187-90-50.

 Торфобрикет, рубані дрова твердих та 
м’яких порід дерев, метровий круг ляк для 
камінів та твердопаливних котлів. Достав-
ка будівельних матеріалів: пісок, відсів, ще-
бінь, чорнозем, земля на засипку, торфо-
крихта. Вивезення будівельного сміття. 
068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).

 Продам пиломатеріали: балки, крок-
ви, дошки обрізні та необрізні, рейки мон-
тажні та відходи виробництва (обрізки). 
099-181-33-32,  097-649-23-71.

 Будматеріали (Луцьк). Продаж та достав-
ка. Цегла червона (рядова), пісок, щебінь 
(різних фракцій), відсів (граніт, базальт), ка-
мінь бутовий, ґрунт на вимостку, чорнозем. 

 Візьму на роботу продавців у продукто-
вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне працев-
лаштування, зручний робочий графік. Луцьк. 
095-704-44-94.

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів 
(без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./год. 
Після пробного періоду – можливість пра-
цевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою 
зарплатою (від 5 €/год). Електрики (з досві-
дом роботи). Проживання безплатне. Офіцій-
не працевлаштування. Можливість розвит ку. 
073-012-40-35.

ПОСЛУГИ
 Чищення каналізацій професійним об-

ладнанням. Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Косіння тра-
ви. Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

РІЗНЕ
 Куплю снопи з очерету або жита для по-

шиття даху хати. 050-547-85-24.
 Продам дубового воза на гумових колесах 

у хорошому стані. 099-187-74-91.
 Куплю вовну і хутро бобра та інших тва-

рин. 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  хо-
лодильники, пральні машини, ванни, газо-
ві колонки, газові плити, котли, віт чизняні 
телевізори, магнітофони, радіоли, старі 
комп’ютери, акумулятори, змішувачі. Виво-
зимо самі. 050-637-37-50.

 Встановлення твердопаливних котлів усіх 
типів, ремонт систем опалення, водопоста-
чання, каналізації. Якісно та швидко, ціни по-
мірні. 095-577-78-31.

 Відео-, фотознімання урочистих подій. 
Можливий виїзд за межі міста. Організація 
музичного супроводу. 050-985-41-13.

 Куплю газові колонки, котли, холодильни-
ки, морозильні камери (всіх видів), праль-
ні машини, несправні кондиціонери, радіо-
деталі. Самовивезення. 096-340-85-25, 
(0332) 20-18-20.

 Продам будівельні матеріали: пісок, ще-
бінь гранітний та базальтовий (різних фрак-
цій), відсів; цеглу (м-100, перепал); ви-
везення будівельних відходів; доставка 
матеріалів самоскидами; послуги наванта-
жувача. 099-242-46-46, 068-242-46-46.

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 хо-

рошому стані. Ціна договірна. 096-162-42-87.
 Продам трактор Т-25 у доброму стані (при-

везений з Польщі). Недорого. 096-429-04-26, 
067-790-86-29.

 Продам трактор Т-25, картоплекомбайни 
«Анна», «Болько», «Карлик», гноєрозкидач, 
прес, підбирач, картоплекопалку, дворядну са-
джалку, 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 ділян-
ка (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 опа-
лення, вода в будинку. Житловий стан. Замі-
нено всі вікна. Є великий цегляний гараж та 
прибудинкові споруди, ставок. Усі деталі – те-
лефоном. 068-139-63-12, 066-881-81-00, Іра. 

 Продам трикімнатний будинок (81 м2) у Го-
рохівському 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 ре-
монту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), вільне 
планування, є підвал. Ціна договірна. Влас-
ник. 095-205-13-16 (до 21:00).

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

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

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенсь кий р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам великогабаритну двокімн. кварти-
ру 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. Горо-
хів). Пряме сполучення з Луцьком. Дерев’яна 
обшальована хата 7х9 м. Два цегляні сараї. 
Гараж 7х6 м. Два погреби та інші господар-
ські споруди. Трифазне електрозабезпечен-
ня. Водогін (свердловина), хороший садок. 
85 соток приватизованої землі. Будинок та 
літня кухня газифіковані. Доступна ціна. Єв-
геній, 099-187-74-91, 099-768-14-53.

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

Продам  однокімнатну квартиру в м. Во-
лодимир-Волинський у новобудові. Пло-
ща –  46 м2. 097-102-09-95.

 Продам однокімн. квартиру в м. Воло ди-
мир-Волинський на вул. Луцькій. 460 000 грн, 
новобудова. 097-10-20-995. 

РОБОТА
 Робота в Польщі та Європі. Потрібні пра-

цівники будівельних спеціальностей, різ-
норобочі на склади, фабрики, заводи. Візо-
ва 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 позмін-
на – 15 виходів на місяць), водій категорій 
В, С, змінний слюсар-механік, електрик. На-
вчаємо, працевлаштовуємо. 067-382-28-96 
(з 10:00 до 17:00).

 Спільна польсько-українська агенція. Візи, 
воєводські, робота (Польща, Чехія): зварю-
вальники, токарі, фрезерувальники, електри-
ки, слюсарі, швачки, помічники кухаря, при-
биральники, працівники на авто-радіозавод, 
м’ясокомбінати. Безплатні вакансії. Робота в 
Німеччині. 067-455-06-64, 099-634-80-31.

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
ки; зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі 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.



Хай тільки не сміються штучним сміхом, бо щирі люди зачиняють вікна. 
Ліна Костенкоwww.volynnews.com
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В АМСТЕРДАМІ 
ЗНАЙШЛИ ВИКРАДЕНУ 
20 РОКІВ ТОМУ 
КАРТИНУ ПІКАССО

«Buste de Femme, картину 
Пабло Пікассо, яку було 

викрадено у 1999 році, знайдено 
в Амстердамі», – йдеться 
у повідомленні NOS, пише 
«Укрінформ».

Робота коштувала €4 млн, коли її ви-
крали з яхти саудівського бізнесмена у 
Франції. Тоді за неї також було обіцяно 
винагороду в розмірі близько €400 тис. 
Та попри це, твір тоді так і не повернули.

Знайшов картину, вартість якої нині 
оцінюють у €25 млн, нідерландський арт-
детектив на прізвисько Індіана Джонс, 
справжнє ім’я якого – Артур Бренд. По-
шуки він розпочав у 2015 році.

Виявилося, що полотно потрапило в 
кримінальний світ і його передавали з рук 
у руки як заставу. Згодом воно дісталося 
нідерландському бізнесмену. Справу про 
викрадення розслідували нідерландська 
та французька поліція. Правоохоронці 
повідомили, що не будуть притягувати 
до відповідальності бізнесмена, бо той 
не знав про викрадення і був певен, що 
отримав твір у законний спосіб.

Buste de Femme митець написав 1938 
року. Вона була однією з найулюбленіших 
картин Пікассо і залишалася в будинку 
художника аж до самої його смерті.

60% УКРАЇНЦІВ 
ПРОТЯГОМ РОКУ 
НЕ ПРОЧИТАЛИ 
ЖОДНОЇ КНИГИ
60% дорослих за останній 
рік не читали жодних книжок 
(електронних або друкованих) 
і не відвідували ні бібліотеку, 
ні книгарню. Про це йдеться 
в опитуванні Київського 
міжнародного інституту соціології, 
пише The Village.

Згідно з даними опитування, 23% 
респондентів відвідали бібліотеку або 
книгарню хоча б один раз упродовж 
останнього року. 13% не відвідували біб-
ліотеку або книгарню, але читали книж-
ку. Частіше бібліотеки відвідують молоді 
люди з вищим рівнем освіти та ті, хто 
проживає у великих містах, повідомля-
ють у звіті дослідження.

Близько 50% дорослих українців не 
відвідали жодної культурної події про-
тягом року. Перепонами для цього вони 
вважають брак часу та грошей. Найбіль-
ше на культурні події ходять люди від 18 
до 29 років: на концерти – 26% респон-
дентів, у театр – 13%.

детективна історія

статистика

підтримка

статистика

треба економити

КОМІК, ЯКИЙ ВРЯТУВАВ ВІД 
КРИЗИ РЕЙК’ЯВІК, ПОБАЖАВ 
УСПІХУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ СТАРІЄ, 
А ЙОГО ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
СТРІМКО ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 

У БРЮССЕЛІ ЗМІНЯТЬ 
СТАТУЮ МАННЕКЕН ПІС

Ісландський комік став 
успішним мером столиці

До 2050 року на планеті переважатиме міське населення

Хлопчик-дзюркунчик 400 років 
марнотратить питну воду

24tv.ua
rbc.ua

republica.com

Телевізійний комік і 
колишній успішний 
мер столиці 

Ісландії Рейк’явіка 
Йон Ґнарр заявив, що 
комікам та гумористам 
довіряє суспільство, а 
їхня участь у політиці 
йде їм на користь. Він 
побажав успіху на 
виборах шоумену та 
кандидату в президенти 
України Володимиру 
Зеленському. Про це він 
сказав в інтерв’ю ЙОД.
MEDIA, передає UA1.

Сам Ґнарр очолив місто у 
2010 році під час економічної 
кризи, не маючи при цьому жод-
ного досвіду в політиці.

«Думаю, що комікам і гумо-
ристам круто спробувати себе в 
політиці. Їхня участь у цих про-
цесах приносить тільки користь 
суспільству. Адже коміки, звісно, 
розумні й талановиті, у багатьох 
із них є здатність викликати дові-
ру людей», – сказав екс-мер.

Він також розповів, що полі-
тичні «старожили» були роздра-
товані його успіхом на виборах.

У 2019 році чисельність 
населення Землі 

склала 7,7 мільярда 
людей. Уже через 30 
років землян може 
побільшати ще на два 
мільярди. До кінця 
століття населення 
Землі може збільшитися 
до 11 мільярдів. Про 
це розповіла перша 
заступниця Генсека 
ООН Аміна Мохамед 
під час сесії Комісії 
з народонаселення 
і розвитку, пише 
«24 канал».

«Збільшення чисельності на-
селення і економічне зростання 
призвели до величезного зрос-
тання масштабів виробництва і 
споживання, що обернулося не-
ймовірними наслідками для нав-
колишнього середовища», – на-
голосила Мохамед.

Разом із тим, в ООН додають: 
окрім стрімкого зростання, насе-
лення Землі старіє, відбувається 
процес зниження народжува-

Нещодавно інженери Брюсселя 
дізналися, що всі 400 років 

статуя Маннекен Піс, більш відома 
як Хлопчик, що пісяє, не економила 
питну воду. Про це пише TheБабель з 
посиланням на The Guardian.

Мініатюрна статуя витрачає від 1000 до 
2500 літрів чистої питної води на день, злива-
ючи її в міську каналізацію. Інженери зрозумі-
ли це після того, як у скульптуру встановили 
лічильник.

Місцеві чиновники підрахували, що пит-
ної води, яку витратив Хлопчик-дзюркунчик, 
вистачило б на забезпечення потреб 10 ро-
дин. Тож нині спорудили тимчасовий канал 
для збору води, яку випускає скульптура. 
Пізніше його замінять на постійний, що буде 
перенаправляти цю воду назад, створюючи 
щось на зразок замкнутого циклу.

«Чимало так званих старих 
вовків політики були незадово-
лені моєю кандидатурою. Деякі 
навіть почувалися ображеними. 
Реакція в медіа була теж не най-
позитивнішою – одні називали 

мене шарлатаном, інші критику-
вали за відсутність будь-якого 
політичного досвіду, всі постійно 
повторювали, що я не впораюся 
з таким завданням. Дехто взагалі 
казав, що гумористи чомусь ро-

ності. Так, частка людей, яким 65 
років і більше, зростає. Зараз їх 
19% у Європі та 16% у Північній 
Америці, а до 2050 року ці по-
казники виростуть до 28% і 23% 

відповідно. Очікується, що за цей 
період частка старших людей в 
Азії, Латинській Америці і Кариб-
ському басейні також збільшить-
ся – від теперішніх 8% до 18%. В 

зумово відсталі. У міській адміні-
страції досвідчені політики мене 
називали клоуном. От тільки мені 
було начхати на їхні думки!» – зга-
дує Ґнарр.

Артист зазначив, що чув про 
Володимира Зеленського – укра-
їнського шоумена, який пішов у 
політику, і побажав йому удачі та 
дав пораду.

«Очікувати кращого, але готу-
ватися до гіршого. І ще! Володи-
мире, якщо тебе оберуть, голов-
не – не перевтомлюйся. Адже 
здоров’я – понад усе», – порадив 
Ґнарр Зеленському.

Йон Ґнарр і його «Найкраща 
партія», яка складалася з панків 
і рок-музикантів, перемогли на 
виборах у місті, яке традиційно 
голосувало за консерваторів. 
За чотири роки роботи його ко-
манда змогла реконструювати 
фінансову систему, поліпшити 
інфраструктуру та реорганізува-
ти школи.

Африці, де сьогодні проживає 
наймолодше населення, до 2050 
року частка людей поважного 
віку складе 9%.

Водночас вже зараз у всьому 
світі середній рівень народжу-
ваності становить 2,5 дитини 
на одну жінку. За прогнозами, у 
2050 році понад 70% населення 
світу житиме в країнах, де загаль-
ний показник народжуваності 
буде нижчим від рівня, потрібно-
го для відтворення населення.

Щодо урбанізації, то вже за-
раз приблизно 56% світового 
населення живе в містах. Майже 
весь приріст населення в май-
бутньому буде відбуватися шля-
хом збільшення числа міських 
жителів, на яких, згідно з прогно-
зами, у 2030 році припадатиме 
60% населення країн світу, а до 
2050 року – приблизно 68%.

Buste de Femme нині 
оцінюють у€25 млн

1new
s.com

.ua
kordon.in.ua

Українці не читають, бо не 
мають на це часу та грошей

Маннекен Піс, або Хлопчик-
дзюркунчик – мініатюрна бронзова 
статуя-фонтан у вигляді голого хлоп-
чика, що пісяє в чашу фонтана у цен-
трі Брюсселя. Це одна з найвідоміших 
пам’яток міста, справжній символ сто-
лиці Бельгії, відвідання якої завжди 
входить у туристичні маршрути, а з 
самою пам’яткою пов’язана низка ціка-
вих міських традицій.

Сучасний вигляд статуя має з 
1619 року завдяки майстерності Жеро-
ма Дюкенуа, придворного скульптора-
маньєриста. Починаючи від 1695 року, 
її неодноразово викрадали. Тож нині в 
Брюсселі стоїть вже не перша копія.
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