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У перші морози найкраще клює хижа риба 
Як тільки вдарять морози й водо-
йми заледве вкриються першим 
льодом, рибаків-відчайдухів звідти 
не відігнати. Любителів зимової 
риболовлі не зупиняє ні сніг, ні 
вітер, ні мороз. Навіть можливість 
опинитися під кригою не надто їх 
лякає. 

За вікном — мінус 7, вітер ущух, 
небо ясне — чим не ідеальна по-
года для зимової риболовлі? Тому, 
вдягнувшись тепліше, вирушаємо 
на заплаву річки Стир у Луцьку, що-
правда, не рибалити, а для початку 
— знайомитись із цим традиційним 
захопленням багатьох чоловіків. 

Рибаків видно здалека. В повній 
амуніції невеличкими компаніями 
вони йдуть у бік заплави: вдягнені 
як капустини, у руках — бурила, за 
спиною — ящички: там, очевидно, 
й містяться всі необхідні снасті. А 
на заплаві їх уже не злічити — точ-
но більше сотні. Хтось напружено 
сидить над ополонкою в очікуванні 
кльову, хтось походжає водоймою, 
шукаючи вигідне місце, а деякі, зі-
бравшись компанією, ведуть справ-
жні чоловічі розмови. 

Про себе дивуюся: вудильників 
— купа, а хіба ж тут так багато риби? 
Чи стане її для всіх? Та рибалки по-
яснюють, мовляв, якщо восени тут 
не попорядкують браконьєри, то 
риби вистачає. 

— Якщо браконьєри не постав-
лять пізно восени сіток на вході 
Стиру в заплаву, то риба сюди має 
доступ і цілу зиму можна рибали-
ти, — ділиться рибак Сергій Мар-
тинович. — А от кілька років тому 
довелося сітки з-під льоду діставати. 
Браконьєри їх понаставляли і до мо-
розів забрати не встигли, а тут рап-
тово лід узявся і заморозив усе їхнє 
приладдя. А в сітки до того часу ще й 
водорості набрались, тож утворила-
ся така собі перепона, яка не пускала 
сюди рибу. 

Пан Сергій розповів нам, що у 
мороз, коли лише взявся перший 
лід, найкраще клює хижа риба, а це 
окунь і щука. З його слів, «біла риба» 
у мінусову температуру стоїть ко-

сяком, а от хижаки поводяться ак-
тивно у пошуках здобичі. Тож саме 
їх і найбільший шанс упіймати. А 
вже ближче до весни навпаки — на 
вудку потрапляє плотва, лящ, крас-
нопірка. 

— Зазвичай сюди на Стир я при-
ходжу лише на перший лід, а так їж-
джу рибалити на Хрінницьке водо-
сховище. Там площа водойми більша 
та й кльов кращий, — сміється ри-
балка. — Цьогоріч спостерігав, як 
один колега дістав щуку завдовжки 
з півметра і вагою більше п’яти кіло-
грамів. Оце хороший улов! Хоча тут 
теж іноді щучки трапляються, але 
все ж більше шансів упіймати окуня. 

Допоки розмовляємо з Сергієм, 
спостерігаємо за чоловіком, що раз 
у раз переміщається і робить нову 
лунку. Певно, знає якийсь секрет у 
пошуку підходящого місця. 

— Особливість у тому, що риба 
клює на переході між перепадом 
глибини. Отож, прийшовши на лід, 
починаєш від берега свердлити лун-
ки та заміряти глибину. Буває, зо 10 
їх зробиш, а глибина та ж сама. А по-
трібно знайти місце, де завершуєть-
ся мілина і починається яма — саме 
там любить залягати риба. От я теж 
прихильник такого способу рибо-
ловлі, люблю, так би мовити, «шу-

кати рибу». А є хлопці, що оберуть 
одне місце і сидять там, чекаючи 
кльову. А ось ці прапорці бачите? Це 
жерлиці, на них ловлять щуку, — по-
яснює пан Сергій. 

Сергій Мартинович каже, що се-
кретів зимової риболовлі не злічити. 
Тут відіграє роль чимало факторів: 
потрібно зважати, хмарно чи соняч-
но, вітряно чи тихо, має значення й 
товщина льоду і чи, бува, не тисне 
він на рибу. На наше здивування, 
з’ясувалося, що бувалі рибаки «жи-
вуть» за місячним календарем. Пан 
Сергій розповів, що перед тим, як зі-
братися на риболовлю, обов’язково 
дивиться, у якій фазі місяць, бо знає 
просту рибацьку істину: в повню не 
клює. 

За ці кілька хвилин на воді всти-

гаю добряче змерзнути. А рибакам 
— хоч би що, сидять собі незворуш-
но. Тож запитую у пана Сергія, як 
же правильно одягнутися на зимову 
риболовлю. 

— Головне — мати звичайні ра-
дянські валянки. Ноги в них зовсім 
не мерзнуть, бувало, рибалив і у -32, 
то все без проблем: таке взуття гріє 
добре. Також потрібно взути якісь 
калоші чи гумові чоботи. От на 
мені взуття з костюма для хімзахис-
ту. Такі ще плащі є, але вони надто 
важкі, хоча від вітру захищають від-
мінно, — пояснює риболов. — Далі 
обов’язково натягнути ватні штани. 
А зверху одягаєшся як капуста: не за-
йвим буде і бушлат, і кілька кофтин 
під низом. Також потрібно подбати 
про рукавиці. Я от маю презент з-за 
кордону — пальчатки, утеплені все-
редині, а зовні — спеціальне водо-
відштовхувальне покриття. У таких 
і не холодно, і можна не боятися 
намочити, плюс вони тоненькі, тож 
дуже зручно робити різні маніпуля-
ції з вудкою. 

Попри те, що мороз тримався 
вже кілька днів, почуваюся на водо-
ймі не надто комфортно, постійно 
дивлюся під ноги, чи, бува, не трі-
щить лід. Рибалки ж кажуть, що без-
печною вважається крига завтовш-
ки більше як сім сантиметрів, а от 
перша, яка заледве п’ять має, таки 
доволі небезпечна. Втім, їх це не зу-
пиняє. Як каже пан Сергій, головне 
— на перший лід іти компанією та 
мати мотузки хоч із кілька метрів, 
щоб у разі чого було кому допомогти 
на берег викарабкатись. 

Ольга УРИНА

На Волині 
алкоголь і цигарки 
продавали 
з порушеннями 
закону 

Протягом січня 2014 року фа-
хівці Управління контролю 

за обігом і оподаткуванням під-
акцизних товарів ГУ Міндоходів 
Волині видали 355 ліцензій на 
право роздрібної торгівлі алко-
гольними напоями та тютюно-
вими виробами, повідомили у 
прес-службі відомства у Волин-
ській області. 

Водночас, здійснюючи пере-
вірки суб’єктів господарювання, 
які реалізують алкогольні напої 
і тютюнові вироби вроздріб, у 
січні фахівці Міндоходів встано-
вили 16 порушень чинного зако-
нодавства, а саме: завищення цін 
на тютюнові вироби, реалізація 
алкоголю за нижчими від визна-
чених мінімальних роздрібних 
цін і продаж підакцизних това-
рів без ліцензії. Було два випадки 
реалізації підакцизних товарів 
із марками акцизного податку 
невстановленого зразка й три 
порушення у сфері готівкового 
обігу. 

До порушників законодав-
ства у сфері обігу алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів за-
стосовано фінансових санкцій 
на 55,8 тисячі гривень. 

Вийшов рейтинговий 
збірник територіальних 
громад Волині 
У ньому зведено підсумки роботи 
за різноманітними напрямками 
територіальних громад області у 2013 р. 
Методика узагальнення й оцінки — 
унікальна для України і є розробкою 
волинських фахівців. Електронний варіант 
направлено в усі сільради краю. Згодом їх 
керівники отримають і паперовий. 

Вадим Тітушко хоче підтримати 
євромайданівців 
Вадим Тітушко в інтерв’ю «Грошам» сказав, що хотів 
би підтримати людей на Євромайдані. Після бійки 
18 травня у Києві він ховався від камер багато місяців. 
«Після 18 травня я емоційно здувся», — зізнався. Про 
нещасливу дату згадує неохоче. Каже, став інструментом 
у чужій грі. «Мене запросив знайомий — щось заробити. 
Платили 250 грн», — повідав. «Я би виїхав підтримати 
людей. Без провокацій, без нічого. Підтримав би 
Майдан», — зробив сенсаційну заяву хлопець. Але йому 
2 роки заборонено брати участь у політичних акціях.

Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:30, 

04:10 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асі» 
10:10 Т/с «Ладога»
14:10, 00:40 Х/ф «Екіпаж» 
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15 Х/ф «Пенелопа»
22:15, 04:25 «Гроші»
23:45 Т/с «Касл» 
02:40 Х/ф «Хай говорять» 
05:15 «Телемагазин»

06:10 Т/с «Одну тебе кохаю»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Що приховує 

кохання»
11:05, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:20 «Судові справи»
15:00 «Сімейний суд»
15:50 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 03:20 «Подробиці»
20:30 Т/с «Сильніше долі»
22:25, 03:50 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів 13»
01:20 Т/с «Своя правда 2»
01:55 Х/ф «Одержима»

04:55 «Чужі помилки. Проклята 
попелюшка»

05:40 «Зіркове життя. Шлюбні 
рекордсмени»

06:35, 15:55 «Все буде добре!»
08:15, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:05 Х/ф «Жіноча інтуїція» 
12:20, 20:05, 23:35 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
13:20 «МастерШеф»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Х/ф «Пізнє каяття» 
22:25 «Детектор брехні - 5»
00:30 «Один за всіх»
01:40 Х/ф «Смерть шпигунам. 

Крим» 
03:25 Нічний ефір

05:40 Служба розшуку дітей
05:45 Світанок
06:45, 19:20 Надзвичайні новини
07:40, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
11:10, 13:00 Т/с «Лісник»
20:05 Т/с «Чужий район»
22:40, 03:40 Свобода слова
00:45 Х/ф «Бабло» 
02:20 Про-Ziкаве.ua

06:20, 05:25 Т/с «Дорожній 
патруль 2» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:10 Ранок з Україною
09:10 Х/ф «Мій коханий геній» 
13:00, 17:25, 22:30 Т/с «Слід» 
15:00 Т/с «ОСА» 
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» 
19:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Горюнов» 
22:00 Події дня
23:20 Х/ф «Мумія. Гробниця 

імператора драконів» 
01:30 Профілактика!!!
05:00 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:45 Х/ф «Заміна» 
11:20 Х/ф «Три ніндзя: Кісточки 

вгору» 
13:00 «Пороблено в Україні»
14:10 «КВК- 2013»
16:20 «Вечірній квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Смокінг» 
00:00 Х/ф «Нові мурахи в 

штанях» 
01:25 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:00 Х/ф «В’язень замку Іф» 
11:35 Т/с «Боєць. Народження 

легенди» 
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:20 Х/ф «Облога» 
23:35 Х/ф «Бладрейн» 
01:15 Х/ф «Річард: Левине 

серце» 
02:55 Х/ф «Ярослав Мудрий. 

Частина 1» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 Телеканал «Олімпій-
ський ранок на Першому»

09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
12:50 «Слід»
13:25 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:35 «Вони і ми»
15:25 «У наш час»
16:05, 02:10 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00 «Давай одружимося!»
18:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:05, 04:05 Т/с «Цікава 

Варвара»
22:20 «Вечірній Ургант»
23:00 «Олена Яковлева. Інтер-

Оленка»
00:00 Х/ф «Бережіть жінок»

06:15, 06:55 Kids Time
06:15, 13:10 М/с «Черепашки-

ніндзя»
06:40, 13:30 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35 Підйом
08:00 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
08:50, 17:05 Т/с «Не родись 

вродлива»
09:45 Т/с «Щасливі разом»
15:00 Х/ф «Татусі без шкідливих 

звичок»
18:00, 22:25 Т/с «Вороніни»
19:00, 01:10 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Ревізор-2
23:30 Х/ф «Весільні війни»
01:20 Х/ф «Ця-дурна-любов» 
03:05 Служба розшуку дітей
03:10, 03:40 Зона ночі
03:15 Зима надії
03:45 Георгій Нарбут. Живі картини
04:05 Неприборкана
04:20, 04:50 Зона ночі Культура
04:25 Невгамовний Пантелеймон
04:55 Педан-Притула Шоу

05:00 Т/с «Висяки»
08:30 «Агенти впливу»
09:20 «Правда життя. Професія 

будівельник»
09:50 Т/с «Таємниці слідства - 11»
11:40 Т/с «Двоє зі скриньки - 2»
15:00 Т/с «Кремінь - 2»
19:00, 21:40, 02:15, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
22:00 Т/с «Менталіст - 4» 
23:50 Т/с «CSI: Маямі» 
00:40 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:30 Т/с «Дев’ять» 
02:45 Х/ф «Монстро» 
04:35 «Випадковий свідок»

05:45 Радянські мультфільми
09:15 Х/ф «Коли спізнюються 

в РАГС»
10:50, 18:45 «Жарт за жартом»
12:00, 17:05 Т/с «Клон»
13:40, 19:55 Т/с «Дорога моя 

людина»
15:30 Х/ф «Аферисти»
21:40 Х/ф «Ангели смерті»
23:30 Х/ф «Батальйони просять 

вогню»
00:45 Х/ф «Кін-дза-дза»
02:55 Х/ф «Іспанська акторка для 

російського міністра»
04:30 Кіноляпи

06:00 Телепузики
06:30 Малята-твійнята
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
09:20 Єралаш
09:55, 00:30 Одна за всіх
12:20 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
15:00 Т/с «Дєтка» 
16:55 Розсміши коміка
17:50 Від пацанки до панянки
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Т/с «Вісімдесяті» 
22:00 6 кадрів
23:20 Дурнєв+1
23:55 Т/с «Секс і місто» 
01:00 Профілактика

05:20, 00:30 Світ зірок
06:00 Іноземна кухня
06:45, 08:10, 13:20, 20:40 Муль-

тфільми 
07:35 Смак Майстер
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:15, 18:50 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:45 Модний вирок
17:50, 21:40 Т/с «Любов як 

любов» 
22:35 Дивовижний дизайн
23:30 Незіркове дитинство
01:15 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 03:15 

Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20 Мультфільм
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:30 Ера бізнесу
07:50 Швидкий сніданок
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:20, 03:25 Подорожуй світом з 

Ю.Акуніною
10:00 Олімпійські ігри. Гірськолиж-

ний спорт. Суперкомбінація. 
Швидкісний спуск (жін.)

11:45, 14:15 Олімпійські ігри. 
Шорт-трек (чол, жін.)

12:55 Олімпійські ігри. Гірськолиж-
ний спорт. Суперкомбінація. 
Слалом (жін.)

15:10, 05:50 Діловий світ. Агро-
сектор

15:20 Право на захист

15:40 Вікно в Америку
16:10 Світло
16:35 Агро-News
16:55 Олімпійські ігри. Біатлон. 

Гонка переслідування (чол, 
12, 5 км)

18:00 Олімпійські ігри. Санний 
спорт (жін.)

18:50 Олімпійські ігри. Ковзаняр-
ський спорт (чол, 500 м)

19:55 Олімпійські ігри. Фрістайл. 
Могул (чол.)

21:00, 05:30 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Олімпійська студія. Під-

сумки дня
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 Підсумки
23:20 Олімпійські зимові ігри. 

Гірськолижний спорт. Супер-
комбінація. Слалом. Жінки

00:40 На слуху
01:00 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Д/ф «Пошук Мазепи»
03:05, 03:50 Служба розшуку дітей
03:55 Т/с «Дні лева»

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 10 лютого

06:00 Д/ф «Зникла субмарина: 
К-129»

06:30, 23:30 Загадки Всесвіту
07:30, 12:30 Жертви природи
08:30, 13:30 Вижити попри все
09:30, 18:30 Шукачі
10:30 Таємні знаки
11:30, 15:30 У пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучасні дива
16:30 НЛО. Секретні файли
17:30 У пошуках істини
19:30 Великі таємниці
20:30 Д/ф «К-278. Залишитись 

живим»
22:30 Мадагаскар
00:30 Покер
01:20 Бандитська Одеса


