Науковці: Людину можна буде
«друкувати» за 2 години 47
хвилин
Учені розробили технологію 3D-друку органів людини.
«Зараз уже існують лазери, які генерують 100 мільйонів
імпульсів в секунду, і за кожен імпульс ми можемо надрукувати 100 клітин. Якщо використовувати такі лазери,
людину можна буде надрукувати за 2 години 47 хвилин,
а, наприклад, серце — за 30 секунд», — каже завлабораторії лазерної наноінженерії Інституту проблем лазерних та інформаційних технологій РАН Борис Чічков.
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Стільки відсотків становить надходження
єдиного соціального внеску в порівнянні
з показником минулого року. Цьогоріч
ставку ЄСВ було знижено до 22%.

Користувач YouTube під ніком nedyken опублікував у своєму акаунті відео, на якому він озвучує
краба з ножем у клешні голосом швейцарського
актора Бруно Ганца, який зіграв Адольфа Гітлера
у фільмі «Бункер» 2004 року. На записі краб тягне
в клешні ніж і намагається втекти від того, хто
кричить німецькою мовою і знімає його. Де був
знятий ролик, невідомо.

«Дон Кіхот» старого Володимира
Через трагічний збіг обставин у
ці дні лютого на 70-му році життя
відійшов у вічність краєзнавець Петро Заклекта. Таких, як він, більше
не буде. Якщо говорити про Петра
Заклекту кількома словами, то він
зберігав і колекціонував історію.
Для мене як журналіста він був
«Дон Кіхотом» старого Володимира.
Його звертання «землячко» викликало посмішку та налаштовувало на
приємну розмову.
А почути від Петра Заклекти
можна було багато цікавого: про підземні ходи під містом, про привидів
у музеї, про археологічні розкопки,
про видатних земляків. Тепер мене
ніхто не назве «землячкою» і не розкаже дивовижну історію з минулого
княжого міста.
Петро Заклекта — уродженець
села Новосілки Грубешівського повіту Республіки Польща.
«Народився взимку, 28 грудня
1944 року. Мама розповідала, що
коли в 1944 році палили українські
села, почалася стрілянина, то вона
мене кинула в завірюху в окоп, бо
думала, що за годину стрілянина
перестане. Але стріляти перестали
аж під ранок. Коли мама прийшла
за мною, — а мені тоді було чотири
місяці, — то я вже мав вигляд замерзлого оселедця», — так Петро
Михайлович розповідав про своє
дитинство.
У роки війни та безкінечних
польсько-українських
конфліктів
родина Заклект змушена була переїхати на Волинь. На хуторах Валентинів та Кургани, що під Торчином,
яких нині вже немає, і пройшло повоєнне босоноге дитинство майбутнього краєзнавця Волині. Згодом
у 1963 році Заклекти перебралися
в село Заріччя Володимир-Волинського району. А ще з тих далеких
молодих літ Петро Заклекта мріяв
про одне — дослідити історію Волині, її героїв, нічого не обминути,
повернути нащадкам славу батьків,
козацьку славу.
Закінчив Торчинську семирічку,
а потім Луцький державний інститут імені Лесі Українки за спеці-

альністю «вчитель історії». Петро
Заклекта вчителював у школах Володимир-Волинського району — Лудині, Суходолах та в середній школі
№ 3 м. Володимира-Волинського.
«Щоб бути хорошим краєзнавцем, потрібно пройти біля когось
хорошу школу», — казав Петро Михайлович. Його вчителем став теж
уже нині покійний Григорій Гуртовий — засновник і директор Торчинського музею.
Коли в 1967 році у ВолодимиріВолинському організовували музей,
котрий діяв на громадських засадах,
Петро Михайлович із великим ентузіазмом взявся до цієї справи. І в
підсумку з 300 експонатів розширив
його колекцію до 15 тисяч.
Він впорядкував музейну картотеку і взагалі поставив музейну справу на Володимирщині на
п’єдестал пошани. У Володимир-Волинському музеї він пропрацював
до 2003 року.
Крім суто краєзнавчої діяльності, Петро Михайлович довгі роки вів
громадську діяльність. Саме він, почувши одного разу в Києві, що ім’я
українського академіка Агатангела
Кримського, уродженця Володимира-Волинського, 1970 року було
занесене в затверджений XVI сесією Генеральної Асамблеї ЮНЕСКО
перелік видатних діячів світу, почав оббивати високі владні пороги,
аби ім’ям вченого було назване місцеве педагогічне училище. Більше
того, Петро Михайлович розшукав
родичів Кримського, які передали
музеєві деякі особисті речі вченого.
Першою статтею, яку пан Заклекта
18 січня 1973 року написав у місцеву
газету, була саме стаття про «поборника дружби народів» Кримського.
А ще в часи Перебудови Заклекта,
разом зі свідомими громадськими
діячами Володимирщини, добився надання вулицям княжого міста
імен видатних володимир-волинців:
Хохол, Рокицького, Ваврисевича та
інших.
Петро Михайлович провів сотні
краєзнавчих досліджень та підготував численні публікації, за що йому
дуже вдячні земляки, бо багато сто-
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Озброєний ножем краб, що
кричить голосом Гітлера,
став зіркою Інтернету

рінок історії були невідомі або просто приховані.
А ще в Петра Михайловича багато учнів та послідовників, для яких
він ніколи не проводив майстеркласів, але які навчалися в робочому
порядку в шанованого, талановитого, самобутнього і принципового
поборника істини. Краєзнавча робота не раз зводила його з цікавими
людьми, давала великий фактичний
матеріал, що, накопичуючись, переріс згодом у архів-картотеку, в якій
нині налічується понад 200 імен видатних волинян. У його творчому
доробку понад 50 наукових статей,
десятки буклетів, які відзначаються
добірною українською мовою, високим літературним рівнем; разом з
тим — це цілком наукові дослідження, часто факти, наведені автором,
нові і невідомі навіть вченим.
Якби не було Петра Заклекти,
то нитка, яка з’єднує віки, епохи
та покоління, обірвалася б. А він
все об’єднав у справі свого життя в
музеї і з честю виконав свою місію.
Спіть спокійно, земляче…
Ярослава ВОЗНЮК
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Ліки в Україні подорожчають

В

ідповідно до рекомендацій
МВФ, пільгове оподаткування лікарських засобів скасують, а
податок на додану вартість на медикаменти встановлять на рівні,
майже втричі вищому від сьогодні,
— 21%. Про це йдеться в заяві Аптечної професійної асоціації України, повідомляє Національне бюро
розслідувань України.
Аптечна професійна асоціація України вже відповіла на такі
рекомендації українських кредиторів різкою критикою, зауваживши, що через відміну пільгового
оподаткування подорожчають усі
лікарські засоби і, зокрема, ті, які
є життєво необхідними, приміром,
— усі антивірусні медичні лікарські препарати.
Керівник АПАУ Володимир
Руденко наголосив, що ціни на
ліки зростуть щонайменше на 40%
через те, що податки на їхнє виготовлення та на реалізацію ліків
платять усі: починаючи від вироб-

ника та дистриб’ютора, завершуючи аптекою. Також, на його думку,
майбутня вартість не враховує ще
й потенційно можливі коливання курсу гривні, бо якщо гривня
впаде — вартість ліків зросте ще
більше.
В АПАУ також заявили, що
асоціація протягом довгого періоду часу активно бореться в законодавчому полі з тим, щоб зробити
лікарські засоби більш доступними споживачам, а урядовці всього лише за один день піднімають
ПДВ до 21%, зводячи нанівець всю
їхню роботу.
«ПДВ у 20% українці відчують
дуже стрімко», — каже керівник
Асоціації.
Як відомо, до початку 2014
року лікарські засоби ПДВ не обкладалися, тому ліки були відносно дешевими. Пізніше уряд
Яценюка ввів 7% ПДВ на ліки, що
призвело до їхнього суттєвого подорожчання.

Як не дозволити зловмисниками
отримати винагороду за ваші власні
номерні знаки

Н

ерідко трапляються випадки
викрадення, втрати номерних
знаків внаслідок стихійних явищ,
зокрема, повені, пожежі, а також
інших життєвих обставин. Зважаючи на це, існують спритники, які
згодом пропонують їхнім власникам повернення таких номерів за
певну винагороду.
«У таких випадках радимо
звернутися до територіальних
сервісних центрів для отримання
нових номерних знаків. У разі викрадення або втрати власником
транспортного засобу номерних
знаків працівники сервісного центру проводять перереєстрацію такого транспортного засобу після
внесення відповідної інформації
до бази даних АІС «Номерний
знак».
До матеріалів справи долу-

чається пояснення власника (акт
службового розслідування для
юридичної особи) щодо їхньої
втрати.
Зауважимо, що у випадку повернення (знахідки) втрачених
номерних знаків після видачі нових номерних знаків, старі вважаються недійсними, а тому повинні
бути повернені до сервісних центрів МВС.
Окрім цього, застерігаємо автовласників, що відповідно до ч. 6
ст. 121 КУпАП експлуатація транспортного засобу без номерного
знака тягне за собою накладення
штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», — інформує прес-служба
Регіонального сервісного центру
МВС у Волинській області.

Телегід
1+1

06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15, 01:40 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30 «Міняю жінку - 9»
12:20 «10 хвилин з прем’єрміністром»
12:30 «Міняю жінку»
13:50 «Сімейні мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий центр»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 2» 
20:30 «Секретные материалы
- 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00, 02:05 Х/ф «Жандарм та
інопланетяни» 
03:30 «Шість кадрів»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб - Прямокутні
Штани»
07:10 Т/с «Друзі»
08:05 Суперінтуїція
10:45 Т/с «Смугасте щастя»
13:30 Х/ф «Після нашої ери» 
15:35 Х/ф «Елізіум: Рай не на
Землі» 
18:00, 02:55 Абзац!
19:00 Ревізор
21:55 Страсті за ревізором
00:05 Т/с «Бібліотекарі» 
02:15 Х/ф «Оселя зла 4»

ІНТЕР

06:10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок
з ІНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф «Ігри дорослих
дівчат»
12:45, 14:20 «Страх у твоєму домі»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте в осені»
22:50, 03:10 Т/с «Місто мрії 2» 
00:55 Х/ф «Джон Рабе» 

МЕГА
06:00, 00:20 Несподівані злочинці
06:40, 15:00 Аферисти проти
туристів
07:30 Вражаючі кадри
08:10, 04:30 Поплічники Гітлера
09:10, 21:40 Дика Австралія
10:10, 19:50 Він і вона. Бій за життя
11:00, 18:10 Неймовірний Китай
11:30 Надзвичайна планета
11:50, 19:00 Далеко і ще далі
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя
15:50, 20:40 Скарби зі сховищ
16:50, 22:30 Мисливець та жертва
23:30 Покер
01:10 Війна всередині нас

СТБ

06:40, 16:00 «Все буде добре!»
08:40 Х/ф «Дружина за контрактом» 
10:30 «Битва екстрасенсів. Апокаліпсис»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00, 01:15 «Слідство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
23:35 «Один за всіх»

НТН

05:25, 02:55 «Випадковий свідок»
06:10 Х/ф «Сто грамів» для хоробрості...» 
07:30 Х/ф «Казка про жінку та
чоловіка» 
09:15 «Кримінальні справи»
10:05 Т/с «Детективи» 
11:40 Х/ф «Розшукується
герой» 
13:30, 14:20, 21:30 Т/с «CSI: ЛасВегас - 11» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:25 «Свідок»
15:25 Т/с «Я - охоронець» 
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23:45 Т/с «Без обмежень» 
00:50 Т/с «Грабуй награбоване» 
03:25 Х/ф «Велика ставка» 

Понеділок, 22 лютого
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05:00 Служба розшуку дітей
05:05 М/с «Молода Ліга Справедливості»
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
08:35 10 хвилин з Прем’єрміністром України
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10:05 Труба містера Сосиски
11:00 Без гальм!
11:35 М і Ж
11:55 Дивитись усім!
12:15, 13:20, 01:55 Х/ф «Ліцензія
на вбивство»
15:25, 16:20 Х/ф «Троя» 
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:05 Х/ф «Легіон» 
04:00 Стоп-10

К2

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30 Смачне побачення
08:30 Мультфільми 
10:05, 16:30 Квадратний метр
11:15, 17:55 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:25 З’їжте це
негайно
14:10, 21:40 Моя правда
15:00 Удачний проект
17:00, 19:25 Квартирне питання
21:20 Королева декору
22:30, 01:20 Без жертв
23:30 Гардероб навиліт
00:30, 02:15 Д/с «Ігри долі»
03:05 Колір ночі

ТРК «УКРАЇНА»
06:00 Події тижня з Олегом
Панютою
06:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
02:05 Події
09:15, 03:50 Зірковий шлях
10:10, 19:45, 02:50 «Говорить
Україна»
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Батько одинак»

18:00, 04:35 Т/с «Не зарікайся» 
21:00 Х/ф «Роман у листах» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Морський бій» 
НЛО TV

06:30 Пробуддись
08:10, 18:10 Т/с «Сишиш-шоу» 
10:10 Д/с «Руйнівники міфів»
11:10 Х/ф «Витівки Бівера»
13:00 Т/с «Універ» 
13:55 Т/с «Універ-2» 
14:50 Т/с «Універ-3» 
15:50 Т/с «Універ-4» 
17:10 Т/с «Онлайн» 
20:00 Т/с «СуперКопи» 
20:45 Т/с «Універ. Нова общага» 
23:00 «Південний парк» 
00:00 Х/ф «Мертва тиша» 
01:30 Х/ф «Рок хвиля» 
03:20 Х/ф «Війна» 

К1

05:30 «Таємний кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 18:15 «Розсміши коміка»
09:40, 14:10 «Файна Юкрайна»
10:40, 19:10 «Орел і Решка.
Шопінг»
12:20 Т/с «Дикий ангел» 
16:20, 20:00 «Орел і Решка»
22:00 Х/ф «Ультрафіолет» 
23:40 Х/ф «Остання любов на
Землі» 
01:15 Х/ф «2199: Космічна
Одіссея» 
03:30 «Нічне життя»

ТЕТ

06:00 Малята-твійнята
06:45 М/с «Підлітки мутанти черепашки ніндзя» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Стіч!» 
11:00 Х/ф «Столику, накрийся» 
12:10 Т/с «Та, що говорить з привидами» 
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 18:00 Віталька
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 22:00 Країна У
20:00 Т/с «Кухня» 
20:35 Т/с «Вісімдесяті» 
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Дайош молодьож!
00:30 Шпілівілі
01:00 Т/с «Спліт. Таємниця
крові» 
01:30 Анекдоти
02:00 У ТЕТа в Інтернеті
02:50 РайЦентр
03:15 Т/с «Щоденники Темного»

04:25 У ТЕТа тато!

2+2

06:00 Мульты. Мультфильмы
06:35 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
07:35 «Облом.UA.»
09:00 «Українські сенсації»
10:00, 00:20 Д/ф «Помста природи»
12:45 Т/с «Дюна» 
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАЇ»
19:20 «Цілком таємно»
20:20 Т/с «Мисливці за реліквіями»
21:20 Х/ф «Американець» 
01:15 Т/с «Зоряна брама.
Всесвіт» 
02:05 Х/ф «Чорна Рада»

ЕНТЕРФІЛЬМ
05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:15, 23:05 «Моя правда»
11:05 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе»
16:50 Х/ф «У тихої пристані»
18:05 Х/ф «П’ять мінут страху»
19:40 Т/с «Розслідування
Мердока»
21:20 Т/с «Місс Марпл Агати
Кристі»
23:50 «Смішні люди»
01:30 Х/ф «Барханов і його
охоронець» 
03:30 Кіноляпи
04:30 Саундтреки

UA: ПЕРШИЙ

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30,
21:00, 01:30 Новини
06:10, 07:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:35, 23:50 На слуху
07:50, 08:25 Смакота
08:30 Міграційний вектор
08:40 Корисні поради
09:00 Вічне
09:10 Уряд на зв`язку з громадянами
09:50 Національний відбір до ПКЄ
2016 г. Фінал
13:10 Вікно в Америку
13:50 Казки Лірника Сашка
14:10 Фільм-концерт «Тельнюк:
Наш Шевченко»
15:20 Х/ф «Залізна сотня»
17:00 Книга ua
17:35 Суспільний університет
18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне

19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Д/ф «Гостини у Вакербарта»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00 Підсумки
23:20 ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор
01:55 Т/с «Острів любові» 
04:35 Д/ф «Азербайджан, газовий
постачальник Європи»

