Ч И Т А Й

Д У М А Й

політика

www.volynnews.com

Передплатний індекс: 98008

№ 23 від 7 липня 2016 року

новини

Д І Й

економіка

соціум

культура

таблоїд

спорт

розваги

Рекомендована ціна – 3.50 грн

історія

життя

освіта

здоров’я

кримінал

інтерв’ю

куплю-продам

напередодні виборів

протиріччя

ДАЛИ ДОЗВІЛ НА
АРЕШТ ПАРТНЕРА
ТИМОШЕНКО

ОБІЦЯНКИ КАНДИДАТІВ:
ТІВ
ТІВ:

ІСТОРИК ОЛЕКСАНДР
ЗІНЧЕНКО ПРО УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ:

СКАНДАЛЬНИЙ ОНИЩЕНКО
ФІНАНСУВАВ ВИБОРЧУ КАМПАНІЮ
«БАТЬКІВЩИНИ»
читайте на стор.
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ТЕНДЕНЦІЇ
И
ТА РОДЗИНКИ

читайте
е на стор.

«ПОРА ПОХОВАТИ
ВЗАЄМНУ НЕНАВИСТЬ»
читайте на стор. 18
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ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ІЗ ВОЛИНІ –
СЕРЕД НАЙСПОРТИВНІШИХ
ПЕНСІОНЕРІВ ПОЛЬЩІ

персона

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:

«СЕКРЕТ УСПІШНОГО
ЖИТТЯ – В ЛЮБОВІ»

У

се найкраще, що є на землі,
починається з сім’ї, якщо вона –
міцна та надійна. Та й жодні життєві
випробування уже не такі страшні,
коли поряд коханий чоловік та діти.
Саме такою – стійкою, наче фортеця, –
є дружна родина заступника голови
правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом», депутата Волинської обласної
ради від «Українського Об’єднання
Патріотів – УКРОП», науковця, викладача
й просто люблячої жінки і матері Ірини
Констанкевич, яка нині є кандидатом у
народні депутати у виборчому
окрузі №23.
читайте на стор. 5
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ВИХІД БРИТАНІЇ З ЄС:
НОВІ ВИКЛИКИ
Й НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ УКРАЇНИ

О

т угадайте, скільки
років чоловікові
з фотографії. 60?
Тепло. 70? Уже гарячіше.
Насправді ж Збішеку
Мишлінському 81-й пішов!
Причому жоден новий день

УВАГА – КОНКУР$
РОЗГАДАЙ КРОСВОРД –

ВИГРАЙ

на позначці «120 000 км».
Тобто пенсіонер уже міг би
чотири рази об’їхати планету
за екватором!

читайте на стор.

ПРИЗ
23

20
читайте на стор.

дари літа

У ЧОРНИЦЯХ НЕ
ВИЯВЛЯЮТЬ РАДІАЦІЇ

ЕКСПЕРТИ КАЖУТЬ, ЩО ВОЛИНСЬКІ ЯГОДИ
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ Й ДУЖЕ КОРИСНІ

ЦІННИЙ

детальніше на стор.

не минає в чоловіка без
велосипеда. Мінімум, що
«намотує» дідусь, – 30 км
за добу. Максимум – 196
км. А загалом лічильник
кілометражу, встановлений
на ровері 18 років тому, зараз
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– Чорниць у лісі повно, аби
було здоров’я збирати.
Цього сезону більше, ніж
минулого, – каже Марина
з Колок Маневицького
району. Жінка привезла три
відра ягід на Центральний
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Олександр КОТИС
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Д

ерева на вулиці Лесі
Українки більше не
зрізуватимуть, а на їх місці
посадять нові, пообіцяв міський
голова Луцька Микола Романюк
1 липня у відповіді на обурення
містян нищенням дерев.
Зрізання насаджень жителі вулиці назвали ганьбою, а меру передали список підписів обурених таким благоустроєм. Своєю
чергою, у міській раді заявили, що зрізання
відбулося у рамках проекту реконструкції пішохідної вулиці. На роботи запланували виділити 9 мільйонів гривень з міського бюджету.
Планують замінити зливову каналізацію, відремонтувати фасади будинків, повністю замінити бруківку та зелені насадження. Серед
планів на 2016 рік – роботи від Театрального
майдану до Кривого Валу.
Керівник департаменту ЖКГ Луцькради
Юрій Крась розповів, що загалом на відрізку
вулиці Лесі Українки до перетину з Кривим Валом планували посадити 35 дерев орієнтовною
вартістю від трьох до шести тисяч гривень.
Депутат міськради Олександр Кравченко
зауважив, що чимало вулиць у Луцьку більш

Громадські активісти
стверджують: дерева
були здорові

нагально потребують ремонту. Учасники зустрічі стверджували, що в місті є багато дворів, де годі пройти, тож заміна бруківки на
вулиці Лесі Українки не на часі.
Мер визнав, що у зв’язку з розробкою
проекту реконструкції вулиці потрібно було
організувати таку зустріч раніше й ознайо-

мити лучан із проектом.
Цікаво, що доки увага містян була зосереджена на вулицю Лесі Українки, вісім дерев
знищили й навпроти кінотеатру «Промінь» на
проспекті Василя Мойсея. Найімовірніше, щоб
облаштувати кишеню для транспорту. Як відомо, нині триває реконструкція кінотеатру.

резонанс

БУРШТИНОВА ЗАЧИСТКА: СИЛОВИКИ ПРОВЕЛИ СПЕЦОПЕРАЦІЮ
Рівненська область

Правоохоронці затримали у Києві
кримінального авторитета на
прізвисько Ушатий, який контролював
видобуток бурштину на Рівненщині,
передає прес-служба МВС.
Зі слів начальника кримінальної поліції України Вадима Трояна, він є основним
координатором і керівником кримінальної
структури, до складу якої входили близько
20 осіб. Їх також затримали. Фігуранти справи
об’їжджали райони Рівненщини, розподіляли
територію і збирали гроші.
Окрім цього, 4 липня на Рівненщині у справі незаконного видобутку бурштину затрима-

ли п’ятьох осіб. Очолював злочинну групу заступник прокурора Рівненської області Андрій
Боровик. Проблема незаконного видобутку
бурштину актуальна і для Волинської області.
Як один із варіантів розв’язання бурштинових проблем в області створили підприємство «Волиньприродресурс». Депутати проголосували за пропозицію надати 51 тисячу
гектарів надр у користування підприємству,
що працюватиме на умовах спільної діяльності, розподілу прибутку або ресурсів, і, зокрема, контролюватиме інвесторів, які проводитимуть видобуток. Відтак із тих коштів,
які будуть надходити на комунальне підприємство, 25% має йти на користь села, 25% – у
районний бюджет і 50% – в обласний.

туризм

cтихія

НЕГОДА ПОЗРИВАЛА ДАХИ

Волинь

Через шквальні пориви вітру
3 липня було знеструмлено 17
населених пунктів, а в деяких
селах пошкоджено дахи
будівель.
Зі слів рятувальників, негода вирувала у Рожищенському, Маневицькому,
Луцькому та Ківерцівському районах.
Зокрема, в селі Рокинях Луцького району частково пошкоджено дахи будівель амбулаторії, гуртожитку та низки

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА

У

червні закінчився
презентаційний
етап розповсюдження
тижневика Волинські
Новини. Якщо ви
безплатно отримували у
свою поштову скриньку
нашу газету й надалі
хочете щотижня нас
читати, зверніться у
найближче поштове
відділення й передплатіть
Волинські Новини.

1 місяць – 13,26 грн
3 місяці – 39,17 грн
5 місяців – 63,85 грн

lutsk.rayon.in.ua
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Відбулося дійство, якого відверто чекали. Чекали і будуть
чекати ще, попри критику, висловлену
протягом доби після шоу «Ніч у Луцькому замку».
Чекали, бо два роки перед тим
фестиваль не проводили. Війна, економічна криза, нагнітання незрозумілих політичних сенсів навколо дуже
втомили. А «Ніч у замку», як і багато
інших періодичних луцьких фестивалів, асоціювалася з тим часом, коли
всього цього не було: ні війни, ні
шаленого курсу долара, а був тільки
Янукович і тихе обурення на кухні,
в пабі чи на Facebook. Відродження
фестивалю давало хоча й ілюзорне,
але емоційне відчуття повернення
спокійних часів.
Театральні та музичні дійства, які
відбуваються в старовинному замку
й мають амбіцію на те, щоб містити
якийсь історичний підтекст або просто
дати той контекст, завжди лоскочуть
цікавість. А ніч із безхмарним небом,
зорями над зубцями мурів і таємничим
жовтавим світлом із маленьких віконець башт, чого майже ніколи не можна
побачити, – тож хіба можна не наблизитися до цього, не спробувати це все на
власний безпосередній зір? Атмосферності було вдосталь.
До цього ще треба додати масовість
гулянь. Коли багато людей збираються
в одному місці й не гендлюють чи воюють, а просто відпочивають, сміються,
жартують, їдять і п’ють, труться одне об
одного на не завжди широких стежках,
відчувається «народність», настрій певного свята. Правда, створилося враження, що самих народних майстрів
цього року було менше, а їжі та питва
більше. Бракувало ковалів, ремісників,
екскурсій у підземелля і власне старої
культури. Бракувало історії. Хотілося
б більше лицарів і танців, не схованих
у темряві владичого подвір’я. А також
доступу до замкових стін, із яких у попередні «Ночі в замку» можна було спостерігати за всім згори.
Загалом, приємною особливістю
цьогорічної імпрези стало те, що в ній
було задіяно чимало місцевих творчих людей та об’єднань: театр «ГаРмИдЕр», школа Garage Drum Show,
проект J.A.Y.a.H, гурт «Дайте спокій»
тощо. Вони забезпечували музичнотеатральну складову фестивалю переважно поза головною сценою.
The Hardkiss вразив потужною музикою та образом привабливої солістки. Гурт називають новим якісним віянням в українській музиці. Він уже встиг
отримати багато нагород.
Волинська публіка часто любить
оцінювати те, що відбувається навколо,
з наміром «завершеного вироку», пробує дати «остаточну» оцінку, яка після
цього вже не потребує іншого погляду: «було так – і крапка». Попри деяку
категоричність і спробу замахнутися
на «повноту оцінки» коментарів post
factum, фестиваль залишає приємний
шлейф. Передусім тому, що він відбувся, а багато хто сказав, що нарешті відбувся. Бо його чекали.
Зрозуміло, кожен шукає своє.
Хтось – лише хедлайнерів, ще
хтось – пива, третій – театру, четвертий – історії. Кожен цьогоріч міг знайти
своє. Фестиваль «Ніч у Луцькому замку» став хорошою нагодою відволіктися від робочих буднів і перейнятися
чимось своїм. Літо фестивалів у Луцьку тільки почалося й далі обіцяє бути
дуже насиченим.

ГОЛОВНУ ПІШОХІДНУ ВУЛИЦЮ МІСТА ОГОЛИЛИ
Юлія Малєєва

«НІЧ
У ЗАМКУ
2016»
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багатоповерхових будинків. Окрім того,
постраждали будівлі й у селі Городищі
Ківерцівського району.

ВІЗЬМУТЬСЯ ЗА
НЕЛЕГАЛЬНІ НАМЕТИ
НА ШАЦЬКИХ ОЗЕРАХ
Шацький район
Створити мобільну групу, яка контролювала б
незаконне розміщення наметів на прибережних
смугах озер, хочуть у Шацькому районі, інформує
прес-служба місцевої райдержадміністрації.

Зокрема, начальник комунального підприємства «Будинкоуправління» Іван Коваль порушив питання щодо
створення мобільної групи в напрямку контролю незаконного і небезпечного розміщення наметів та вогнищ
на прибережних смугах озер.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

S.O.S.

ДОПОМОГТИ
МАЛЕНЬКОМУ
БІЙЦЮ

Луцьк

У родину з Луцька раптово увірвалася
біда. Нещодавно дев’ятирічному
Микиті Музичці діагностували
страшну хворобу – рак.
Лише у вересні він має відсвяткувати свій
перший великий ювілей – десятиріччя, але замість очікування свята бореться зі страшною
недугою. Микиті зробили операцію в Києві,
однак зараз він потребує лікування. Хлопчик
перебуває в онко-гематологічному центрі
Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання. Однак батьки не мають достатньо коштів, аби лікувати
хлопчика, тож звертаються по допомогу до
небайдужих.
Номер картки «ПриватБанку»:
5168757203302825 – Лариса Музичка,
мама Микити. Її телефони:
(050) 722 69 44, (097) 002 62 02.

Дай людині дещицю інформації – і вона домалює решту
решту. Га
Гарун Агацарський
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недореформа
Волинь

ГАЗОВИКИ РОЗКРИТИКУВАЛИ
СИСТЕМУ СУБСИДІЙ
колаж ВН

колаж ВН

88% фінансової виручки
«Волиньгазу» складають
не грошові кошти, а
бюджетні взаємозаліки –
тобто паперові розписки,
якими держава
оформляє надані
волинянам субсидії.
Через це у компанії виник
дефіцит обігових коштів,
повідомляє прес-служба
«Волиньгазу».
Крім того, у компанії вважають, що нинішня система надання
субсидій не стимулює населення
до економії енергоресурсів. Уперше за кілька років побутові споживачі краю не зменшили об’ємів
використання газу, а спожили
його на 6% більше, ніж минулого
року, підкреслили у прес-службі.
Нинішня система, зазначено в
повідомленні, не тільки не стимулює економію газу, а й провокує
занепад роботи газових мереж,
адже компенсація вартості палива
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для пільгової категорії споживачів
оформляється лише протокольними заліками без залучення грошових коштів. Тобто 88% виручки
компанії – це лише паперові зарахування за субсидіями.
«Єдині, хто сплачує за тран-

спортування газу «живими»
коштами, – це промисловість.
Але ця категорія споживачів за
п’ять місяців 2016 року скоротила обсяги споживання газу до
5% порівняно з минулим роком.
Населення ж, яке на Волині є

найбільшим споживачем, розраховується субсидіями, за які
підприємство не може вести розрахунки. Така фінансова ситуація
ставить під удар підготовку до наступного опалювального сезону,
проведення поточних ремонтних
робіт газорозподільної системи,
закупівлю паливно-мастильних
матеріалів
для
автомобілів
аварійно-диспетчерської служби,
забезпечення волинян лічильниками газу та навіть виплату заробітної плати працівникам. Однак за відсутності фінансування
підприємство ні на день не може
зупинити діяльність, оскільки виконує обов’язок цілодобового та
безаварійного забезпечення газом споживачів», – розповідає голова правління ПАТ «Волиньгаз»
Мирослав Коротя.
До слова, на Волині понад 140
тисяч споживачів природного
газу отримують субсидії.

інфраструктура

РЕМОНТ ДОРОГИ НА ЛЬВІВ: НИЖНІЙ ШАР ГОТОВИЙ
Волинська-Львівська області

На дорогу вже використано загалом 177 мільйонів гривень, залишок коштів становить
25 мільйонів гривень. Уже прокладено 120 кілометрів нижнього шару.

uainfo.org

До 15 липня планують закрити
роботи з вирівнювання та
завершити поверхневий шар
на відрізку дороги ЛьвівГорохів-Скобелка. Про це
сповістив начальник служби
автомобільних доріг у
Волинській області Анатолій
Посполітак, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

У рамках реконструкції планують встановити ваговий пост
у селі Діброві Горохівського району, а також зупинки. Луцький
район планує встановити вісім
бетонних та десять металевих зупинок, Горохівський – дві бетонні, решту – металевих. Але кінцеві рішення ухвалять депутати
районних рад.
Варто нагадати, що фінансування залежить від експерименту, який дозволяє залучати 50%
коштів із перевиконання індикативних показників митниці на
будівництво доріг державного
значення. На червень цього року

доведений показник митниці
складає 455 мільйонів гривень,
тож його виконання є вкрай важ-

ДВОХ УТОПЛЕНИКІВ
ВИЯВИЛИ В СТИРУ
Луцьк

Луцьк

volynpost.com

29 червня між 22:24 та 22:34 до
правоохоронців Луцька надійшли
повідомлення від невідомого про
замінування Луцької міської клінічної
лікарні та міськради. Виклик виявився
хибним, і протягом кількох годин поліція
встановила особу псевдомінера. За
фактом неправдивого повідомлення
відкрили кримінальне провадження.

Поліція звертає увагу громадян на кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів
власності.

наболіла тема

ВЕТЛІВСЬКЕ ПИТАННЯ ГОТОВІ ОБГОВОРИТИ
У МІНІСТЕРСТВІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
Міністерство закордонних справ України
готове провести міжвідомчу нараду для
народних депутатів за участі спеціалістів
центральних органів виконавчої влади,
причетних до демаркації українськобілоруського кордону.

Про це йдеться у відповіді МЗС на депутатське звернення Тараса Батенка. За інформацією місцевого населення, внаслідок проведення робіт частина української території
відійшла до сусідньої держави.

ливим для завершення робіт. Однак за попередні місяці планові
завдання не було виконано.

нещасний випадок

ПСЕВДОМІНЕР ВИВІВ СЕРЕД
НОЧІ ХВОРИХ НА ВУЛИЦЮ

Любешівський район
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українська хроніка

ПІД ЧАС ТЕРАКТУ
В СТАМБУЛІ ЗАГИНУЛА
ОДЕСИТКА
Унаслідок теракту в аеропорту Стамбула одна українка загинула, троє наших
земляків поранені, повідомили в МЗС
України. Загалом внаслідок атаки смертників загинула 41 людина, 239 постраждало. Відповідальність за напад узяла на
себе «Ісламська держава».

ВОДА Й ОПАЛЕННЯ
ПОДОРОЖЧАЛИ
В Україні з 1 липня подорожчала послуга з централізованого гарячого водопостачання та опалення, що пов’язано
зі встановленням єдиної ціни на газ для
населення і підприємств теплокомуненерго на рівні 6,8 тис. грн за тис. кубометрів.

ГОЛОВНОГО САНЛІКАРЯ
АРЕШТУВАЛИ
Головного санлікаря України Святослава
Протаса затримали через аферу на сотні
тисяч гривень. По всій країні провели обшуки та допитали 19 головних санлікарів
областей, інформує «ТСН.ua».

УРЯД СПРОГНОЗУВАВ
КУРС ГРИВНІ
НА 2017-2019 РОКИ
Кабмін у рамках формування основних
напрямів бюджетної політики на 2017
рік, а також на 2018 і 2019 роки, прогнозує зростання економіки України на
рівні 3% у 2017 році й 4% – у наступні
два роки. При цьому середньорічний
курс гривні у 2017 році сплановано на
рівні 27,2 грн/дол., у 2018-2019 роках –
на рівні 27,8-28,1 грн/дол.

У РЕАНІМАЦІЮ –
ВХІД БЕЗ ПЕРЕШКОД

ні сорому, ні совісті

Попри те, що інформація була неправдивою, ситуація завдала чималої шкоди. Адже
на місце подій виїхали кілька відділів поліції,
вибухотехніки, кінологи, рятувальники. Довелося провести евакуацію персоналу та хворих із лікарні, що створило їм дискомфорт.
«Зловмисником виявився житель Луцька.
Йому 41 рік. Правоохоронці з’ясовують мотиви вчинку», – повідомив керівник волинської
поліції Петро Шпига.
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Крім того, в інформаційно-аналітичній записці, яка додається до відповіді, вказано, що
головна причина виникнення проблемних
питань із демаркацією в Любешівському районі – відсутність фінансування Держгеокадастром демаркаційних робіт. Це і викликало
диспропорцію в їхніх обсягах та часі з українського й білоруського боків.
«Цей факт на соціально-побутовому рівні
створює у місцевого населення враження «загарбання» білоруськими робочими групами території та ресурсів України», – йдеться у довідці.

30 червня у Стиру поблизу вулиці
Ковельської біля мосту виявили тіла
чоловіка та жінки. У прес-службі
волинської поліції повідомили, що
чоловікові приблизно 50 років, жінці –
орієнтовно 35. Тіла близько восьмої
ранку побачили місцеві жителі.

Під час огляду загиблих жодних тілесних ушкоджень та слідів насильницької
смерті не виявили. Трупи відправили на
експертизу. Чоловік був у плавках, а жінка
вбрана у сукню. Утоплениками виявилися
54-річний житель села Чарукова Луцького
району та 39-річна лучанка.
Загалом протягом останнього тижня в
області, за повідомленням рятувальників,
зареєстровано сім трагічних випадків загибелі людей на водоймах. Усі трапилися на
стихійних пляжах, у місцях, не визначених
та не обладнаних для масового відпочинку.

безглузда смерть

ЗАГИНУЛА ПІД
КОЛЕСАМИ ПОТЯГА
Рожищенський район
25 червня в місті Рожищі під час
переходу в невстановленому місці
залізничних колій під вантажним
потягом постраждали двоє людей.
37-річна жителька райцентру загинула,
39-річного жителя села Кременця цього
району госпіталізували в реанімацію,
повідомили у прес-службі поліції.

Як з’ясувалося, після опівночі жінка та
чоловік намагалися перетнути залізничну
колію під вантажним потягом. Він почав
рух, і жінка отримала смертельну травму.
39-річного чоловіка із ампутацією нижньої кінцівки швидка медична допомога
доправила до реанімації.

Інформація, пройшовши через осмислення, стає знанням. Андрій Соколов

Міністерство охорони здоров’я дозволило безперешкодне відвідування
пацієнтів, які перебувають на лікуванні
у відділеннях інтенсивної терапії. А особи, які не є батьками пацієнта-дитини,
мають право на допуск до неї за умови
наявності усної згоди одного з батьків
пацієнта.

УКРАЇНА ОЧОЛИТЬ РАДУ
БЕЗПЕКИ ООН
Україна буде очолювати Раду Безпеки
ООН у лютому 2017 року, повідомив у
Twitter постійний представник України
в ООН Володимир Єльченко.

СЕРВІС ТАКСІ UBER
ЗАПУСТИЛИ В СТОЛИЦІ
У Києві запустили сервіс таксі Uber. Він
працює лише з водіями, які мають ліцензію на перевезення і довідку про
несудимість. Система діє наступним
чином: замовлення отримує найближчий до місця виклику водій. А клієнту
достатньо ввести замовлення через
мобільний додаток. Базові тарифи для
киян складуть 25 гривень за подання
+ 4,5 грн/км + 0,4 грн/хв. Таким чином,
мінімальна вартість поїздки – 40 грн.

ЕКСПЕРТИЗА:
«БЕРКУТІВЦІ» ПРИЧЕТНІ
ДО ЗЛОЧИНІВ МАЙДАНУ
Дослідження куль і їх фрагментів, вилучених із тіл загиблих і поранених учасників протестів на Майдані, підтверджує
причетність екс-співробітників спецпідрозділу «Беркут» до злочину. Як відомо, 26 січня в суд передали справи п’яти
екс-бійців цього загону, пише «Ліга.net».

ГОЛОВНИЙ РАДИКАЛ
ОТРИМАВ ДВА ГЕКТАРИ
ЕЛІТНОЇ ЗЕМЛІ
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко
безплатно отримав земельну ділянку в
два гектари під Києвом, повідомляє «17
канал». Такі ж за розміром ділянки безплатно виділили шістьом людям, які з
ним пов’язані. Зокрема, матері та однопартійцю.

Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й

www.volynnews.com

4

№ 23

НА ЧАСІ

7 липня 2016 року

дивина та й годі

міжнародна політика

Волинь-Польща

Польща повідомила Україні
про зупинку дії спрощеного
порядку перетину кордону
для жителів прикордонних
районів України, інформує
Державна прикордонна
служба. Малий прикордонний рух буде відновлено
через місяць, 2 серпня.
kordon.in.ua

Причиною такого рішення
польська сторона назвала проведення саміту НАТО, а також
світових днів молоді у Кракові, які триватимуть до початку
серпня.
На цей час для українців,
які мають транспортні засоби на іноземних реєстраціях і
протягом п’яти днів зобов’язані
перетинати кордон, документи
оформлятимуть українські митники, а поляки просто відправлятимуть назад. Це буде лише
в тому випадку, коли громадяни не мають візи. Адже можна
одночасно мати документи на
малий прикордонний рух і паспорт з візою.
Тож на україно-польському
кордоні вже фіксують суттєве
зменшення черг. У Волинській
облдержадміністрації припускають, що багатокілометрові черги
на кордоні були зумовлені недосконалістю реєстрації автомобілів та контрабандою. Голова
ОДА Володимир Гунчик відзначив, що малий прикордонний
рух перетворюється на перетин
кордону і повернення на авто з
польськими або іншими закордонними номерами. Таке явище, мовляв, не є прикордонним
співробітництвом, тож потрібно
вносити зміни у законодавство,
спрощувати систему й давати
можливість нормально працювати людям, які мають законно
оформлені автомобілі.

ВИХІД БРИТАНІЇ З ЄС: НОВІ ВИКЛИКИ
Й НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Підготувала Тетяна ГРІШИНА
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червня Великобританія провела
референдум, питаючи своїх
громадян, чи підтримують вони
вихід країни з Європейського Союзу. І
більш ніж половина (51,9%) висловилася
за те, аби залишити спільноту.
Це перший прецедент в історії ЄС, тому важко
оцінити його наслідки. Адже ЄС втратить не лише
стабільного економічного партнера, а й військову
опору. Результати референдуму сколихнули і спричинили розбіжності всередині самого Об’єднаного
Королівства. Адже 62% шотландців бачать себе
суто в ЄС, а Північна Ірландія й узагалі хоче провести референдум, аби відокремитися від Британії.

ЧОМУ ПІШЛИ?

Серед основних причин виходу Британії можна назвати міграційні проблеми, централізацію рішень і посилення руху євроскептиків на континенті. Вони виступають за збільшення економічного й
політичного впливів окремих націй. Від європейців
часто можна почути закиди: «Чому ми маємо платити великі податки, які покриватимуть соціальні
допомоги мігрантам?». Тож централізація рішень
(членство у Союзі передбачає виконання єдиних
рішень), єдність стандартів, що не завжди вигідна
окремим країнам, квотування сільгосптоварів посилили вплив євроскептиків та зрештою повпливали на рішення британців.
Національні праві рухи є в Іспанії, Італії, про
референдум говорять у Словаччині, Фінляндії,
Франції, в середовищі ультраправих євроскептиків Швеції. Така ситуація, зокрема, на руку Кремлю,
тому й небезпідставно точаться розмови, що саме
Росія фінансує та підтримує цей рух. Що більше
противників Союзу – то важче буде у Брюсселі
домовлятися про продовження санкцій щодо Російської Федерації чи військову та політичну допомогу Україні. Які ж наслідки вихід Британії може
спричинити для України та над чим варто задуматися, розмірковуємо далі.

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА

Фондовий та валютний ринки миттєво відреагували на новини з Британії. Після голосування
фунт досяг свого мінімуму за останні кілька десятків років, відтак дешевшає і євро відносно долара.
Оскільки третина продукції України експортується
до країн ЄС, падіння євровалюти бодай на 10% може
критично відбитися на вітчизняній економіці.

castlereport.us

НА ПОЛЬСЬКОУКРАЇНСЬКОМУ
КОРДОНІ
ЗНИКЛИ ДОВГІ
ЧЕРГИ

ЧИ БУДУТЬ КОРДОНИ
ДЛЯ УКРАЇНИ

Українські дипломати, попри Brexit, заявляють лише
про відтермінування безвізового режиму для країни.
Глава Міністерства закордонних справ України
Павло Клімкін в ефірі телеканалу «Інтер» заявив: «Я
вважаю, що в короткостроковій перспективі впливу на важливі для нас речі не буде. Безумовно, це
може для нас на місяць відкласти дискусію про безвізовий режим. От зараз Європейський парламент
має затвердити механізм реагування на міграційні
ризики, всі чекали, що його буде схвалено протягом найближчих двох-трьох днів».
Одначе, доки триває військовий конфлікт на
сході України, розділити будь-який оптимізм щодо
того, чи знімуть із українців візові обмеження, годі.
Як і узагалі – чи чекають країну в ЄС. Результати референдуму в Нідерландах, які засвідчили непідтримання вступу країни до ЄС, тому підтвердження.

МОЖЛИВІ СОЮЗНИКИ

Поки що українським дипломатам залишається
лише очікувати, доки ЄС розбереться із наслідками
референдуму. А у Європі, найімовірніше, будуть торгуватися та вести затяжні переговори. На фоні цього
болючою для України залишається тема можливого зняття санкцій з Росії, хоча і йдеться аж про 2017
рік. Британія була важливим союзником України у ЄС
щодо протидії східному ворогу. А нині, доки триватиме процес відокремлення від ЄС, країна не зможе
бути учасником Мінського процесу як окрема одиниця, хоча її політика гостро суперечить інтересам Росії.
Поза тим, доки Європа даватиме раду своїм
економічним та політичним викликам, Україну
підштовхуватимуть до переговорного сценарію
щодо сходу. Бо таке відвернення уваги євроспіль-

Brexit – термін, який виник завдяки
злиттю двох слів: Britain та Exit, що перекладаються як «Британія» та «вихід».
Великобританія тричі подавала заявку на вступ до Європейського економічного співтовариства. Одначе тодішній
президент Франції Шарль де Голль був
проти такого приєднання, оскільки вважав, що засади британської економіки несумісні з Європою. Коли ж де Голль
пішов у відставку, у 1973 році третя заявка Великобританії успішно пройшла.
У 1975 році після зміни політичної елі-

ти в країні провели референдум, питаючи підданих, чи хочуть вони бути у
складі економічної співдружності. Ті,
за винятком двох територій, відповіли
ствердно. 1 листопада 1993 року після Маастрихтської угоди ЄЕС стало Європейським Союзом. Відтоді це було не
просто економічне, а й політичне співтовариство. Приблизно у той час в Британії зародилася і партія євроскептиків.
Нині поряд із лейбористами, лібералами
та консерваторами вони входять до потужних політичних сил.

ноти від конфлікту на Донбасі – на руку Кремлю.
«Сценарій росіян дуже простий – затягнути
Україну в прямий переговорний процес з ЛДНР
і змусити нас інтегрувати ці території. Заяви Савченко, які зараз так ріжуть вухо, – це лише початок
довготривалої кампанії. Частина цієї кампанії – відкриття кордонів ЛДНР і початок відкритої торгівлі,
інша частина кампанії – дострокові парламентські
вибори й абсолютно недієздатний новий парламент (в ідеалі – це парламент, за який голосує ЛДНР,
а отже, Опоблок отримає плюс три мільйони виборців). І це лише два середньострокові елементи цієї
війни», – розмірковує журналіст Вадим Денисенко.

ЯК ДАЛІ?

Утім не все так погано. Референдум, хай там як,
засвідчив факт демократії у Євросоюзі, до якої так
прагне принаймні частина українського суспільства.
Одначе причини виходу британців з ЄС в Україні
спричиняють нові скептичні інформаційні потоки від
противників євроспільноти. Мовляв, навіщо нам узагалі долучатися до товариства, яке тріщить по швах?
Адже пересічний українець має розуміти і недоліки
членства в ЄС. Йдеться про те, що усі рішення ухвалюють у єдиному центрі, тобто закони об’єднаної
Європи мають більшу юридичну силу, є чіткі умови
ринку, що може стати викликом для українських експортерів. Наприклад, польські фермери, виробники
м’яса та сирів скаржаться на серйозні обмеження випуску дозволеної продукції через національні квоти.
Це зроблено для того, аби уникнути монополії на
ринку, а поза тим впливає на стан аграріїв.
З іншого боку, Європа внаслідок такого потрясіння, як вихід Британії, може зміцніти лише у випадку, якщо змінить правила гри, міграційну політику, яка так дошкуляє прихильникам Brexit. А доки
ЄС залагоджує свої внутрішні проблеми, Україні
варто напрацьовувати й інші варіанти міжнародної
політики, вважає політолог Валерій Майданюк на
сторінках видання «Вголос»:
«Фактично ЄС нині більше потрібен країнам
Центрально-Східної Європи, ніж, наприклад, Франції, впливові політики якої обіцяють виборцям вивести свою країну з ЄС, щоб французи не годували
грецьких чи балтійських «дармоїдів». Можливо,
й Україні варто змінити східно-західний вектор
зовнішньополітичної орієнтації на вісь «північпівдень», утілену в ідеї Балто-Чорноморського союзу, і будувати військово-оборонний союз із країнами, для яких захист від російської агресії вже
історично став національною ідеєю».
НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

бюрократія

КОНСУЛЬСТВО ПОЛЬЩІ СКАСУВАЛО
РЕЄСТРАЦІЮ ДЛЯ ПЕВНИХ ПЕРСОН
Луцьк

Д У М А Й
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Д І Й

колаж ВН

Генеральне Консульство
Республіки Польща в Луцьку
інформує, що у Луцькому
консульському окрузі візові
анкети для деяких категорій осіб
протягом липня будуть приймати
у пунктах подання візових
анкет без потреби попередньої
реєстрації.
Серед таких осіб: а) студенти, які мають підтвердження про прийом на навчання в Польщі; б) студенти, які їдуть на
літні підготовчі мовні курси, організовані
вишами в Польщі; в) особи, що їдуть на
екзамени до польських ВНЗ; г) учні польських ліцеїв/гімназій/початкових шкіл; д)
один із батьків неповнолітніх представників вказаних вище категорій, який буде
супровідником.
Ч И Т А Й
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Шукаєте позику?

Є ідеї, але обмаль коштів для їх втілення? Потрібно розв’язати фінансові
питання, але немає змоги оформити
кредит у банку?
З такими історіями до нас щодня приходять люди. Багато з них скористалися
нашою допомогою та отримали гроші в
позику на тривалий період з прийнятними платежами. З 2011 року діє Програма,
яка допомагає людям отримати кошти у
безвідсоткову* позику на тривалий термін. Наявність у вас кредитів не є перешкодою, адже розрахунки здійснюються
невеликими місячними платежами. Такі
умови можуть підійти кожному (від
222,22 грн/міс. до 833,33 грн/міс. залежно
від розміру позики).

Вимоги до вас: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, вік
від 18 до 65 років. Кваліфіковані спеціалісти нададуть вам юридичні послуги
зі складання договору, з урахуванням
ваших побажань і можливостей, а також – юридичні консультації щодо законодавства та оподаткування.
Передовсім потрібно бути впевненим
у тому, що все задумане здійсниться.
Для цього потрібно діяти!
*без врахування вартості послуг
юридичного супроводу
По детальну інформацію щодо умов
програми звертайтеся до консультаційного пункту за тел.: (067) 411-92-95,
(067) 411-79-94, (096) 512-99-21.

Виписка з ЄДР серії АГ № 285371 від 20.01.11 р.
Свідоцтво про Державну реєстрацію серії А01 № 467928 від 20.01.11 р.

Головний принцип моєї зовнішньої політики – хороше правління всередині країни. Вільям Гладстон
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У

се найкраще,
що є на землі,
починається з
сім’ї, якщо вона – міцна
та надійна. Та й жодні
життєві випробування
уже не такі страшні,
коли поряд коханий
чоловік та діти.
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:
«СЕКРЕТ УСПІШНОГО
ЖИТТЯ – В ЛЮБОВІ»

Саме такою – стійкою, наче
фортеця, – є дружна родина заступника голови правління Фонду
Ігоря Палиці «Тільки разом», депутата Волинської обласної ради від
«Українського Об’єднання Патріотів – УКРОП», науковця, викладача
й просто люблячої жінки і матері
Ірини Констанкевич, яка нині є кандидатом у народні депутати у виборчому окрузі №23.
Однак шлях до успіху був тернистим.

ДИТИНСТВО ПІД
ТЕПЛИМ БАБУСИНИМ
КРИЛОМ
Своє дитинство Ірина Мирославівна пригадує з усмішкою, як найтеплішу пору життя. Її батьки багато
працювали, тож маленьку Іринку з
тримісячного віку, а згодом і її молодшу сестричку виховувала покійна бабуся Текля.
«Дитячий садочок я не відвідувала жодного дня, нас із сестрою
виховувала бабуся, і ми її називали
завжди дуже ніжно – «бабцюня».
Вона була неймовірно набожною,
навчила нас молитися, а також
тих цінностей, що мають бути у
сімейному вихованні. Її науку «не
вкради», «не обманюй», «не говори прикрих слів» я дуже добре
запам’ятала. І навіть якщо й десь
подумки говорила щось погане, то
потім себе дуже картала», – пригадує жінка.
Навіть у радянські часи, коли до
церкви ходити забороняли, мудра
бабуся Текля невтомно ростила у
дитячих серденьках пагони християнських цінностей. Крім того,
літня жінка стала для усієї родини
не лише носієм певних традицій, а
й джерелом історичних знань про
минуле, які не надто узгоджувалися
з інформацією, що містилася на сторінках тодішніх підручників.
«Мені так дивно було, коли розповідали про Велику Вітчизняну
війну. На сторінках підручників її
намагалися подати героїчною, але
те, що розповідала мені бабця, зовсім не узгоджувалося з офіційною
історією війни», – ділиться спогадами про нелегку долю дорогої людини співрозмовниця.

ДІДУСЬ ЗАГИНУВ
У ПАРТИЗАНАХ,
ЗАЛИШИВШИ
БАБУСЮ З ЧОТИРМА
ДІТЬМИ
Нелегкою була доля Іринчиної
улюбленої «бабцюні». Із лісу їй привезли закривавленого, уже забитого діда. Привезли мертвим і рідного
брата. Однак жінці вдалося не втратити високоморальних духовних
цінностей та зберегти віру в Бога.
«Моя мама була ще маленькою,
коли бабця лишилася вдовою з
чотирма дітками на руках. Згодом
вона описувала повоєнні роки відбудови, наче кадри зі страшного
фільму. Саме тому в дитячій фантазії
вимальовувалося щось таке, що не
зовсім відповідало героїчним розповідям про війну. І найсумнішим є
те, що держава не спромоглася виплатити мужній жінці, яка тягнула
на тендітних плечах малих діток та
важко працювала, ні копійки пенсії», – із сумом зітхає Ірина Мирославівна.

30 літ у парі, а щастя – тільки більшає

ЛЮБОВ ДО
КНИЖКИ РОДОМ ІЗ
ДИТИНСТВА
Незважаючи на те, що батьки
малої Іринки не були гуманітаріями,
бо працювали у комунальній сфері,
із ранніх літ вони фанатично купували власним чадам книги.
«Усю мою бібліотеку, а це кілька
тисяч книг, – сформували мої батьки. Я перечитала всі видання Лесі
Українки, Олеся Гончара, тобто все,
що виходило повними збірками,
батьки купували», – розповідає Ірина Констанкевич.
По закінченню школи настав
час обирати майбутню професію.
Тож, зважаючи на те, що в Ірини
були відмінні оцінки, вона зібрала
речі й поїхала вступати до університету імені Тараса Шевченка у Київ.
Юнка мріяла стати кваліфікованим
юристом. Але не так сталося, як гадалося.
У столиці дівчині з провінції
чемно «натякнули», що задля здобуття юридичного фаху потрібно
мати «трошки інші документи».
«Чесно кажучи, я не збиралася бути філологом, бо хотіла стати
юристом. Заповзято студіювала
криміналістику ще з восьмого класу, а кримінальний кодекс вивчила
у дев’ятому. Але в Києві мені сказали, що для вступу на юридичний
факультет потрібне направлення з
певних органів, а в мене та у батьків
жодних зв’язків не було, щоб його
дістати. Тому й довелося вступати
на філологію. Через рік мала можливість перевестися на юридичний.
Та мені так сподобався факультет
філології, що вже не захотіла змінювати фах», – усміхається Ірина Констанкевич.

ІСТОРІЯ КОХАННЯ
РОЗПОЧАЛАСЯ
З... ІГРАШКОВОГО
КЛОУНА
З майбутнім чоловіком познайомилися в студентські роки. Обранець Ірини вчився на юридичному
факультеті. Пізніше він зізнався ко-

ханій, мовляв, якби та була також
юристом, у жодному разі з нею не
одружився б.
«Студентами ми їздили на практику до Берліна, так і зустрілися. Я
не можу сказати, що це було кохання з першого погляду. Зрілі почуття
прийшли значно пізніше. Утім одного разу мій майбутній чоловік купив
іграшкового клоуна, який мені дуже
сподобався. Собі дозволити такого
я на той час не могла, а попросити
гордість не дозволяла. Минув рік,
і на мій день народження Микола
(чоловік, – авт.) подарував мені
цього ж клоуна та освідчився. Відтоді ми зібрали величезну колекцію
різноманітних клоунів – близько
двохсот. Зараз нам їх дарують друзі», – ділиться власною історією кохання Ірина Мирославівна.

«НЕ МОЖНА СИДІТИ
НА МІСЦІ Й ЧЕКАТИ,
ПОКИ НА ГОЛОВУ
ВПАДЕ МАННА
НЕБЕСНА»
Після одруження на молоду
сім’ю чекали неабиякі випробування. Аби було за що жити, продали
срібні прикраси та возили важкі
клунки до Польщі.
Після весілля батьки відпустили
молоду пару у «вільне плавання»,
повністю позбавивши їх фінансової
підтримки.
«Я навчалася в аспірантурі, а
чоловік був студентом, тому ми шукали всі можливі способи заробити.
Нам потрібно було за щось жити,
тож я продала колекцію срібних
прикрас. Але грошей вистачило ненадовго. Микола ніколи не цурався
чоловічої роботи, брався за усе. У
ті часи багато хто пройшов через
заробітчанство, тож і ми почали їздити до Польщі й продавати різні
речі. Ось такий був «дикий бізнес».
Згодом як справжні підприємливі
студенти вирішили поставити усе
це на «солідну» основу. Тож у купе
потяга запаковували по три величезні телевізори й вивозили за кордон. На щастя, нам вдавалося все
це провезти. Усі ті нелегкі життєві

До людини, яка працює, рідко ходять у гості лінивці:
до киплячого горщика мухи не летять. Бенджамін Франклін

уроки вчили, що не можна сидіти на
місці й чекати, поки на голову впаде
манна небесна. Вона не впаде. Треба усього досягати самому, бо, як
відомо, під лежачий камінь вода не
тече», – розповідає Ірина Мирославівна про нелегкий період у житті.

ЗА ЗАРОБІТЧАНСЬКІ
ГРОШІ КУПИЛИ
«ВОЛИНЯНКИ» СОБІ
Й БАТЬКАМ
Ось так молоді філолог та юрист
і опановували ази економічних
принципів. А свій перший зароблений капітал молодята вирішили
вкласти в автомобіль ЛУАЗ, у народі
більш відомий як «Волинянка».
«Ми не просто придбали одну
«Волинянку», а цілих дві, чим дуже
допомогли батькам, бо вони саме
будували хату і їм дуже потрібні були кошти. Ми знали: якщо й
нам потрібна буде допомога, вони
обов’язково підтримають у важку
хвилину. Так ми поступово ставали
на ноги. Згодом чоловіка скерували
до Каменя-Каширського в адвокатуру, і ми жили протягом двох років
окремо», – пригадує Ірина Констанкевич.
Із її слів, одним із найскладніших періодів у житті був початок
90-х, зокрема, коли народився син
Орест. Саме тоді ні юристам, ні педагогам зароблених грошей роками
не платили. Але саме такі труднощі
допомогли молодій сім’ї зрозуміти,
що нічого у житті не дається задарма, все приходить через зусилля й
наполегливу роботу.
«Ми працювали на всіх можливих роботах, аби облаштувати своє
сімейне гніздечко», – розповідає
Ірина Мирославівна.

«МАМО, Я ТЕБЕ ЗІ
СВОГО ДИТИНСТВА
НЕ ПАМ’ЯТАЮ»
Ірина Констанкевич із чоловіком Миколою виростили 23-річного
сина Ореста та 17-річну доню Соломію, яка, до слова, цьогоріч стала
випускницею.
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Утім поєднувати педагогічну
кар’єру із материнством виявилося
не так уже й просто.
«Я брала декрет із догляду за
сином Орестом, але водночас і
працювала у луцькій гімназії №14.
Якимось дивом вдавалося це все
поєднувати – то бабуся приїде,
подивиться за малям, то ще якось
викручувалися. Але дуже добре те,
що не втрачала педагогічного стажу, набуваючи безцінного досвіду.
Але, якщо розповідати про дітей,
то найбільше увагою була обділена Соломійка. Усю вагітність я
проходила на роботу. Була членом
приймальної комісії й мала лише
10 днів декрету. А згодом донька мені зізналася: «Мамо, я тебе
зі свого дитинства не пам’ятаю».
Тож ми переглянули світлини, пригадали заплетені кіски, улюблені
казочки та вірші. Спогади відновилися. Але тепер розумію, що дітям
батьки мають приділяти стільки
часу, щоб згодом не виникало претензій, мовляв, любі батьки, мені
бракувало вашої уваги та любові в
дитинстві. Тому тепер розумію, що
коли у мене будуть внуки, є шанс
реабілітуватися», – каже Ірина Констанкевич.
Закінчивши школу, син Орест
вступив до національного університету «Одеська юридична академія», однак наразі за фахом не
працює. Віддав перевагу сфері ITтехнологій.
«Якщо йому це подобається –
чом би й ні? Але я думаю, що частково освіта юриста та економіста
йому згодилася, просто нині він
опановує новий сегмент знань.
Молодь має унікальну можливість
вибору, головне – не лінуватися.
Можливо, у майбутньому він буде
адвокатом, як і батько», – усміхається Ірина Мирославівна.
А от донька Соломія поки з майбутньою професією не визначилася. Вона склала іспит із німецької
філології в інституті імені Гете (відділення якого відкрито на базі СНУ
ім. Лесі Українки) на достатньо високий рівень, та вибір дівчини все
ж схиляється на користь рідного
Східноєвропейського національного університету.

ЦІНУВАТИ ПОТРІБНО
КОЖНУ ХВИЛИНУ
ЖИТТЯ
«Треба розуміти, що життя дається лише один раз. Жити в гармонії із собою і близькими людьми.
І сконцентруватися на найбільш
важливих речах. Не робити проблему з дрібниць. Наприклад, я знаю,
що в мене на грядках росте бур’ян,
але якщо це зараз не є головним, то
я можу виполоти його й пізніше. Не
варто з побутових проблем робити
світову катастрофу. Треба цінувати
життя, бо воно прекрасне у кожній
своїй днині. Так, воно не ідеальне,
але його потрібно приймати таким
простим, яким дав нам Бог», – ділиться життєвим досвідом Ірина
Констанкевич.
«Добра сім’я базується на любові. Я не вірю, що можна щось
вартісне сотворити там, де немає
почуттів. Без кохання життя стає сірим», – переконана жінка.
Не буває людей, які ідеально
підходять одне одному, певна Ірина
Мирославівна. Але коли є кохання,
то буде і вміння прощати. У кожній
сім’ї бувають різні періоди – щасливі й не дуже. Але слід із розумінням
ставитися до того, що усе минає, а
тимчасові труднощі просто потрібно стерпіти, якщо поряд – кохана
людина.
«Якби не взаєморозуміння, повага та щира любов у моїй сім’ї,
навряд чи вдалося б досягти усього того, що ми маємо, – зізнається
Ірина Констанкевич. – У цьому і є
секрет справжнього щастя».
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«Знайомі хочуть позиватися
до власника сусідньої квартири, у якій розміщено хостел.
Його мешканці постійно порушують тишу і санітарно-гігієнічні
вимоги. У трикімнатній квартирі
щодня ночують від 70 до 100 осіб (є
фіксація відеокамери). Яким чином
можна встановити дані цього власника, хто має моїм знайомим надати таку інформацію? До кого писати
запит? Якщо власник перебуває за
межами України (за усною відповіддю від начальника жеку, він у Білорусі,
його мати здала квартиру в оренду, а
орендодавець – у бізнес хостелів. При
цьому жодних письмових відповідей,
а також імен і контактної інформації,
окрім телефону самого хостелу, начальник не дає). Чи можна все одно
позиватися? Чи приймуть такий позов
і чи дадуть йому хід? До кого із цього
довгого ланцюжка задіяних у хостелі
найефективніше позиватися?»
По-перше, дані про власника конкретної нерухомості на сьогодні відкриті й містяться на сайті Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та офіційно доступні кожному, хто
зареєструється в кабінеті електронних
сервісів і зробить відповідний запит,
оплативши його вартість (орієнтовно 20
грн). По-друге, найефективніше позиватися до власника житла, оскільки власність зобов’язує, і він як власник певного майна несе відповідальність за його
використання та за шкоду, якої завдано
іншим особам. Тому слід позиватися до
нього, і в подальшому, якщо буде встановлено під час судового розгляду
справи, що такий власник квартири здав
її іншій особі, а також буде надано відповідний договір, можна залучити таку
особу як співвідповідача. Позов слід подати за місцем розташування квартири,
прив’язавши сюди норму, передбачену
ч. 1 ст. 114 ЦПК (як позов з приводу шкоди, яка завдається використанням нерухомого майна) – так буде простіше для
позивачів. У той же час слід буде встановити, де зареєстроване місце проживання власника квартири або його останнє
зареєстроване місце проживання для
його зазначення в позовній заяві. У
крайньому випадку, якщо цього зажадає суд, можна буде викликати власника
через оголошення в пресі.
«Я абітурієнт. Для прописки в гуртожитку слід мати
відмітку про виписку. Чи можливо її зробити за відсутності
власника квартири?»
Так, за умови наявності у вас договору найму житла із власником квартири, або за умови наявності від власника
нотаріально посвідченого доручення
на когось, хто буде його представляти в
центрі надання адмінпослуг при відповідній міській раді, і в такому дорученні,
крім загальних фраз щодо представництва його інтересів, чітко буде прописано, що представник має право в тому
числі, але не обмежуючись, надавати від
імені довірителя згоду на реєстрацію в
належному йому на праві власності житлі (зазначити чітку адресу) фізичних осіб
на свій розсуд.
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Підготувала Дарина ГОГОДЗА

Н

а вступників та вищі
навчальні заклади в 2016
році чекає вісім базових змін,
які відрізнятимуть цей вступний
рік від попередніх, повідомляють у
Міністерстві освіти та науки.

ОСНОВНІ ЗМІНИ
колаж ВН

Щодня волиняни
зіштовхуються
з питаннями,
які потребують
знання законів. Як
грамотно вийти зі
складної ситуації,
підказує професійний
юрист із практич ним досвідом,
адвокат Віктор Бондаренко, який
бере участь у некомерційному
проекті «Запитай юриста» на
сайті Інформаційного агентства
Волинські Новини.
Поставити свої запитання ви
можете на сайті, або ж надіслати
на електронну адресу
gazeta.volynnews@gmail.com.
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«НОВИЙ ЗМІСТ»:
ЗМІНА ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ
І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Цьогоріч набір на навчання відбуватиметься за новим єдиним переліком галузей і
спеціальностей, що його було затверджено в
2015 році.
Якщо раніше абітурієнт вступав
на вужчу
у
у у
спеціальність, то тепер є можливість
ивість змінити освітню траєкторію в майбутбутньому. А виші можуть розробляти
яти
власні освітні програми.

«РІВНІСТЬ ПРАВ
ГРОМАДЯН»:
ВСТУП ТІЛЬКИ ЗА
КОНКУРСОМ
У 2016-му повністю при-брали норму про позаконкурсний
ний
вступ, що суперечила Конституції
туц
ціїії
України, а також цільове приймання. Таким
чином, усі учасники вступної кампанії проходитимуть конкурсний відбір.
Разом з тим, є категорії громадян, які з
об’єктивних причин потребують підтримки
держави. Ці абітурієнти вступатимуть за конкурсом, але на основі інших видів вступних
випробувань.
Так, окремі категорії громадян мають право:
– вступу за співбесідою;
– вступу за квотами та вступними іспитами;
– вступу за особливим порядком складання вступних іспитів та квотами для жителів
тимчасово окупованої території;
– вступу за особливим порядком складання вступних іспитів для жителів непідконтрольної території та населених пунктів, у яких
немає умов для здійснення стабільного освітнього процесу.
Вступатимуть за співбесідою лише ті категорії громадян, перед якими держава в неоплатному боргу, а саме:
– учасники ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС та потерпілі від
Чорнобильської катастрофи, що внаслідок
катастрофи стали інвалідами, хворі внаслідок її на променеву хворобу та закінчили
середні й професійно-технічно навчальні
заклади з відзнакою або тільки з відмінними оцінками;
– особи, які стали інвалідами внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі
у масових акціях громадського протесту в
Україні під час Революції Гідності, за умови
звернення по медичну допомогу в період з
21.11.2013 року до 30.04.2014 року;
– визнані інвалідами війни.
Вибирати між конкурсним відбором за
результатами ЗНО та вступними іспитами,
а також розраховувати на вступ за квотами
на основі базової загальної середньої освіти
(БЗСО) та повної загальної середньої освіти
(ПЗСО) можуть такі вступники:
– особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
– особи, звільнені з військової служби (у
тому числі демобілізовані) після 30 листопада
2015 року;
– особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
України, брали участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, у тому
числі ті, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в
порядку, визначеному положеннями про
проходження військової служби громадянами України.
Обсяг квот визначатимуть університети
на власний розсуд, міністерство встановило
лише максимальний поріг – 10%.

«АДРЕСНІСТЬ
«А
Д
ДЕ
ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ»:
МІСЦЕ ЙДЕ ЗА
МІС
ВСТУПНИКОМ
ВСТ
Завдяки
Завд
дякк цьому нововведенню місця у виші приноситимуть вступники, які
їх вибороли.
«Торік ми випробовували подібну модель, коли обсяг місць держзамовлення в
університеті коригувався відносно популярності у студентів з вищими балами ЗНО.
Тоді відбулося укрупнення потоків за державним замовленням, тобто сильніші університети отримали б більше місць, менш
популярні – менше, що, в принципі, було закладено в основу закону про вищу освіту», –
зазначила перший заступник міністра освіти
й науки Інна Совсун.
У 2016 році ця модель реалізовуватиметься тільки на денній формі навчання (набір на
перший курс) за всіма освітніми рівнями, крім
набору на молодшого спеціаліста.

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З КРИМУ
ТА ДОНБАСУ – СПРОЩЕНА
СИСТЕМА
МОН розробило повноцінну стратегію
підтримки вступників з Криму та Донбасу.
Особливі умови вступу, наприклад, для абітурієнтів з Донбасу дозволять їм вступати за
іспитами в університети, що були евакуйовані
з території проведення антитерористичної
операції.
Також у зв’язку з тим, що торік у вступників з Криму та Донбасу були проблеми зі збором потрібних документів, МОН розробило
правила, за якими вони зможуть вступати до
українських вишів навіть якщо, наприклад, не
можуть надати додаток до документа про базову загальну середню освіту тощо.

«УСУНЕННЯ ЧЕРГ»:
ЕЛЕКТРОННЕ ПОДАВАННЯ
ДОКУМЕНТІВ
Цього року приймання документів на
вступ за результатами ЗНО здійснюватиметься тільки в електронній формі. Кожен абітурієнт зможе завантажити свої документи, сидячи вдома, або у будь-якому іншому місці, де є
комп’ютер та доступ до інтернету.
Студенти, які з певних причин не матимуть можливості подати власні документи в
електронному вигляді самостійно, зможуть
це зробити у визначеному ними вищому
навчальному закладі, де спеціалісти завантажать документи разом з абітурієнтом.

За даними Міносвіти
у 2016 році в Україні
200,5 тисячі школярів
отримали випускні
атестати. Це менше,
аніж минулого року.
9% тих, хто складав
ЗНО з української
мови і літератури,
не склали іспит, тож
їх не допустили до
наступних тестів.

Це допоможе не лише спростити життя
вступникам, а й зменшити черги, які щороку
були біля приймальних комісій, та зняти непотрібне навантаження з вищих навчальних
закладів.

«ПРОФОРІЄНТАЦІЯ»:
15 ЗАЯВ НА П’ЯТЬ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Під час попередніх вступних кампаній
абітурієнти мали можливість подавати 15 пакетів документів у п’ять університетів. Таким
чином, замість того, щоб обирати улюблений
напрям, вступник був змушений розподіляти
свої заяви між різними спеціальностями в
рамках одного університету.
Цього року акцент буде змінено на профорієнтацію майбутнього студента.
Абітурієнт зможе подати 15 заяв на п’ять
різних спеціальностей за держзамовленням
на денну форму навчання у будь-які університети за власним бажанням.
«Якщо майбутній студент хоче стати лікарем і давно визначився зі своїм призначенням, навіщо йому подавати документи на інші
напрямки? Логічніше, якщо він подасть усі
п’ятнадцять заяв на вибрану спеціальність у
різні університети, чим збільшить свої шанси
на вступ. Саме це ми й зробили цього року», –
пояснила пані Інна.

«ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ
В МАГІСТРАТУРУ»:
ЕКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081
Цьогоріч – це просто експеримент. Експерти, міжнародні організації та дев’ять
університетів, що зголосилися взяти участь
у цьому пілотному проекті, практично весь
рік розробляли тест для спеціальності 081
«Право». До навчальних закладів, що брали участь в розробці, вступ у магістратуру
здійснюватиметься за результатами зовнішнього тесту.
У майбутньому це дасть можливість забезпечити більш рівні умови для вступників
на цю спеціальність, зробити прозорішим
вступ до магістратури.

«ВІЛЬНІ ТРАЄКТОРІЇ»:
СТУДЕНТ УПРАВЛЯЄ
СВОЄЮ ОСВІТОЮ
Цього року третій предмет для вступу за
результатами ЗНО абітурієнт вибиратиме з
«лінійки» предметів, запропонованих вищим
навчальним закладом. Тобто два предмети
фіксовано визначає ВНЗ, а третій, серед запропонованих варіантів, – вступник. «Лінійку» на власний розсуд визначатимуть вищі
навчальні заклади.
Це нововведення доповнить новації попередніх років, коли запроваджувався «перехресний вступ», за якого абітурієнт має
можливість вступати до магістратури або на
молодшого спеціаліста за спеціальністю, відмінною від отриманої під час навчання на
бакалавраті. Загалом, усі ці зміни покликані
зробити студента більш вільним у виборі напрямків свого подальшого розвитку.
Це лише загальний перелік нововведень,
які чекають на вищі навчальні заклади та
вступників цього року.

Учителі відчиняють двері. Входиш ти сам. Китайська приказка
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напередодні виборів

ОБІЦЯНКИ КАНДИДАТІВ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РОДЗИНКИ
колаж ВН

Підготувала
Дарина ГОГОДЗА

17

липня 2016 року
Волинь очікують
вибори. Точніше,
голосувати буде лише 23-й
округ. Так сталося у зв’язку
з тим, що народний депутат
Ігор Єремеєв трагічно помер
у 2015 році.
Рік виборів не оголошували, та
ось нарешті Камінь-Каширський,
Ківерцівський, Любешівський і Маневицький райони отримають свого
представника у парламенті. До слова, проміжні вибори відбудуться й у
інших областях, де депутати позбулися повноважень у зв’язку з набуттям
інших посад.
На Волині зареєструвалося 19
кандидатів. Партії висувають 8 претендентів, самовисуванцями йдуть 11.

МІСЦЕВІ Й ЗАЇЖДЖІ
Серед тих, хто балотується, – місцеві, волинські обличчя та заїжджі претенденти. Наприклад, є цілий десант із
Києва, а саме – Ольга Зирянова (партія
«Солідарність жінок України»), Максим
Богун, Валентина Малькова, Валерій
Нікітченко, Олександр Орел (усі самовисуванці), зареєстровано й кандидата з Рівненської області Володимира
Демчука (політична партія «Україна
славетна») та із Житомирської – Віталія
Клопотовського (самовисуванець).
Усі решта або живуть безпосередньо в районах 23-го виборчого округу, або ж у Луцьку, як-от
Ірина Констанкевич (Всеукраїнське
об’єднання патріотів «УКРОП»), Сергій Була (Радикальна партія Олега
Ляшка), Олександр Кононович (хоча
достеменно невідомо, чи перебуває
він нині на Волині, йде самовисуванцем, адже комуністи – під табу), Тетяна Лишневець (політична партія «Громадський рух «Народний контроль»),
Олександр Пирожик (ВО «Свобода»)
та Ігор Рицко (самовисуванець).
Географічним розподілом, імовірно, і спричинена різниця у підходах до
написання програм, які ми аналізуватимемо далі. Хоча й у програмах місцевих кандидатів точкові волинські

питання не завжди є, як, наприклад,
у програмі Ігоря Рицка, Олександра
Пирожика,Олександра Кононовича,
Ігоря Кулачека. У програмах Івана
Вовка, Сергія Були згадуються сільські питання, однак вони здебільшого
характерні для всієї України.

ПОПУЛЯРНІ ГАСЛА
У більшості програм кандидатів – узагальнені гасла, які стосуються загальноукраїнського масштабу, а
не конкретного регіону. Від виборів
до виборів політики виступають за
«скасування депутатської недоторканості», «запровадження механізму
відкликання представників влади»,
«запровадження суто контрактної
армії», «люстрації влади, судів, правоохоронних органів» тощо, і кандидати у 23-му окрузі – не виняток.
Такі гасла помітили, зокрема,
у програмах самовисуванців Ігоря
Рицка, Олександра Орла, Федора Веніславського, «порошенківця» Юрія
Кулачека, «свободівця» Олександра
Пирожика, «радикала» Сергія Були та
інших. Кандидат Володимир Демчук
й узагалі розповідає у програмі історію створення партії «Україна славетна» та її основні засади. У цьому,
звісно, немає нічого трагічного, втім
на місцевих виборах виборцю хотілося б бачити, як кандидат орієнтується
у проблемах його району та навіть
конкретного населеного пункту.
Частина гасел дублюють ідеологію партії, наприклад, у «Свободі» виступають за впровадження правового
воєнного статусу. Деякі програми не
завадило би «освіжити». Наприклад,
у програмі Були читаємо: «Разом із
однопартійцями добиватимусь, аби

нарешті запрацювало електронне
декларування доходів». Цікаво як,
якщо всі законодавчі можливості (які
саме в руках парламентарів) для цього вже здійснені.

ПРИВ’ЯЗКА
ДО МІСЦЕВОСТІ
Серед суто місцевих тем кандидати обігрують сільські проблеми. Наприклад, створення робочих місць,
покращення екології, забезпечення
ліками ФАПів, відновлення дитсадків
і шкіл, будинків культури та клубів,
врегулювання видобутку природних
багатств.
Мораторій на продаж сільгоспземель пропонують, зокрема, кандидати від ВО «Батьківщина» Людмила
Кирда, самовисуванці Наталія Германюк та Іван Вовк. Про потребу узаконення роботи для видобутку надр
вказує у програмі Тетяна Лишневець.
А ось кандидат від партії «Українське Об’єднання Патріотів – УКРОП»
Ірина Констанкевич виступає за дотації фермерам та одноосібникам у
рамках загальнодержавних і регіональних програм, надання підтримки сільському вчителю, зокрема,
пільгового кредитування з нульовою
ставкою для придбання житла. У її
програмі і суто волинське питання –
розв’язання проблеми підключення
місцевого телебачення у північних
районах та повернення пільг жителям територій, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС.
Самовисуванець Федір Веніславський прагне, аби Волинь стала територією вільної економічної зони, що
дозволить залучити масштабні інвестиції та створити нові робочі місця.

СТАТИСТИКА 23-ГО ОКРУГУ
Балотуються 7 жінок та 12 чоловіків
Найстаршою є Валентина Малькова із Києва –
1954 року народження.
Наймолодший – Володимир Демчук із
Рівненської області – 1990 року народження.
Середній вік кандидата в депутати – 40 років.
Лише 9 із 19 претендентів проживають у
Волинській області.
У голосуванні візьмуть участь жителі 258
населених пунктів, орієнтовно – 160 тис. виборців
(дані 2012 року).
П’ять із дев’ятнадцяти кандидатів тимчасово не
працюють, або ж пенсіонери.

Попри те, що Валерій Нікітченко
зі столиці, програма має багато суто
волинських згадок, одначе досить
загальних. Наприклад, створення
Всеволинської асоціації ОСББ. Втім
подібні асоціації в області вже є, а у
23-му окрузі більшість приватних садиб, тому чи є це гострим питанням
для цього регіону? Окрім цього, він
пропонує ініціювати податкові канікули для Волині, що, мабуть, досить
нереальне завдання.
У Любові Балицької, начальниці
Камінь-Каширської виконавчої служби, чимало місцевих зачіпок, як то розвиток торфовидобувної галузі, припинення незаконної рубки лісів тощо.

ЦІКАВИНКИ
Ольга Зирянова від «Солідарності жінок України» написала чи не найемоційнішу програму, яку подано в
художньому стилі з багатьма знаками
питань та окликів. Часом її пропозиції
важко осягнути раціонально. Наприклад, вона пропонує скасувати усі податки на ліки та харчі, шкільну форму
й приладдя. При тім соцвиплати мають бути збільшені. Цікаво, за рахунок чого? Доволі емоційна програма
і в самовисуванки Любові Балицької,
де вона навіть наводить імена власних політичних кумирів, щоправда,
зробивши помилки у їхніх прізвищах
та навіть у заголовку власної програми. Загалом, мовні помилки трапляються чи не у кожній із програм.
Чи то неправильне формулювання, чи справді таке бачення у
кандидата-самовисуванця
Віталія
Клопотовського, однак серед завдань

його програми – «забезпечення падіння гривні з допомогою активної
регуляторної політики Національного банку та урядових реформ».
Комуніст Олександр Кононович
серед іншого пропонує Україні бути
федерацією, визнати російську мову
державною, ввести смертну кару за
хабарництво, відмінити закони про
декомунізацію.
А кандидата-самовисуванця Івана Вовка за язика не тягнули, втім він
пообіцяв скласти мандат народного
депутата України в разі невиконання
своїх передвиборних обіцянок. Як
приклад, одна з них – встановлення
заробітної плати для медичних працівників на рівні європейських.
***
Програми кандидатів – частогусто річ формальна, адже їх не звик
читати виборець. Однак це саме той
документ, яким у майбутньому можна
буде дорікнути парламентарю: мовляв, а ми ж голосували за вас саме
через ваші програмні переконання,
то чому ви їх не дотримуєтеся? Втім
це питання до свідомості виборців
і відповідальності тих, хто здобуває
владу. Тож, аби краще осягнути переконання кандидата і його бачення
місцевих проблем, варто самотужки
перечитати програми та за можливості прийти на зустріч із претендентом. Звісно, якщо той в округ приїде.
P.S. На момент здавання номера до
друку надійшла інформація від ЦВК, що
кандидат Нікітченко В. В. відмовився від
балотування. ЦВК розглянула його заяву і скасувала реєстрацію.

куплю-продам

ДАЛИ ДОЗВІЛ НА АРЕШТ ПАРТНЕРА ТИМОШЕНКО

СКАНДАЛЬНИЙ ОНИЩЕНКО ФІНАНСУВАВ ВИБОРЧУ КАМПАНІЮ «БАТЬКІВЩИНИ»

П

роти народного
депутата з «Волі
народу» Олександра
Онищенка, незаконну
діяльність якого
пов’язують із Юлією
Тимошенко, дозволили
порушити кримінальну
справу. Окрім того, з нього
таки зняли недоторканість
та дали дозвіл на арешт.
Якщо Онищенко найближчим часом не повернеться в Україну, а він
4 липня, згідно із повідомленнями
ЗМІ, засвітився у Москві, то його оголосять у державний і міждержавний
розшуки. Зі слів генпрокурора Юрія
Луценка, нове українське законодавство дозволяє почати проти нього
судове провадження заочно і конфіскувати його майно.
Історія набула неабиякого резонансу. Нардепа звинувачують в організації корупційних схем із перепродажу
газу. Йдеться про збитки для країни,
що становлять три мільярди гривень.
Цифра як для пересічної людини космічна, утім очевидно інше – такі кошти
неодмінно допомогли б розв’язати
низку проблем українців.
Показовим стало і те, що нардеп
Юлія Тимошенко, звинувачуючи владу в рейдерському захопленні бізнесу

Онищенка, попередньо стала на захист
цієї персони. Абсолютно публічно.
Український політолог Павло Нусс
на своїй сторінці у Facebook пояснює
причини такої поведінки Леді Ю. Він
опублікував документи, які доводять,
що Тимошенко особисто лобіювала
призначення Ігоря Шевченка, який
згодом став міністром екології та
природних ресурсів, а потім був задіяний у великому корупційному скандалі, безпосередньо пов’язаному з
депутатом Онищенком.
За словами Нусса, Тимошенко
була партнером Онищенка і допомагала йому в обмін на те, щоб він
фінансував її виборчу кампанію.
«Тимошенко тупо продала Онищенку квоти «Батьківщини», пролобіювавши на посаду міністра екології
свою людину. Чому? Та тому, що Тимошенко і Онищенко – партнери», – наголошує політолог.
У публікації «Who іs Онищенко?»
голова «Народного фронту» Максим

dsnews.ua

Борис ХВИЦЬ

Тепер депутат сподівається отримати
політичний притулок за кордоном

Бурбак додає: «Усі ті, хто нажив мільярди на газі, сьогодні звинувачують
уряд Яценюка, а тепер і Гройсмана в
несправедливій ціні. Побічно зв’язок
Тимошенко-Онищенко підтверджує і
той факт, що саме «Батьківщина» всі
останні місяці вимагала скасування
ренти на видобуток газу для «Укргаз-

19 червня суд заарештував на 60 днів 10 осіб,
затриманих 15 червня у «газовій справі», в якій також
фігурує народний депутат Олександр Онищенко. За
попередніми даними, в результаті викритої газової
схеми державі було завдано збитків на суму в 3
млрд грн, з яких 1,6 млрд – це кошти, отримані від
перепродажу газу посередниками і виведені через
фіктивні підприємства. 1,3 млрд – це неоплачена
сума ренти за користування надрами.

видобування» (саме з якої, як стверджують у ГПУ, і були тіньові схеми фіктивної закупівлі газу через компанії
Онищенка, – ред.)».
Парламентські вибори 2014 року,
коли Тимошенко повернулася у велику політику, за словами Нусса, теж
було фінансовано коштами, залученими внаслідок спільної діяльності
Онищенка та Тимошенко. Утім для
проведення кампанії потрібні готівкові гроші, а отримати їх можна, зокрема, завдяки виведенню коштів в
офшори. А це для Тимошенко – справа вочевидь не нова.
Чого тільки варті махінації з колишнім першим віце-прем’єром, а
потім і прем’єром Павлом Лазарен-

Коли я вступив на посаду президента, найбільше мене вразило те, що справи були такі погані,
як ми стверджували. Джон Кеннеді

ком, коли у середині 90-х із рахунків
офшорних компаній саме йому вона
переказала близько 100 мільйонів
доларів, пише U-News, посилаючись
на дослідження народного депутата
Сергія Лещенка, який оприлюднив
так звані таємні офшори Тимошенко. Власне, саме з цих приватних, а
також транзитних рахунків верхівка
злочинної організації й купувала розкішні маєтки, мас-медіа, фінансувала
виборчі кампанії в Україні.
«Юлія Тимошенко, думаю, і сьогодні має причетність до офшорів. Вона
була не лише однією з перших, хто
став створювати такі компанії в Україні. На моє переконання, її роль значно
гірша – вона була саме тією першою,
хто запустив офшорний вірус в українську політику. Вона – хрещена мама
офшорної корупції. Саме завдяки їй в
українській політиці вперше з’явилося
таке собі замкнуте коло: корупція –
офшори – політика – корупція», – коментував виданню Лещенко.
Причетність Тимошенко до махінацій із Лазаренком підтверджує
й колишній прокурор США Марта
Берш, за сприяння якої останнього
було притягнуто до відповідальності.
Та суд в Америці у цій справі відхилив
прохання прокурора про залучення
до справи і Тимошенко.
Як вважає нині вже колишній
прокурор США – через відмову Росії
сприяти в наданні доказів. До слова,
на сьогодні жодної копійки з коштів
Лазаренка в Україну не повернуто.
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гарячий сезон
Ольга ЮЗЕПЧУК

БАГАТО СТАВКІВ НА ВОЛИНІ НЕ МАЮТЬ
ОФІЦІЙНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ
У КІЛЬКОХ РАЙОНАХ МІСЦЯ МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ ВЗАГАЛІ ВІДСУТНІ
СТАН ПЛЯЖІВ НА КІНЕЦЬ ЧЕРВНЯ
Вікторія Смирнова

У

спеку понад 35
градусів ставок
у Теремному в
Луцьку – дуже популярне
місце відпочинку. Попри
те, що на пляжі немає
достатньо смітників,
вода застояна, схожа на
болотяну, відпочивальників,
а особливо дітлашні, тут
повно.
Мало кого цікавить, що Теремнівський ставок не має санітарного паспорта й офіційно закритий.
«Нууу, така вода, – з інтонацією відповідає знайома на запитання про
відпочинок у Теремному. – Ногу
сильно розпорола, не знаю чим».
В обласному центрі облаштований лише пляж на березі Стиру
в Центральному парку. Тут є роздягальні, смітники, пост рятувальників, сходи для спуску у воду. Містяни
розкладаються біля води з самого
ранку. У вихідні лучани виїжджають
купатися в Озерце, Дачне, Сирники, Чебені, Гаразджу. Чи безпечні
волинські водойми? Купальний сезон розпочався 1 червня. Без аналізів води й берегового піску годі
отримати погодження Держпродспоживслужби, яка зараз видає санітарні паспорти. У багатьох селах
плеса взагалі не зареєстровані як
місця відпочинку. Тож за безпеку
людей там ніхто не відповідає, крім
них самих.
– В області визначено 42 місця
масового відпочинку населення
на воді. Зовсім відсутні такі місця
у Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничівському, Локачинському та Рожищенському
районах, – зауважує начальник
управління державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби
у Волинській області Людмила Панасюк. – Наразі погоджено 18 санітарних паспортів: по одному – в
Камінь-Каширському, Ковельському, Луцькому, Маневицькому, Лю-

Пляж має санітарний
№
паспорт і відкритий
для купання
с. Підріччя Раково-Ліської
1 сільради (КаміньКаширський р-н)
с. Озеро (Ківерцівський
2
р-н)
3

центральний парк Луцька

дитячий оздоровчий табір
у с. Гаразджі (Луцький р-н)
санаторій «Згорани»
5 (с. Згорани, Любомльський
р-н)
зона відпочинку озера
6 Тросного (с. Карасин
Маневицького р-ну)
пляж біля міського озера у
7
м. Нововолинську
база відпочинку «Пісочне»
8 (с. Буцинь Старовижівського р-ну)
табір «Чайка», табір «Су9
путник» (с. Світязь)
табір «Світязь» (с. Пульмо
10
Шацького р-ну)
озеро Пісочне, СОТ
«Медик» і база Львівського
11
національного Лісотехнічного університету
4

Спраглі прохолоди люди
не надто переймаються
чистотою водойм

бомльському і Старовижівському
районах, у містах Луцьку та Нововолинську, два – в Ківерцівському
районі, вісім – у Шацькому (на три
бази відпочинку може бути один
пляж). Ще шість пляжів на Шацьких
озерах надали результати лабораторних досліджень, нині вони – на
погодженні.
– Ті структури, на балансі яких
перебувають водойми, мають
звернутися в лабораторний центр
і замовити дослідження води акваторії пляжу, питної води й піску на
яйцеглист, – пояснює начальник
санітарно-епідеміологічного відділу Леся Шведик. – Також мають бути
виконані гігієнічні вимоги до зон
рекреації водних об’єктів, тобто
благоустрій. Щоб було пляжне обладнання, сміттєзбірники, надвірні
вбиральні, питне водопостачання,
вивішений режим роботи. Паспорт
погодження пляжу видає комісія
після перевірки всіма службами.
За словами спеціалістів, найчастіше виявляють перевищення вмісту бактерій групи кишкової палички
(фекальне забруднення), цвітіння
води. Якщо проби води не відповідають нормам за мікробіологічними показниками кілька разів, то
треба встановити джерело забруд-

нення й усувати причину. Та передусім – встановити знаки, що купання
заборонено. Організувати роботу з
очищення й благоустрою водойми
має власник або утримувач пляжу
(міська, сільська чи селищна рада,
приватний власник, орендар). Ковельській міськраді запропонували
створити епідеміологічну комісію
із включенням усіх зацікавлених
служб, аби з’ясувати, чому Турія стала непридатною для купання.
– Пляжі – не ті об’єкти, що підлягають регулярному контролю, –
додає Леся Шведик. – Якщо місцева
влада хоче облаштувати пляж для
людей, то звертається у перевіряючі служби, оформляє санітарний
паспорт. Якщо ж такий паспорт на
водному об’єкті відсутній, то по
нього або не зверталися, або перевіряльники відмовили у погодженні
через відсутність лабораторних досліджень чи потребу їх повторного
проведення.
Наші реалії такі, що ледве не
кожна калюжа, більш-менш схожа на водойму, автоматично стає
місцем, де можна освіжитися. А в
сусідній Польщі, до речі, ніхто не
полізе в заміський ставок, якщо на
ньому нема рятувального й медичного постів, якщо встановлено за-

12
13
14
15

Санітарний паспорт
відсутній, пляж закритий
озеро Молодіжне у
м. Ківерцях
зона відпочинку «Озеро» у
с. Озерці (Ківерцівський р-н)
міський пляж на р. Турії у
Ковелі
санаторій «Турія», Зеленська
сільрада (Ковельський р-н)
пляж Згоранської сільської
ради

Санпаспорт
відсутній, пляж
відкритий
санаторій «Пролісок» у с. Грем’ячому
(Ківерцівський р-н)
с. Гаразджа
(ПП Ковальчук)
с. Липини (Луцький
р-н, ТзОВ «Лейк ЗНГ»)
с. Романів (Луцький
р-н, ПАТ «ЕНКО»)
смт Любешів, пляж
«Сонячний» на
р. Стоході

озеро Велимче (с. Соловичі
Турійського р-ну)

с. Сирники (Луцький
р-н, ПП Яблончук)

озеро в селі Озерянах
(Турійський р-н)
спортивно-оздоровчий
табір «Гарт», СОТ «Технічний»
(с. Світязь)

с. Боголюби
(ПП Пілецький)

КП «Гряда» (смт Шацьк)
рекреаційний пункт
«Незабудка» (с. Світязь)
центральний пляж села
Світязь
санаторій «Лісова пісня»
(с. Гаївка Шацького р-ну)
оздоровчий заклад Шацького
біолого-географічного стаціонару на озері Пісочному
пансіонат «Шацькі озера»
(урочище Гушове, с. Світязь)
Теремнівський ставок у
м. Луцьку

боронні знаки. Знайомий із Лодзі,
де проживає 600 тисяч населення,
розповідає, що в місті є шість платних місць для купання. Це відкриті
басейни площею 40 на 20 метрів,
день відпочинку тут коштує 10 злотих. У довколишніх селах є природ-

ні водойми, та ні городяни, ні селяни там не купаються. Бо є заборонні
таблички, й такі місцини перевіряє
поліція. Ні, біля ставка не стоїть поліцай. Та поляків стримує самоконтроль: нема офіційного дозволу –
нема «дикого» відпочинку.

У ЧОРНИЦЯХ НЕ ВИЯВЛЯЮТЬ РАДІАЦІЇ

дари літа
Соломія ВЕРВИЧКА
Фото автора
– Чорниць у лісі повно, аби було
здоров’я збирати. Цього сезону більше, ніж минулого, – каже Марина з
Колок Маневицького району. Жінка привезла три відра ягід на Центральний ринок у Луцьку. За годину 15-літрове вже порожнє. – У нас
люди ходять збирати ягоди цілими
сім’ями. Як я сама, то за день набрала 27 літрів і привезла продавати. У
нас спершу приймали по 29 гривень
за кілограм, потім ціна спустилася до
20 гривень і ще падає. У Луцьку літр
цінять в 25-35 гривень. На кілограм
іде до півтора літра. Комарів у лісі
нема, а гадюк багато. Побачила одну
велику, тепер страшно до лісу йти.
Чорниці ростуть у лісах по всій
Волині. Для селян збір ягід є одним
із основних джерел прибутку влітку,
хоч праця ця досить важка. Містяни
ж воліють їсти ягоди в сезон і заморожувати, купуючи свіжі вітамін-

ЕКСПЕРТИ КАЖУТЬ, ЩО ВОЛИНСЬКІ ЯГОДИ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ Й ДУЖЕ КОРИСНІ

Ветсанексперт Євгенія
Сасовська каже, що продукція
на базарі безпечна

ки на ринку, а не рачкуючи в лісі.
Здебільшого покупців не цікавить,
звідки ягода, чи має вона сертифікат
безпечності, головне – щоби була
без листочків і гілочок.
– У районах є десять контрольних пунктів, де проводять відбір
зразків ягід, сіна, картоплі, буряку,
грибів та інших продуктів. А основні
дослідження проводять на санкціонованих ринках, де ягоди продають, – каже завідувач радіологічного
відділу регіональної ветеринарної
лабораторії Василь Проць. – На стихійних ринках безпечність продуктів
ніхто не досліджує.
Спеціаліст зауважує, що з чорниць вивести радіацію годі. Приміром, після термічної чи іншої
обробки грибів, овочів, молока концентрація радіаційного забруднення
зменшується до ста разів. А в ягодах
загроза залишається, щоправда, в
малих дозах. Натомість чорниця міс-

Працівники лісової охорони, якщо натраплять у лісі на
збирачів чорниці з гребінкою, мають право оштрафувати
порушників. Штраф за використання біраха – 51 гривня, плюс
лісоохоронці за кожен зібраний кілограм ягід можуть додатково
нарахувати 177 грн заподіяної лісовим угіддям шкоди. Екологи
переконують, що гребінка травмує стебло ягідника і той починає
всихати. А збиральники, навпаки, вважають, що заготівля
без гребінок завдає більшої шкоди: мовляв, людина довше
затримується на одному місці і стоптує більше стебел. У пресслужбі обласного управління лісомисливського господарства
зауважують, що найчастіше лісівники не штрафують, а
вилучають знаряддя заготівлі, проводять профілактичні бесіди.
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Селяни везуть ягоди
в місто, бо тут можна
дорожче продати

Радіометричні прилади
є у всіх лабораторіях на
офіційних ринках

тить значну кількість корисних речовин: вітаміни С, групи В, багато мікроелементів, пектини, антиоксиданти.
– Перевищення вмісту цезію у
два-три рази щороку фіксується в
Маневицькому та Любешівському
районах, у так званій «зоні», – додає Василь Васильович. – Чорницю
з неблагополучних районів за кордон купують не для харчування, а на
технічні потреби, приміром, виробляють фарбу. Якщо у когось із продавців виявляють радіацію в ягодах,
то основний захід – недопущення
продукції до реалізації, для вилучення зібраного в людини нема закону
і процедури. Ситуація щодо радіації
у нас покращується, це пов’язано з
процесом піврозпаду цезію, його вимиванням ґрунтовими водами.
У лабораторії ветсанекспертизи

на Центральному ринку обласного центру працює чотири лікарі та
один лаборант. Щодня від продавців спеціалісти відбирають проби –
пластикову склянку ягід із відра. За
15-20 хвилин отримують результат.
– Поки не виявлено перевищень
ні в Луцьку, ні в районах, – розповідає завідувачка лабораторії Тетяна
Зарубайко. – Дослідження проводимо на радіометричному приладі
«Рух», такий ветеринарна служба
закупила для всіх лабораторій. Дослідження безплатне, можуть прийти навіть сторонні люди, не з ринку,
і попросити перевірити ягоди. Ми не
відмовимо, хоча лабораторія не відповідає за якість продукції за територією ринку.
– Деякі продавці самі підходять
у лабораторію і здають ягоди на
перевірку. Періодично наші спеціалісти роблять обхід ринку, стежать,
як підходять нові люди, збирають
зразки, – додає ветсанексперт Євгенія Сасовська. – До Луцька везуть
ягоди з Луцького, Ківерцівського,
Рожищенського районів, які безпечні в плані радіації. На Центральному
ринку торгують переважно звичайні сільські люди, багато хто возить
сюди дари лісу й урожай з городу
вже багато років. Вони знають, що
треба отримати експертний висновок після дослідження. Безпечність
продукції у межах ринку лабораторія може гарантувати.

Навіть найміцніший організм надломлюється або принаймні зношується і стомлюється,
коли він занадто розкішно користується дарами природи. Дмитро Писарєв

ТЕЛЕПРОГРАМА
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UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

UA: ПЕРШИЙ

06.25 М/ф «Мауглі»
07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00,
14.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
«Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Влітку я надаю
перевагу весіллю»
11.10, 12.25 Д/п
«Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13.15 «Судові справи»
14.20 «Сімейний суд»
15.20 «Чекай на мене»
18.05, 19.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 00.50, 04.50
«Подробиці»
21.00 Т/с «Культ»
23.45 Т/с «Розумниця,
красуня»
01.35 Т/с «Садиба»
03.10 Т/с «Сусіди»

22:00
Фільм «Діти шпигунів»

СТБ
07.20, 15.55 «ВСе буде
добре!»
09.25 «Зіркове життя»
12.15 Х/ф «Три плюс
два»
14.05, 20.00, 01.45
«Слідство ведуть
екстрасенси»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30 Т/с «Коли ми
вдома»
21.00 «Містичні історії-7 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Вагітна у 16»
23.45 «Доньки-матері»
00.35 «Один за всіх»

К1

05.05 Служба розшуку
дітей
05.10 М/с «Том і Джері у
дитинстві»
05.50, 19.20 Надзвичайні
новини
06.50 Факти тижня
08.45, 12.45, 15.45, 04.25
Факти
09.15 Надзвичайні
новини. Підсумки
10.00 Без гальм
10.35 М і Ж
11.00 Дивитись усім!
12.00, 13.20 Х/ф «Агенти
ФБР»
14.05, 16.20 Х/ф «Вогонь
із пекла»
16.45 Х/ф «Від колиски
до могили»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Кримінальна
Україна
21.25 Т/с «Ніконов і Ко»
22.25 Свобода слова
01.00 Х/ф «Сонце, що
сходить»
03.05 Х/ф «Проект Х:
Дорвались!»
04.50 Провокатор

УКРАЇНА

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.45 Т/с «90210:
Нове покоління»
10.40 «Орел і Решка.
Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і
Решка»
15.00, 21.00 «Орел і
Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 Х/ф «Діти
шпигунів»
23.40 «КВН»
03.10 «Нічне життя»

06.00 «Шість кадрів»
06.30 М/ф «Маша і
ведмідь»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенічкіним»
09.00, 19.30, 01.25 «ТСН»
09.45 «Чотири весілля 4»
11.00 «Міняю жінку - 2»
12.15, 12.50 «Сліпа»
13.15, 14.10, 04.00, 04.45
«Сімейні мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсміши
коміка 5»
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 3»
21.15 Т/с «Центральна
лікарня»
23.10, 02.10 Х/ф
«Збройний барон»
05.55 Служба розшуку
дітей

ІНТЕР
05.40, 12.25 Д/п
«Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
06.30 М/ф «Мауглі»
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, 21.00 Т/с «Культ»
13.30 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний
суд»
16.40 «Давай
одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 04.50
«Подробиці»
23.45 Т/с «Розумниця,
красуня»
01.35 Т/с «Садиба»
03.10 Т/с «Сусіди»

Фільм «Бібліотекар: У пошуках списа долі»

СТБ

Зла... Не з тієї
ноги встала... Не
на ту мітлу сіла...
Ще й полетіла
не в той бік...
06.00 Бандитська Одеса
06.40, 12.30 Дзеркало
історії 07.40 Смертельна
зустріч 08.40, 21.40
Світанок планети 09.40
Хто з’їв наше м’ясо? 10.40
Містична Україна 11.30
Паралельний світ 13.20
Дивна справа 14.20,
22.40 Мисливець та
жертва 15.20 Анатомія
бою 16.20, 20.50 Він і
вона. Бій за життя 17.10
Мега-їжа 18.10 Далеко і
ще далі 19.50 Секретні
історії 23.30 Покер 00.20
Полювання на вбивць
01.10 Вражаючі кадри
05.10 Таємниці слідства
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02:50
06.30, 15.55 «ВСе буде
добре!»
08.30 «Вагітна у 16»
09.30 «Доньки-матері»
10.25 «Україна має
талант! Діти»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30 Т/с «Коли ми
вдома»
20.00, 02.30 «Слідство
ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-7 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Врятуйте нашу
сім’ю - 3»
01.15 «Один за всіх»

06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки
мутанти черепашки
ніндзя»
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс:
Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки відьми»
13.30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15.20, 17.50, 19.55 Т/с
«Домашній арешт»
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу
під Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.00 Профілактика

МЕГА

05.50 Події тижня з
Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок
з Україною
07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 01.20
Події
09.15, 02.15 Зірковий
шлях
10.50 Т/с «Русалка»
14.40, 15.30 Т/с «Школа
проживання»
19.45, 04.15 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Самара»
23.00 Події дня
23.30 Х/ф «Бібліотекар:
В пошуках списа долі»
05.20 Реальна містика

ВІВТОРОК
1+1

ТЕТ

К1
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.40 Т/с «90210:
Нове покоління»
10.40 «Орел і Решка.
Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і
Решка»
15.00, 21.00 «Орел і
Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
03.00 «Нічне життя»

kinoplay.com.ua

НОВИЙ КАНАЛ
03.15, 02.15 Шурочка
04.05 Служба розшуку
дітей
04.10 Зона ночі
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.17 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі
разом»
19.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Від пацанки до
панянки
22.30 Х/ф «Мільйонер
мимоволі»
00.25 Х/ф «Великий
тато»

ICTV

kinoprosmotr.net

06.00, 07.00, 08.00,
13.00, 18.30, 21.00,
01.30, 05.20 Новини
06.35, 23.25 Золотий
гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45, 04.55 Уряд на
зв’язку з громадянами
10.15 Т/с «Таксі»
10.55 Д/с «Джон
Фітцжеральд Кеннеді»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.40 М/ф «Друзі янголів»
13.55 Хто в домі хазяїн?
14.15 Суспільний
університет
15.10 Фольк-music
16.35 Подорожні
17.30 Мистецький пульс
Америки
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Наші гроші
21.50 Війна і мир
22.40 Класики світової
літератури
23.00 Підсумки
01.45 Д/ф «Київська
старовина. Світ
мистецтва. Принцеса
Грьоза»
02.20 Т/с «Чорна Рада»
04.05 Д/ф «Сімдесятники.
Сергій Параджанов»

07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенічкіним»
09.00 М/ф «Маша і
ведмідь»
09.30 «Чотири весілля 4»
10.55 «Міняю жінку - 2»
12.15, 12.50 «Сліпа»
13.15, 14.15, 15.10
«Сімейні мелодрами - 6»
16.10 «Розсміши коміка
5»
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
19.30, 01.20 «ТСН»
20.15 Т/с «Свати - 3»
21.15 Т/с «Центральна
лікарня»
23.10, 02.05 Х/ф «Книга
Ілая»
03.50 Х/ф «Чотири
кімнати»

ІНТЕР

00:25
Фільм «Великий тато»

ICTV
05.30, 20.20
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому
місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.20
Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.00, 16.50 Т/с
«Північний вітер»
11.50, 13.20 Х/ф «Вогонь
із пекла»
14.30, 22.25 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20, 21.25 Т/с
«Ніконов і Ко»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.20 Х/ф «Шосе смерті»
01.00 Х/ф «Агенти ФБР»
02.40 Стоп-10
03.25, 04.40 Провокатор
04.10 Служба розшуку
дітей
04.15 Студія Вашин´тон

УКРАЇНА
06.00, 05.20 Реальна
містика
07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 02.00
Події
07.15, 08.15 Ранок з
Україною
09.15 Зірковий шлях
11.50, 21.00, 23.30 Т/с
«Самара»
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45, 04.15 Ток-шоу
«Говорить Україна»
23.00 Події дня
00.15 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»
02.50 Х/ф «Бібліотекар:
У пошуках списа долі»

ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.50 Байдиківка
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс:
Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки відьми»
13.30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15.20, 17.50, 19.55 Т/с
«Домашній арешт»
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу
під Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30, 04.35 У ТЕТа тато!
02.25 Дайош молодьож!
03.30 Щоденники
Темного 2

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.40, 12.30 Дзеркало
історії 07.40 Смертельна
зустріч 08.40 Світанок
планети 09.40 Свята
вода 10.40, 01.10
Містична Україна 11.30
Паралельний світ 13.20,
19.50 Секретні історії
14.20, 22.40 Мисливець
та жертва 15.20 Анатомія
бою 16.20, 20.50 Він і
вона. Бій за життя 17.10
Мега-їжа 18.10 Далеко
і ще далі 21.40 Синя
безодня 23.30 Вражаюче
відео 00.20 Полювання
на вбивць 05.10 Таємниці
слідства

У світі є всього два типи людей: чоловіки й жінки. Фільм «500 днів літа»

НОВА ВОЛИНЬ
07.00, 21.00, 23.55
Молитва за Україну
07.05 «Волинський
тиждень»
(сурдопереклад)
07.30, 22.30 Час-Тіme
08.00 Крок назустріч
08.30, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової
Волині» (дайджест)
10.05 Т/с «Таксі»
10.50 «Хочу бути»
11.35 «Портрети дикої
природи»
12.00 Х/ф «Чоловічі
історії»
13.00 «Ні луски, ні хвостика»
13.20 «Перлина
духовного світу»
13.30 Т/ц «Як це?»
13.30 «Неделя Донбасса»
14.00 «Зроблено в Європі»
14.15 «Музика віків»
14.50 «Розмовляй
українською»
15.00 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.45 Тема дня
17.00 «Кошик творчих ідей»
17.30 Т/ф «Циганка Аза:
легенда очима правди»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55, 00.25 Служба
розшуку дітей
19.00 Новини. Підсумки
19.35, 22.25 Погода
19.40 «Із перших уст»
19.45 Т/ф «Солом’яний
капелюх»
20.00 «Вибори-2016.
Виборчий округ №23»
20.30 «Вибори-2016.
Виборчий округ №23»
20.50 «Вечірня казка»
21.30 «Роки і долі» (Олена
Огнєва)
22.00 Новини. Підсумки
(сурдопереклад)
23.15 «Спорт для всіх»
00.00, 04.00 Новини
00.30 «Відлуння віків»
01.00 Т/с «Таксі»
01.40 Т/ц «Музеї України»
02.00 Вистава «ШоломАлейхем у Лобачівці»
04.25 «Волинська
веселка»
05.00 «Подорожні
замальовки»
05.30 «Музичний проспект»
06.00 «Портрети дикої
природи»
06.20 Т/ц «Твій дім»

НОВА ВОЛИНЬ
07.00, 21.00, 23.55
Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
(сурдопереклад)
07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.20, 19.45 «Із перших
уст»
08.30 «Народна
скарбниця» (коровай)
09.00 «Ранок «Нової
Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 Балет «Жар-птиця»
11.25 Т/ц «Як це?»
12.10 Х/ф
«Дюймовочка»
12.45 «Натхнення»
13.30 «Крим LIVE»
14.00 «Нотатки на глобусі»
14.20 «Символ віри» (костел
Петра і Павла у Луцьку)
14.40 «Під мурами»
15.00 «Катерина»
16.00 Новини. День
17.00 «Дитячий світ»
17.40 Т/ф «Волинська
трагедія: Пам’ять.
Скорбота. Примирення»
18.15 Т/ф «Приблуда»
19.00 Новини. Підсумки
19.40 «З добром у серці»
20.00 «Вибори-2016.
Виборчий округ №23»
20.30 «Вибори-2016.
Виборчий округ №23»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат»
21.35 «Тільки разом!»
(дайджест)
22.00 Новини. Підсумки
(сурдопереклад)
22.25 Погода
22.45 «Роки і долі»
(Святослав Бородулін)
23.10 «Неделя Донбасса»
23.40 Т/ф «Їду на Січ»
00.00 Новини. Підсумки
(сурдопереклад)
00.25 Служба розшуку
дітей
00.30 «Горить моє серце»
01.00 Т/с «Таксі»
01.40 «Музична весна на
Першому»
03.40 «Живе багатство
України»
04.00 Новини
04.25 «Музична перерва»
04.15 «Великий льох»
(вистава-містерія)
05.30 Концерт «Хай
завжди буде сонце»
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АВЕРС
07.00 Профілактика
технічного обладнання
ТРК «Аверс»
16.00, 17.25, 18.40,
19.55, 20.30, 21.55
Телебіржа. Ринок праці
16.05 Діагноз: здоров’я
16.30, 02.50 Хіт-парад
17.00 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00, 20.00, 05.40 Як
це було
18.20 Телемагазин
18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі»
18.55, 21.50, 00.20
Погода
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19.00 Т/с «Білявка»
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Благодна купель
22.00, 22.45 Д/с
«Всесвіт»
23.30 Халі-галі
23.45 DW Новини
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
03.00 Феєрія мандрів
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива:
«Богатир іде в Марто» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

нас хвалять

ЛУЦЬК МОЖЕ СТАТИ
НАЙКРАСИВІШИМ
МІСТОМ УКРАЇНИ

С

айт Mista запустив голосування за
найкрасивіше місто України.

У рейтингу представлено Вінницю, Дніпро, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, ІваноФранківськ, Кам’янець-Подільський, Київ,
Кіровоград, Коломию, Кривий Ріг, Луганськ,
Луцьк, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Мукачеве, Одесу, Полтаву, Рівне, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький,
Черкаси, Чернівці, Чернігів та тимчасово
окупований український півострів Крим. Наразі лідирують Івано-Франківськ, Львів,
Луцьк, Чернівці та Ужгород. Ці міста зібрали
понад 1,4 тис. голосів. Найменше – 34 голоси – у Сум.
volynnews.com

03.00, 02.15 Шурочка
04.15 Зона ночі
06.05, 08.00 Kids Time
06.07 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
08.02 М/ф «Неймовірні
пригоди кота»
09.45 Х/ф «Агент Коді
Бенкс»
11.45 Х/ф «Агент Коді
Бенкс 2»
13.40 Т/с «Не родись
вродлива»
19.00 Дешево і сердито
21.20 Суперінтуїція
00.15 Х/ф «Заручини в
уяві»

1+1

kino-filmi.net

06.00, 07.00, 08.00,
13.00, 18.30, 21.00,
01.30, 05.20 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.20 Д/с «Китай на
кінчику язика»
10.15 Т/с «Таксі»
10.55 Д/с «Джон
Фітцжеральд Кеннеді»
13.35 Казки Лірника Сашка
13.50 М/ф «Друзі янголів»
14.15 Суспільний
університет
14.50 Д/ф «Хроніка
Української
Повстанської армії.
1942-1954»
17.00 Вікно в Америку
17.30 Орегонський
путівник
18.15, 01.20 Новини. Світ
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ф «Масажист»
21.50 Подорожні
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки
01.45 Книга ua
02.10 Т/с «Чорна Рада»
04.30 Х/ф
«Меланхолійний
вальс»
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АВЕРС
07.00 М/с «Авто про
добро»
07.30, 12.20, 20.00,
05.30 Як це було
07.45, 09.45, 12.45,
14.45 Телемагазин
08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини
«На часі»
08.20, 18.55, 21.50,
00.20 Погода
08.25, 12.00, 18.40,
19.55, 20.30, 21.55
Телебіржа. Ринок праці
08.30, 03.00 Феєрія
мандрів
09.00 Т/с «Білявка»
10.00, 22.00, 22.45 Д/с
«Всесвіт»
10.45, 15.00 Програми
ЕКО-ТВ
12.05 М/с «Авто про
добро»

13.00 Ретроспектива:
«Богатир іде в Марто» 1
14.30 Чоловічі розваги
17.00 Малюваки
17.30 СмачнОГО!
18.00 Програма
«Відкрита Біблія»
18.30 Я тут живу
19.00 Т/с «Білявка»
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
23.30 Халі галі
23.45 DW Новини
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
02.50 Мандруємо світом
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Історія техніки
04.00 Ретроспектива:
«Доля Марини» 1
06.00 Діагноз: здоров’я
06.30 Детонація

ARTіль

НОВИЙ РОМАН ВІД
ВОЛИНЯНИНА

К

нига «Вирощування алмазів»
уродженця села Ужова
Рожищенського району Ігоря Павлюка
нещодавно вийшла у львівському
видавництві «Апріорі».

Автор відомий за збірками поезій «Політ
над Чорним морем», «Чоловіче ворожіння»,
«Україна в диму», «Гра і битва». У своєму новому романі Павлюк торкається філософських та психологічних тем. Персонажі твору
по
постають перед
п
певним внутрішн
нім вибором між
ввигодою та честю
тю, органічним
та хімічним тощо.
П
Після прочитання
р
роману автор пост
стає перед читача
чами не тільки як
ввідомий сучасний
ук
український поет,
а й як цікавий та
гл
глибокий прозаїк.
Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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13.00 Ретроспектива:
«Доля Марини» 1
14.30 Чоловічі розваги
17.00 Малюваки
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Мозаїка
батьківства
18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Білявка»
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
22.00 Нічна варта
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
02.50 Хіт парад
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива:
«Зустріч на Ельбі» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

пропаганда

В

окаліст рок-групи Rammstein Тіль
Ліндеман заявив, що фото в «Рунеті»,
на яких він позує у футболці з портретом
Володимира Путіна і зі смартфоном із
зображенням російського президента,
насправді фальшивка, виготовлена
за допомогою графічного редактора,
повідомила газета Bild.

peoples.ru

Фотографію, яку розповсюдили російські ЗМІ, було зроблено в Москві 19 червня,
коли Rammstein виступали там з концертом.
«У Німеччині навіть Ангела Меркель не
такою поможе похвалитися
похва
пулярністю, як Путін. Він мені
пулярніст
подобається, він сильний ліподобаєт
дер, а не маріонетка. Я вванесправедливими всі ці
жаю несп
політичні нападки на вашу
країну», – йшлося у російських ЗМІ.
ськи
Ліндеман стверджує, що не говод
рив такого і все це
повна нісенітниця.

АВЕРС

слово – не горобець

У

країнський співак Іво Бобул
розкритикував сучасні українські
гурти за незрозумілу для нього музику.

В гостях у хард-ток-шоу Drozdov на телеканалі Zik Іво Бобул розповів, що не розуміє, навіщо створювати багато музичних
гуртів, якщо у нас є Святослав Вакарчук.
«Є така тенденція – ламати українську
мову. Це комусь треба чи це спеціально? Я
почув «Бумбокс» – незрозуміло... Двоє чи
«Один в каное» там є. Ще там якась група
з’явилася, такі вони в високих капелюхах,
шапках таких... «Драха, драха» чи «Даха
Браха»... Розумієте, коли вони кажуть, що
багато на зарубіжжя їздять, це незрозуміло.
Може, глядачі приходять дивитися на таку
музику як на стьоб?» – резюмував артист.
Критика метра української музики відразу викликала шквал емоцій. Більшість
глядачів та користувачів соцмереж порівняли його із Юрієм Лозою, який свого часу
в інтерв’ю розповідав, що є чи не найвидатнішим співаком усіх часів.
Ч И Т А Й

Д У М А Й
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UA: ПЕРШИЙ
06.00, 07.00, 08.00,
13.00, 18.30, 21.00,
01.30, 05.15 Новини
06.35, 23.25 Золотий
гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.30 Дорога до Ріо-2016
10.15 Т/с «Таксі»
10.55 Вікно в Америку
11.30 Війна і мир
12.10 Слідство. Інфо
13.30 Казки Лірника
Сашка
13.40 М/ф «Друзі янголів»
13.55 Як це?
14.15 Суспільний
університет
15.00 Спогади
15.35 Надвечір’я. Долі
16.35, 01.45 Світло
17.10 Д/с «Візит до Кореї»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.20 Т/с «Травма»
21.25, 05.40 Теніс. Кубок
Девіса. Щоденник
21.50 «Схеми» з Наталією
Седлецькою
22.25 З перших вуст
22.40 Класики світової
літератури
23.00 Підсумки
02.20 Т/с «Чорна Рада»
04.05 Х/ф «Образи»

НОВИЙ КАНАЛ
03.05, 02.50 Шурочка
04.10 Служба розшуку
дітей
04.15 Зона ночі
05.55, 07.25 Kids Time
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.27 Т/с «Друзі»
13.40 Т/с «Не родись
вродлива»
19.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Від пацанки до
панянки
22.10 Х/ф «Серцеїдки»
00.45 Х/ф «Заручини в
уяві»

ICTV

01:25
Фільм «Шосе смерті»

1+1

ІНТЕР

06.00 «Шість кадрів»
06.30 М/ф «Маша і
ведмідь»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенічкіним»
09.00, 19.30, 01.20 «ТСН»
09.45 «Чотири весілля 4»
11.00 «Міняю жінку - 2»
12.15, 12.50 «Сліпа»
13.15, 14.10, 03.50, 04.35
«Сімейні мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсміши
коміка 5»
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.15 Т/с «Центральна
лікарня»
23.10, 02.05 Х/ф «5 днів
у серпні»
05.50 Служба розшуку
дітей

СТБ

05.35, 12.25 Д/п
«Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
06.25 М/ф «Мауглі»
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, 21.00 Т/с «Культ»
13.30 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний
суд»
16.40 «Давай
одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 04.50
«Подробиці»
23.45 Т/с «Розумниця,
красуня»
01.35 Т/с «Садиба»
03.10 Т/с «Сусіди»

К1

07.10, 15.55 «ВСе буде
добре!»
09.10 «Зіркове життя»
10.05 «Україна має
талант! Діти»
12.50 «Україна має
талант!-6»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30 Т/с «Коли ми
вдома»
20.00, 02.05 «Слідство
ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-5 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Давай поговоримо
про секс 2»
00.30 «Один за всіх»

ТЕТ

05.25 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.20
Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 16.50 Т/с
«Північний вітер»
12.00, 13.20 Х/ф
«Кохання на трьох»
14.30, 22.20 Т/с «Відділ
44»
15.30, 16.20, 21.25 Т/с
«Ніконов і Ко»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Чорна хвиля»
01.25 Х/ф «Шосе смерті»
02.50 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
03.35, 04.40 Провокатор
04.15 Студія Вашин´тон

22:10
Фільм «Особливо небезпечна»

УКРАЇНА

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 01.40 Т/с «90210:
Нове покоління»
10.40 «Орел і Решка.
Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і
Решка»
15.00, 21.00 «Орел і
Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
03.00 «Нічне життя»

МЕГА

06.00, 05.20 Реальна
містика
07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 02.00
Події
07.15, 08.15 Ранок з
Україною
09.15, 05.00 Зірковий
шлях
11.50 Т/с «Самара »
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Самара»
23.00 Події дня
00.15, 02.50 Т/с «C.S.I.:
Місце злочину Маямі»

ICTV

00:30
Фільм «Шик»

ІНТЕР

06.00 «Шість кадрів»
06.30 М/ф «Маша і
ведмідь»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенічкіним»
09.00, 19.30, 02.20 «ТСН»
09.45 «Чотири весілля 5»
11.00 «Міняю жінку - 2»
12.15, 12.50 «Сліпа»
13.15, 14.10, 04.45
«Сімейні мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсміши
коміка 5»
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
20.15 Т/с «Свати - 4»
21.15 Т/с «Центральна
лікарня»
23.15 «Право на владу
2016»
00.30, 03.05 Х/ф «Шик»

СТБ

05.35, 12.25 Д/п
«Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
06.25 М/ф «Мауглі»
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, 21.00 Т/с «Культ»
13.30 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний
суд»
16.40 «Давай
одружимося»
18.05, 19.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 00.45, 04.50
«Подробиці»
23.45 Т/с «Розумниця,
красуня»
01.35 Т/с «Садиба»
03.10 Т/с «Сусіди»

К1

06.45, 15.55 «ВСе буде
добре!»
08.50 «Зіркове життя»
10.30 «Врятуйте нашу
сім’ю - 3»
13.15 «Україна має
талант!-6»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30 Т/с «Коли ми
вдома»
20.00, 01.45 «Слідство
ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-5 з
Павлом Костіциним»
22.35 «Я соромлюсь
свого тіла 2»
00.30 «Один за всіх»

06.00 Бандитська
Одеса 06.40, 12.30
Дзеркало історії 07.40
Смертельна зустріч 08.40
Світанок планети 09.40,
17.10 Мега-їжа 10.40
Містична Україна 11.30
Паралельний світ 13.20,
19.50 Секретні історії
14.20, 22.40 Мисливець
та жертва 15.20 Анатомія
бою 16.20, 20.50 Він і
вона. Бій за життя 18.10
Далеко і ще далі 21.40
Синя безодня 23.30
Вражаюче відео 00.20
Полювання на вбивць
01.10 Світ на долоні
05.10 Таємниці слідства
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06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки
мутанти черепашки
ніндзя»
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс:
Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки відьми»
13.30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15.20, 17.50, 19.55 Т/с
«Домашній арешт»
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу
під Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30, 04.35 У ТЕТа тато!
02.25 Дайош молодьож!
03.30 Щоденники
Темного 2

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00, 00.45 Т/с «90210:
Нове покоління»
10.40 «Орел і Решка.
Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і
Решка»
15.00, 21.00 «Орел і
Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10 «Розсміши коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 Т/с «Лікар Хаус»
02.15 «Нічне життя»

06.30 Ранок у великому
місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.25
Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
09.50 Т/с «Північний
вітер»
11.45, 13.20 Х/ф «Чорна
хвиля»
14.30, 22.20 Т/с «Відділ
44»
15.30, 16.20, 21.25 Т/с
«Ніконов і Ко»
16.50 Т/с «Сонька Золота
Ручка»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Колонія»
01.05 Х/ф «Кохання на
трьох»
02.45 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
03.30, 04.45 Провокатор
04.20 Студія Вашин´тон

ТЕТ
06.00 Малята-твійнята
06.50 М/с «Підлітки
мутанти черепашки
ніндзя»
07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс:
Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки відьми»
13.30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15.20, 17.50, 19.55 Т/с
«Домашній арешт»
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Віталька
18.50, 20.55 Одного разу
під Полтавою
00.00 Т/с «Світлофор»
01.30, 04.35 У ТЕТа тато!
02.25 Дайош молодьож!
03.30 Щоденники
Темного 2

zagonka.ru

ІВО БОБУЛ
РОЗКРИТИКУВАВ
УКРАЇНСЬКІ ГУРТИ

НОВИЙ КАНАЛ
03.10, 02.05 Шурочка
04.25 Зона ночі
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.20 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі
разом»
19.00 Т/с «СашаТаня»
20.00 Від пацанки до
панянки
22.10 Х/ф «Особливо
небезпечна»
00.00 Х/ф «100 футів»
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СЕРЕДА

kinokopilka.pro

07.00 М/с «Авто про
добро»
07.15, 12.30, 18.00,
20.00, 05.30 Як це було
07.30, 23.45 DW Новини
07.45, 09.45, 12.45,
18.25 Телемагазин
08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини
«На часі»
08.20, 18.55, 21.50,
00.20 Погода
08.25, 12.00, 18.40,
19.55, 20.30, 21.55
Телебіржа. Ринок праці
08.30, 03.00 Феєрія
мандрів
09.00 Т/с «Білявка»
10.00, 23.00 Д/с
«Всесвіт»
10.45, 15.00 Програми
ЕКО-ТВ

12.05 М/с «Авто про
добро»
13.00 Ретроспектива:
«Зустріч на Ельбі» 1
14.30, 17.30 СмачнОГО!
17.00 Ломастер
17.20 Англійські КЛАСи
19.00 Т/с «Білявка»
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Глобал 3000
22.00 Народний
контроль
22.20 Слідство Інфо
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
02.50 Хіт-парад
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива:
«Сільська вчителька» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

06.00, 07.00, 08.00,
13.00, 18.30, 21.00,
01.30, 05.15 Новини
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Наші гроші
10.15 Т/с «Таксі»
11.00 Засідання Кабінету
Міністрів України
13.30 Казки Лірника
Сашка
13.40 М/ф «Друзі янголів»
13.55 Школа Мері
Поппінс
14.15 Суспільний
університет
15.20 Віктор Павлик
17.10 Д/с «Візит до Кореї»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.20 Т/с «Травма»
21.25, 05.40 Теніс. Кубок
Девіса. Щоденник
21.50 Слідство. Інфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Підсумки
01.45 Концерт Матвієнка
02.20 Т/с «Чорна Рада»
04.00 Д/ф «Жити довго,
жити вічно»
05.00 Класики світової
літератури

www.volynnews.com

kino-na-xati.com

ЛІДЕР RAMMSTEIN
ЗАЯВИВ, ЩО СТАВ
ЖЕРТВОЮ ПУТІНСЬКОЇ
ІДЕОЛОГІЇ

UA: ПЕРШИЙ

klubkrik.ru

07.00 М/с «Авто про
добро»
07.15, 12.30, 18.00,
20.00, 05.40 Як це було
07.30, 23.45 DW Новини
07.45, 09.45, 12.45,
18.25 Телемагазин
08.00, 21.00, 03.00
Феєрія мандрів
08.20, 18.55, 21.50,
00.20 Погода
08.25, 12.00, 18.40,
19.55, 20.30, 21.55
Телебіржа. Ринок праці
08.30 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Білявка»
10.00, 22.20 Д/с
«Всесвіт»
10.45, 15.00 Програми
ЕКО-ТВ
12.05 М/с «Авто про
добро»

ТЕЛЕПРОГРАМА
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Фільм «Серцеїдки»

УКРАЇНА
06.00, 05.20 Реальна
містика
07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 02.00
Події
07.15, 08.15 Ранок з
Україною
09.15, 05.00 Зірковий
шлях
11.50, 21.00, 23.30 Т/с
«Самара»
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23.00 Події дня
00.15, 02.50 Т/с «C.S.I.:
Місце злочину Маямі»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.40, 12.30 Дзеркало
історії 07.40 Смертельна
зустріч 08.40 Світ на
долоні 09.40 Мега-їжа
10.40 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
13.20, 19.50 Секретні
історії 14.20, 22.40
Мисливець та жертва
15.20 Анатомія бою
16.20, 20.50 Він і вона.
Бій за життя 17.10 Хто
з’їв наше м’ясо? 18.10
Далеко і ще далі 21.40
Синя безодня 23.30
Вражаюче відео 00.20
Полювання на вбивць
01.10 Ризиковане життя

З таким щастям – і на свободі. Фільм «Золоте теля»

НОВА ВОЛИНЬ
07.00, 21.00, 23.55
Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.30 Т/ф «Німогомін»
09.00 «Ранок «Нової
Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Бременські
музики»
11.10 Астор П’яцолла:
«Марія де Буенос
Айрес» (опера-танго)
11.45 Ігор Стравінський:
«Легенда і реальність із
перших нот»
12.00 «Тільки разом!»
(дайджест)
12.30 Концерт
Національного
камерного оркестру
«Київські солісти»
13.30 Т/ц «Як це?»
14.00 «Зроблено в Європі»
14.20 «Подорож до
невідомого»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 22.45 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.25 «Музичний
проспект»: (хор
«Трембіта»)
19.00, 00.00 Новини
19.30 «Відкритість влади»
19.45 «Один день та ніч у
музеях»
20.00 «Вибори-2016.
Виборчий округ №23»
20.30 «Вибори-2016.
Виборчий округ №23»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Есе про Крим»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумки
(сурдопереклад)
22.25 Погода
22.30 «Час-Time»
23.15 «Крим LIVE»
23.40 «Один день та ніч у
музеях»
00.25 «У пошуках щастя»
01.00 Т/с «Таксі»
01.40 «100 шедеврів»
02.00 «Берегиня-2013»
(забавлянки)
03.40 Т/ц «Твій дім»
04.30 «Берегиня-2013»
(троїсті музики)

НОВА ВОЛИНЬ
07.00, 21.00, 23.55
Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40 «Із перших
уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з
громадянами»
08.30 «Тільки разом!»
(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової
Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Дитячий світ»
11.05 «Волинська
веселка»
11.30, 16.30, 22.45 Тема
дня
12.00 Т/ф «Шевченко і
пісня»
12.40 «У вихорі танцю»
13.10 «Горохівська
«Освітянка»
13.25 Т/ц «Як це?»
14.00 «Нотатки на глобусі»
14.25 «Роки і долі»
(Олексій Добко)
15.00 «Остання
барикада»
16.00, 19.00, 00.00, 04.00
Новини
17.00 «Дитячий світ»
17.20 «Музичний проспект»
18.15 «Щоб земля дихала»
19.25 «Відкритість влади»
19.35, 22.25 Погода
19.45 Іван Марчук: «Голос
моєї душі»
20.00 «Вибори-2016.
Виборчий округ №23»
20.30 Т/ф «Дзвону чин»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Воїни миру»
21.35 Т/ц «Стоп корупції!»
22.00 Новини. Підсумки
(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»
23.20 Т/ф «Не для сім’ї»
23.45 «Музичний
проспект»
00.30 Т/ц «Твій дім»
00.45 Іван Марчук: «Голос
моєї душі»
01.00 Т/с «Таксі»
01.40 «Українська мрія»
02.45 Т/ф «Мелодія
величі»
03.30 Т/ц «Стоп корупції!»
04.30 «Ватрі» Ігоря
Білозіра - 30»
05.30 «Подорожні
замальовки»

«Фонд – це серце,
це душа, це те,
що я вiдчуваю»
Iгор ПАЛИЦЯ

www.tilkyrazom.com.ua
РУКА ДОПОМОГИ

М

рія подружжя Больчуків
подарувала надію на
повноцінне життя людям,
прикутим до візка.
Уже близько десяти років у
Луцьку при євангельській церкві
«Фіміам» проводять реабілітацію
людей із обмеженими можливостями, насамперед тих, хто має
проблеми з опорно-руховим апаратом. Облаштування повноцінного центру, в якому люди із фізичними вадами могли б і займатися,
і проживати, – давня мрія Сергія
Больчука. У 2001 році він разом із
дружиною пережив тяжку автомобільну аварію. Відтоді Наталя
прикута до візка. І лиш тепер, через 15 років, мрія про здравницю
здійснилася.
«Агапе» в перекладі з грецької – безкорислива, альтруїстична
любов, коли ти віддаєш, нічого не
вимагаючи натомість. Саме так
ставитимуться до відвідувачів новозбудованого
реабілітаційного
центру із назвою «Агапе», що в селі
Боратині Луцького району.
«Після аварії, пройшовши
школу виживання, ми зрозуміли, що потрібне адаптоване місце,
пристосований будинок для людей
з інвалідностями, з обмеженими
можливостями, щоб там були широкі проїзди, адаптовані ванни,
туалети, щоб там обов’язково були
доглядачі. У більшості випадків –
дефіцит таких місць. Одна із таких
альтернатив – це будинок для престарілих», – розповідає ініціатор
створення реабілітаційного центру
«Агапе» Сергій Больчук.
Спочатку для будівництва центру придбали дві земельні ділянки,
а тепер площа розрослася до півтора гектара. Будували, як то кажуть,
«усім миром», бо до фінансування
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ВІД МРІЇ – ДО
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО
ЦЕНТРУ «АГАПЕ»

проекту долучилися небайдужі
християни з різних країн – Норвегії, Канади, Франції, Бельгії та
України. Імена усіх благодійників та назви організацій, що були
причетні до здійснення тепер уже
спільної мрії, – на дереві любові в
центрі. Серед них – і Фонд Ігоря
Палиці «Тільки разом».

«Із Фондом «Тільки разом» це
все відбувалося чітко й конкретно.
Ми зверталися під час будівництва
реабілітаційного комплексу, Фонд
швидко реагував на наші прохання», – розповідає про досвід
співпраці з Фондом Ігоря Палиці
«Тільки разом» Сергій Больчук.
Упродовж чотирьох років бу-

Ваша ініціатива – наша підтримка

дівництва Фонд постійно долучався до зведення центру – чи
то закупівля металочерепиці, чи
утеплення фасаду, встановлення
терасних вікон чи внутрішніх дверей. Спільними зусиллями центр
«Агапе» таки постав.
«Коли ми почали їздити реально до людей, які жили на поверхах

по п’ять років, і з ними спілкуватися, то це дало нам стимул рухатися
вперед. А коли бачили, що люди,
не отримуючи догляду, вмирають
через пролежні, контрактури, то це
ще більше запалювало нас», – каже
Наталя, мама двох дітей і дружина
ініціатора ідеї будівництва центру
«Агапе» Сергія Больчука.
Віднині центр може прийняти
на помешкання і відновлення до
тридцяти пацієнтів. У групах зможе займатися від чотирьох до 15
осіб, залежно від важкості травми.
«Це в основному пацієнти після спинальних травм, із травмами спинного мозку, які перенесли
інсульт, черепно-мозкові травми,
будь-які пацієнти, які мають проблеми з роботою опорно-рухового
апарату, також працюємо з дітьми,
які мають ДЦП та інші діагнози,
що впливають на роботу опорнорухового апарату», – уточнює деталі реабілітолог Світлана Гусак.
У центрі працюватимуть чотири професійні реабілітологи, що
пройшли відповідне стажування.
А ще планують на базі здравниці
відкрити школу таких спеціалістів, де закордонні фахівці навчатимуть, як доглядати та реабілітувати
людей із обмеженими фізичними
можливостями.
Сергій же не припиняє мріяти – хоче облаштувати тут ще й
житловий масив із котеджів для
постійного проживання тих, хто
цього потребує. Найголовніша
мета «Агапе» – не лише відновлювати фізичні можливості пацієнтів,
а вчити їх жити зі своїми травмами
за мінімуму сторонньої допомоги,
адаптовуватися, бути повноцінними членами суспільства, працювати, бути корисними. А для цього
треба мріяти і вперто йти до здійснення бажань, як це вийшло у подружжя Больчуків.
Наталка ПЕТРУК

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

www.tilkyrazom.com.ua
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Фонд Ігоря Палиці

АРТ-ТЕРАПІЯ

У МАНЕВИЦЬКІЙ ЛІКАРНІ ОСЕЛИЛАСЯ КАЗКА

П

роект Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом» «Підтримка обдарованої
молоді» допоміг здібним студентам
Луцького вищого професійного училища
будівництва та архітектури втілити
свої ідеї у життя. Завдяки стипендіатці
Фонду Ользі Філюк та команді, яку
дівчина зуміла згуртувати навколо себе,
в обласній дитячій лікарні у Луцьку вже
з’явилися казкові палати в хірургічному,
онкогематологічному відділеннях
та консультативній поліклініці.
Тепер настав час виходити на нові
горизонти діяльності. Так з’явилася ідея
розмалювати палату в лікарні Маневичів.

Дитяче відділення у Маневицькій центральній районній лікарні розраховане
на 25 ліжок. Десять років тому, аби малечі
було веселіше, працівники закладу розмалювали самотужки коридори лікарні. Проте у палатах так і залишилися білі стіни.
Заступник головного лікаря з дитинства
Тетяна Самчук звернулася у Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» з проханням поспри-

яти в облаштуванні реабілітаційного відділення. Вона каже, що основне завдання
арт-кімнати – донести в дитячі душі казку
та дати малюкам відчути, що вони не самі.
Тетяна Самчук упевнена, що співпраця з
Фондом триватиме і в майбутньому.
Студентки ВПУ будівництва та архітектури Ольга Філюк та Вікторія Король розповідають, що їм був потрібен об’єкт для
виконання дипломної роботи. У Фонді дівчатам запропонували продемонструвати
свої таланти, прикрасивши стіни маневицької лікарні. Оля та Віка працюють у парі не
вперше, тому добре знають здібності одна
одної, їм легко порозумітися. У лікарні їм
дозволили малювати на вільну тему. Дівчата вирішили зобразити море й ховрахів, які
живуть у казковій місцині.
Студентки кажуть, що їм сподобалося ставлення медичного персоналу, який
постійно цікавився, як проходить робота. Та найбільше вразила реакція на їхню
творчість дітей, адже час перебування
художниць у лікарні перетворився на
справжнє дійство для дітлахів, які могли

СВЯТО

АНОНС

Телеканал
«Нова Волинь»
Дайджест «Тільки разом»
повтор:

вівторок, 21:30
середа, 12:00
четвер, 8:30
субота, 10:25

Передача
«З добром у серці»
повтор:

побачити, як працюють живописці.
«Якось ми з Олею йшли коридором і побачили маленьких діток, які дуже плакали,
їх не могли втихомирити. Кажемо до них:
ходіть побачите, що ми малюємо... Діти дивилися, торкалися руками... Дуже приємне
відчуття», – ділиться враженнями Вікторія
Король.
Загалом дівчата «оживили» чотири кімнати реабілітаційного відділення. Саме тут
проходитимуть медико-соціальну адаптацію 350 дітей з особливими потребами
з усього району. І, можливо, саме казкові
друзі з лікарняних стін допоможуть юним
пацієнтам швидше одужати.
Незабаром, окрім арт-кімнати, дитяче
відділення Маневицької центральної районної лікарні матиме тренажерну, сенсорну та палату психологічної допомоги. Завдяки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»
приміщення обладнають спортивним інвентарем, технікою та приладдям, аби діти
з особливими потребами мали усе, що потрібно для ефективної реабілітації.
Ірина КУДРЯ

вівторок, 19:35
п’ятниця, 19:35
неділя, 8:50

Радіостанція
«Луцьк»

107,3 FM

Дайджест «Тільки разом»
четвер, 14:30
неділя, 12:30

Радіопередача
«З добром у серці»
вівторок, 7:45, 17:45
п’ятниця, 7:45, 17:45

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

ДЕНЬ МОЛОДІ З ФОНДОМ ІГОРЯ
ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»

Є

свята, які об’єднують людей різних
вікових груп. Одне з них – День
молоді. Секрет простий: у душі кожен
із нас вважає себе молодим.

Минулої неділі жителі КаменяКаширського знову відзначили це тепле
та душевне свято – День молоді. Основні
масові гуляння відбулися у міському парку. Адже тут завдяки Фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом» було організовано святковий концерт з розважальною програмою.
Людно того дня було й на міському
стадіоні «Колос». Тут спортивна програма, яку організував відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації,
традиційно розпочалася іграми. Незважаючи на спеку, міські колективи грали у
міні-футбол, волейбол та баскетбол.
А вже під вечір, коли стовпчик термометра трішки опустився донизу, відбулася основна частина свята – масові
гуляння з конкурсами. Добра погода і
хороша музика зібрали в парковій зоні
сотні жителів. Малюки брали участь у цікавих конкурсах, які для них проводили
представники Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». За перемогу дітки отримували
призи. Натомість їхніх татусів та матусь
розважали учасники художньої самодіяльності району.
Загалом програма цього дня була
дуже насиченою. Для жителів міста та
гостей звучали пісні у виконанні солістів районного будинку культури Олени
Комар, Дмитра Ющика, Людмили Лесик,
Олени Козік та інших. На бандурі грала
для присутніх Катерина Пікун. Окрім

того, запальний та веселий виступ підготував танцювальний дитячий хореографічний ансамбль «Сузір’я», яким керує
Світлана Шуляр.
Із Днем молоді привітала камінькаширців заступник голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», заступник
голови фракції «Українського Об’єднання
Патріотів – УКРОП» у Волинській облраді
Ірина Констанкевич.
«Дуже приємно бачити, що у вашому
місті так багато талановитої молоді. Перебуваючи з вами на святі, я зрозуміла, що у

Каменя-Каширського – хороше майбутнє. Адже, маючи обдарованих діток, ми
обов’язково разом подолаємо всі негаразди
та труднощі. Мені приємно сьогодні бути
тут з вами, представляти Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Уся наша команда вірить у ваше місто, яке має давні історичні
традиції та коріння, одним з перших мало
магдебурзьке право. Усі наші кроки в подальшому будуть спрямовані на те, щоб вас
підтримати, допомогти розв’язати питання
громади».
Олесь ФЕДОРОВИЧ

Культура і духовність – надбання нації

www.tilkyrazom.com.ua
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ДОЗВІЛЛЯ

ЖИТЕЛІВ КІВЕРЦІВСЬКОГО І ЛУЦЬКОГО РАЙОНІВ
ЗАПРОСИЛИ НА ВИСТАВУ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»

В

иставу «Століття Якова» за мотивами
роману волинського письменника
Володимира Лиса на сцені обласного
музично-драматичного театру імені
Тараса Шевченка днями переглянули
жителі Ківерцівського і Луцького районів.
В основу сценарію лягла непроста
життєва драма, яку крізь роки проніс
головний герой. Вистава непроста, як і
роман. Складні перипетії в особистому
житті, соціальні правила та родинні
табу на фоні описаних історичних подій
– усе це змушує глядача замислитися
над важливістю справжніх цінностей –
любові, вірності, щастя, яке не залежить
від зовнішніх умовностей.
Попри те, що події, які висвітлюють
актори, – доволі драматичні та глибокі, виставу відвідало багато молоді. Деякі батьки
прийшли з дітьми, кажуть, що не шукали
для них особливої мотивації, бо усією родиною прочитали роман «Століття Якова»,
а тепер хочуть побачити його в інтерпретації акторів.
«Моєму синові 11 років, він уже вдруге
відвідує виставу. Старша донька і її друзі також переглядатимуть повторно. Цю виставу
за один раз, мабуть, і не осягнути. Ми уже
читали роман Володимира Лиса, це один
із найцікавіших творів, який глибоко вра-

ДОБРО У СЕРЦІ

С

ашко – перша і поки
що єдина дитина в
молодій сім’ї Пушкарів.
Надзвичайно рухливий,
доброзичливий хлопчик.
Завжди зосереджений,
інколи впертий. Сашко добре
запам’ятав, що у сучасному
світі глава сім’ї – той, хто...
молодший. Найбільше такому
стереотипу опирається
мама, адже розуміє, що
всьому є межа, в тому числі
й вседозволеності. Кожен
крок у вихованні сина добре
виважений, адже їхня дитина –
особлива. І особлива в усьому.

Сторонньому оку на перший
погляд жодних вад Сашка не помітити. Але Ірині, мамі хлопчика,
кожен його збалансований крок,
кожен рух – це досягнення. Ті результати у фізичному розвитку, що
має хлопчик, – це наслідок копіткої комплексної праці. Та спочатку
молода недосвідчена мама була на
межі відчаю.
«Вагітність минала чудово,
мене нічого не турбувало, не було
жодних проблем. Пологи теж пройшли нормально. А на третій день
у дитини піднялася температура,

зив», – розповідає жителька Ківерців пані
Лариса, яка приїхала до Луцька разом із дітьми, аби відвідати театр.
Такі заходи, на думку глядачів, не лише
утверджують моральні та життєві цінності,
вони ще й знайомлять із творчістю відомих
волинян, дозволяють змістовно провести
вільний час.
«Я читала книжку, багато власних вражень розповідали знайомі про цю театральну постановку. Оскільки роман вразив до
глибини душі, то не роздумуючи вирішили
приїхати до Луцька. І взагалі, я дуже люблю
театр. Такі заходи потрібно організовувати

для масового глядача й піднімати культурний рівень людей. До того ж, Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» надав нам запрошення
і транспорт, яким ми так само зможемо повернутися після перегляду додому», – каже
жителька села Прилуцького Ківерцівського
району пані Людмила.
Зала драмтеатру була заповнена глядачами, гра акторів не залишила без емоцій
нікого.
«Коли нам дали запрошення, я відгукнулася відразу, приєдналися і мої знайомі. Не
так часто можна собі дозволити приїхати у
театр до Луцька. Зазвичай час на культурне

дозвілля виділити непросто, адже для цього
потрібно запланувати цілий день. Запрошення на виставу від Фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом» стало для нас приємною несподіванкою. А вистава чудова, все так життєво, просто і болюче водночас, сліз навіть
не стримувала», – поділилася враженнями
глядачка пані Надія.
Програма «Культура і духовність», у рамках якої проходить театральний сезон, – це
один із напрямків, який підтримують представництва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», які вже працюють по всій області.
Ольга ЗДЕБСЬКА

ОСОБЛИВИЙ ХЛОПЧИК
МРІЄ СТАТИ ФУТБОЛІСТОМ

ручки та ніжки були постійно холодні й не нагрівалися. Я казала
медсестрам, лікарці, щоб одягали
двоє пар рукавичок і шкарпеточок.
Температуру вдавалося збити лише
до 38.8 градусів. Коли зібрали консиліум, то встановили, що в дитини
інфекція. Де та інфекція взялася,
ніхто не міг пояснити», – пригадує
Ірина Пушкар.
Сашко ріс і розвивався. Правда,
трішки із затримкою – сів у 8 місяців, в 11 почав повзати, а пішов у
рік і два місяці. Коли Сашкові було
півтора року, лікарі встановили невтішний діагноз – лівобічний геміпарез (одна з форм ДЦП) і затримку
мовного розвитку. Попри це, групу
інвалідності хлопчикові дали у два
роки.
Найпростіший шлях до серця
Сашка – траєкторія футбольного
м’яча. Футбол у хлопчика, як кажуть, в генах. Тато теж у дитинстві
захоплювався цим видом спорту.
Тож лишень Сашко бачить м’яча, не
пропускає нагоди поцілити ним у
ворота. Батьки стараються підтримувати таке захоплення сина. Коли
тато ввечері приходить з роботи,

Сашко приносить м’ячика і вони
грають у футбол.
Мультибол у центрі розвитку
дитини – улюблений вид реабілітації Сашка. Цю програму громадської організації підтримав Фонд
Ігоря Палиці «Тільки разом». Для
центру закупили тренажери, на
яких дітки розвивають м’язи і
координацію рухів, шкіряні м’ячі
для власне мультиболу.

З добром у серці – з любов‘ю до людей

Керівник центру Людмила
Вознюк, яка розробила особливу
програму для реабілітації діток із
вадами розвитку, переконана у її
дієвості. Адже рух – то основне
для такого віку. Рухаючись, дітки
не лише фізично розвиваються,
але й краще запам’ятовують, це
покращує настрій і малюків, і
їхніх батьків. Ірина Пушкар налаштована вкрай оптимістично.

Сильною жінкою вона себе не вважає, оскільки зізнається, що часто
руки просто опускаються.
«Переймаюся, як його пристосувати в суспільному середовищі.
Коли дивлюся на інших дітей, часто впадаю у відчай, не знаю, що
робити. Синові вже чотири роки,
а він ще, порівняно з однолітками,
не говорить. Так само фізкультура і
той масаж – робиш-робиш, а щось
усе ніяк не виходить поставити
ніжку і ручку. Але аби не гірше.
Результат є: ходить, бігає», – каже
мама особливого хлопчика.
Жінка зізнається, що не задумувалася про те, ким стане Сашко, коли виросте: боїться загадувати наперед. Проте припускає,
що майбутнє сина буде пов’язано
з м’ячем. Зараз думки Ірини зосереджені на іншому. Незабаром
Сашкові потрібно іти до школи,
молода мама переживає, як син
адаптується до нового життя.
Кажуть, що шляхи Господні
незвідані. Ніколи не сплануєш
своєї долі наперед, не передбачиш,
які сюрпризи готує тобі життя. От
лиш настрій, із яким ти сприйматимеш їх, залежить від тебе. Ірина
Пушкар переконана, що витримати людина може чимало, аби лиш
бути чесним із самим собою та
плекати скарб – жити із добром у
серці.
Наталка ПЕТРУК

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07
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СПОРТИВНІ ЗВИТЯГИ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ «ЗОРЕПАД» У ЛЮБЕШОВІ

О

станню неділю червня 2016 року Любешів
запам’ятає назавжди. Крім традиційного
святкування Дня молоді, в рамках якого
відбувалася насичена концертно-розважальна
програма та спортивні заходи за участю
місцевого активу, жителі та гості селища мали
змогу наживо поспілкуватися та поспостерігати
за забігами найтитулованіших бігунів України.

Імена таких спортсменів, як Іван Гешко (заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, перший
серед представників Східної Європи призер чемпіонату світу на дистанції 1500 м, учасник Олімпійських ігор
2000 року в Сіднеї, 2004 року – в Афінах (5 місце) та
2008 року – в Пекіні), Наталія Тобіас (майстер спорту
України міжнародного класу з легкої атлетики, бронзова призерка Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року на
дистанції 1500 м), Микола Лабовський (майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор 2012 року на дистанції 10000 м),
Олександр Борисюк (майстер спорту України міжнародного класу, двадцятип’ятиразовий чемпіон України
(біг на середні та довгі дистанції), бронзовий призер
командного чемпіонату Європи 2011 року), неодноразово змушували суперників хвилюватися ще до старту
на змаганнях найвищого рівня.
Спекотного недільного дня за підтримки Фонду
Ігоря Палиці «Тільки разом» спортсмени разом з друзями по життю та суперниками по доріжці подарували справжнє свято, позмагавшись у легкоатлетичному
пробігу «І Поліська тисяча».
Перемогу в чоловіків на радість місцевій публіці
здобув господар змагань – Олександр Борисюк. Саме
він виступав ініціатором та організатором цього свята.
Слід зазначити, що ці змагання також були приурочені відкриттю спортивного клубу «Стохід», керівником
якого став спортсмен.
Друге та третє місця посіли відповідно Іван Гешко
та Микола Лабовський.
Цікавим фактом стала і участь у забігові скороходів, учасників Олімпійських ігор в Лондоні (спортивна
ходьба) Івана Лосєва та Олексія Казаніна.
У жінок перемогу на дистанції 800 м здобула Наталія Тобіас, другу сходинку виборола Ольха Ляхова,
третю – Наталія Легонькова.
Олексій СОРОКУН

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Тренуйся щодня – ставай сильнішим

ТЕЛЕПРОГРАМА

www.volynnews.com

06.00 «Шість кадрів»
06.30 М/ф «Маша і
ведмідь»
07.00, 08.00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенічкіним»
09.00, 19.30, 02.40 «ТСН»
09.45 «Чотири весілля 5»
11.00 «Міняю жінку - 2»
12.15, 12.50 «Сліпа»
13.15, 14.10 «Сімейні
мелодрами - 6»
15.10, 16.10 «Розсміши
коміка 5»
17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана - 4»
20.20 «Сватики »
22.00 «Світське життя»
23.00 «Вечірній Київ»
00.55, 03.30 Х/ф
«Суперстар»

ІНТЕР
06.30 М/ф «Мауглі»
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 Т/с «Культ»
13.30 «Судові справи»
14.20, 16.15 «Сімейний
суд»
16.40 «Давай
одружимося»
18.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.00 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Політ
фантазії»
02.00 Д/п «Дитяча
жорстокість»
02.45 Х/ф «Прощання з
Каїром»
04.50 «Чекай на мене»

21:00
Фільм «Я, робот»

СТБ
05.55 «Зіркове життя»
07.50 Х/ф
«Найчарівніша та
найпривабливіша»
09.35 Х/ф «Маша»
11.30 Х/ф «Ой, ма-мочки!»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30, 00.30 Т/с «Коли ми
вдома»
19.45 Х/ф «Остання роль
Ріти»
22.35 Х/ф «Дорога моя
донечко»
01.55 «Слідство ведуть
екстрасенси»

К1

kinopoisk.ru

НОВИЙ КАНАЛ
03.10, 02.00, 02.55
Шурочка
04.05 Служба розшуку
дітей
04.10 Зона ночі
05.55, 07.15 Kids Time
05.57 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутості»
07.17 Т/с «Друзі»
09.45, 20.00 Від пацанки
до панянки
19.00 Т/с «СашаТаня»
22.00 Х/ф «Сіністер»
00.05 Х/ф «Сіністер 2»

1+1

kinoprofi.net

06.00, 07.00, 08.00,
13.00, 18.30, 21.00,
01.30, 05.15 Новини
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будівництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територія закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вічне
09.15, 18.55 Про головне
09.35 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с «Таксі»
11.00, 04.20 Д/с «Мости
між світами»
11.55 Д/ф «Повернення»
12.20 «Схеми»
13.30 Казки Лірника Сашка
13.45 Хочу бути
14.15 Суспільний
університет
15.00 Театральні сезони
15.30 Віра. Надія. Любов
16.30 Гра долі
17.10 Д/с «Візит до Кореї»
18.15, 01.20 Новини. Світ
19.40 Т/с «Травма»
20.30 Х/ф «Скажи
кукурудза»
21.25, 05.40 Теніс. Кубок
Девіса. Щоденник
21.50 Перша студія
22.40 З перших вуст
23.00 Підсумки
01.45 Музичне турне
02.50 Х/ф
«Провінціалки»
05.00 Класики світової
літератури

23:30
Фільм «Найманець»

ICTV

УКРАЇНА

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 Т/с «90210: Нове
покоління»
10.40 «Орел і Решка.
Шопінг»
12.30 Т/с «Дикий ангел»
14.00, 20.10 «Орел і
Решка»
15.00, 21.00 «Орел і
Решка. Ювілейний 2»
16.00 «Три сестри»
18.15 «Звана вечеря»
19.10, 01.10 «Розсміши
коміка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1
06.00, 03.40 М/ф «Риф
3д»
07.35 М/ф «Маша і
ведмідь»
08.05 «Сватики »
09.40, 19.30 «ТСН»
10.40 «Світське життя»
11.40 Т/с «Центральна
лікарня»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка
6»
20.15 «Українські
сенсації»
21.15 «Вечірній квартал »
23.10 Х/ф «Джекі Браун»
02.05 «Вечірній Київ »
04.55 «Шість кадрів»

ІНТЕР
06.45, 20.00, 01.35
«Подробиці»
07.45 М/ф «Мауглі»
09.00, 03.35 Х/ф
«Формула кохання»
11.00, 05.00 Х/ф
«Білоруський вокзал»
13.00 Х/ф «Жіноча
інтуїція»
15.20 Т/с «Ластівчине
гніздо»
20.30 «Слов’янський
базар у Вітебську»
02.05 Х/ф «Сімейний
каламбур, або Хто
кому хто»

Фільм «Прикинься моїм хлопцем»

06.00 Бандитська
Одеса 06.40, 12.30
Дзеркало історії 07.40
Смертельна зустріч
08.40 Арльберг: окраса
Австрії 09.40 Мега-їжа
10.40 Містична Україна
11.30 Паралельний світ
13.20, 19.50 Секретні
історії 14.20, 22.40
Мисливець та жертва
15.20 Анатомія бою
16.20, 20.50 Він і вона.
Бій за життя 17.10 Свята
вода 18.10 Далеко і ще
далі 21.40 Синя безодня
23.30 Вражаюче відео
00.20 Таємниці слідства
01.10 Цікаві досліди

К1
06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 М/с «Міа та я»
11.20 Х/ф «Чарівник
Макс і легенда про
персні»
13.10 «КВН»
15.15 «Розсміши коміка»
17.00 «Орел і Решка.
Курортний сезон»
21.00 «Орел і Решка.
Шопінг 2016»
22.00 «Орел і Решка»
23.00 Т/с «Красуня та
чудовисько»
00.45 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
02.20 «Нічне життя»

05.15, 12.45 Факти
05.35 М/с «Том і Джері у
дитинстві»
06.15 Стоп-10
07.15 Провокатор
08.10 Кримінальна
Україна
09.10 Секретний фронт
10.05 Антизомбі
11.05 Громадянська
оборона
12.05, 13.00 Інсайдер
13.20 Х/ф «Бетховен»
15.05 Х/ф «Бетховен-2»
16.50 Х/ф «Няньки»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні
новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Бій без
правил»
22.10 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
01.00 Х/ф «Найманець»
02.55 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
04.20 М/с «Скубі-Ду»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 01.10
Події
07.10, 05.20 Зірковий
шлях
08.50 Х/ф «Олександра»
10.50 Т/с «Сила серця»
14.40, 15.20 Т/с «Сила
Віри »
19.45 Д/ф «Покоління
Бурштин»
20.50 Футбол. Супер
Кубок України «Шахтар»
- «Динамо»
23.20 Х/ф «Маша і
ведмідь»
01.55 Т/с «C.S.I.: Місце
злочину Маямі»

ТЕТ
06.00 М/с «Підлітки
мутанти черепашки
ніндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дорамандрівниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики.
Пін-код»
09.00 Мультик з
Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
11.25 М/с «Маша і
Ведмідь»
12.40 М/ф «Роботи»
14.30 Х/ф «Моя
супермама»
16.25 М/ф «Як козаки...»
18.50 М/с «Козаки.
Футбол»
19.50 Х/ф «Я, робот»
22.00 Х/ф
«Американський
пиріг»
23.50 Т/с «Світлофор»
00.50 ТЕТ-Інтернет
01.40 Одна за всіх
02.10 БарДак
05.00 Дамочки рулять

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
06.30 Містична Україна
08.20 Анатомія бою
10.00 Карл Великий
12.00 Шукачі пригод
13.50 Синя безодня
16.40 Далеко і ще далі
18.20 Паралельний світ
21.00 Шість почуттів
23.50 Вирішальна мить
01.30 Таємниці
кримінального світу

Це така тяжка праця – бути бездоганною у всьому. Фільм «Війна наречених»

НОВА ВОЛИНЬ
07.00, 20.55, 23.55
Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 Т/ц «Стоп корупції!»
08.30 «Народна скарбниця»
09.00 «Ранок «Нової Волині»
10.05 Т/с «Таксі»
10.45 «Мелодії дитинства»
11.00, 16.30, 22.45 Тема
дня
11.30 Ретроспектива
ВТ: «Миротворець з
Прилісного»
11.45 «Скарби минулого»
12.10 «Музичний
проспект»
13.05 «Палітра»
13.35 Т/ц «Як це?»
14.00 «Зроблено в Європі»
14.20 «Нотатки на глобусі»
14.45 Т/ф «Таємниці
старого міста»
15.00 Т/ф «Побачення у
Червоному морі»
15.15 Т/ц «Ми»
15.40 «Живе багатство
України»
16.00, 19.00, 00.00 Новини
17.00 Т/ф «Ізидора Косач:
«Побачиш Україну привітай!»
17.45 Музичний фільм
«Шацькі молодички»
18.10 Т/ф «Кобзар у вічності»
19.25 «Відкритість влади»
19.30, 22.25 Погода
19.35 «З добром у серці»
19.45 «Що каже священик»
20.30 Т/ф «Три новели
про любов»
20.50 «Вечірня казка»
21.00 «Агросвіт»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумки
(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»
23.10 «Актуальний
репортаж»
23.45 «Музеї України»
00.30 «Агросвіт»
00.30 «Земна краса»
01.00 Т/с «Таксі»
01.55 Т/ц «Обрані часом»
02.25 «Волинська веселка»
03.40 «Живе багатство
України»
04.30 Вистава «Земляки із
Лобачівки»
06.10 «Музичний
проспект»

НОВА ВОЛИНЬ
07.00, 21.00, 23.55
Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.45 «Агросвіт»
08.10 «Музичний проспект»
08.30 «Людина духовна»
09.00 «Ранок «Нової
Волині»
10.05 «Ковель: події, час»
10.30 «Тільки разом!»
(дайджест)
11.00 «Вісник обласної
ради»
11.25 «Ніч у Луцькому
замку-2016»
12.00 Концерт «Маски-2016»
13.55 Т/ф «На гостину до
Липинських»
14.15 «RED-клуб»
15.00 Т/ф «Таємниця
глибокого озера»
15.30 «Музичний
проспект»: «Львівський
«ShokolaD» у Луцьку»
15.45 Євген Сверстюк:
«Не будьмо купленими
баранами»
16.00 Новини. День
16.25 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.30 «Кошик творчих ідей»
18.00 «Уряд на зв’язку з
громадянами»
18.30 Крок назустріч
18.55, 00.25 Служба
розшуку дітей
19.00 Новини
19.30 «Ковель: події, час»
20.00 «Про головне
з Володимиром
Гунчиком»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Ніч у Луцькому
замку-2016»
21.35 «Людина духовна»
22.00 Новини. Підсумки
(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»
22.50 «Молодіжна студія»
23.45 «Музичний проспект»:
«Музика під ніч»
00.00 Новини. Підсумки
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 Творчий вечір Ади
Роговцевої: «З тими,
кого люблю»
03.00 «Музичний
проспект»
03.50 «Музеї України»
04.00 Т/ц «Роки і долі»
04.30 «Музичний проспект»
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АВЕРС
07.00 М/с «Авто про
добро»
07.15, 12.30, 18.00,
20.00, 05.40 Як це було
07.30, 23.45 DW Новини
07.45, 09.45, 12.45,
18.20 Телемагазин
08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини
«На часі»
08.20, 18.55, 21.50,
00.20 Погода
08.25, 12.00, 18.40,
19.55, 20.30, 21.55
Телебіржа. Ринок праці
08.30, 03.00 Феєрія
мандрів
09.00 Т/с «Білявка»
10.00, 15.00 Програми
ЕКО-ТВ
12.05 М/с «Авто про
добро»

13.00 Народний
контроль
13.20 Слідство Інфо
14.00, 17.30 СмачнОГО!
14.30, 03.30 Сад. Город.
Квітник
14.45 Чоловічі розваги
17.00 Ломастер
17.20 Англійські КЛАСи
19.00 Т/с «Білявка»
20.20 Настав час
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.00, 22.45 Д/с
«Всесвіт»
23.30 Халі галі
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
02.50 Хіт парад
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива:
«Кам’яна квітка» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

отакої

РІВНЕНСЬКИЙ ГУРТ
OT VINTA НЕ ПУСТИЛИ
ДО ПОЛЬЩІ

O

t Vinta мав виступити 3 липня у
Варшаві в рамках фестивалю Plac
Defilad.

Прикордонники пояснили, що не пропустили гурт через «загрозу для ладу і публічного порядку в РП». Про це йдеться в
заяві голови Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петра Тими, повідомляє «Укрінформ».
«На прикордонному пункті з Україною
Устилуг-Зосін функціонери прикордонної
служби заборонили в’їзд до Польщі українській групі Ot Vinta. В обгрунтуванні вказано, що вона становить загрозу для ладу і
публічного порядку», – йдеться у заяві.
Також мер Перемишля Роберт Хома
через наполягання організації футбольних
фанатів міста рекомендував організаторам
щорічного українського концерту «Ніч на
Івана Купала» скасувати участь гурту в ньому і фактично відмовився гарантувати безпеку для учасників заходу.

АВЕРС
07.00 М/с «Авто про
добро»
07.15, 05.40 Як це було
07.30 DW Новини
07.45, 12.45, 18.20
Телемагазин
08.00 Детонація
08.30 Діагноз: здоров’я
09.00 Новини «На часі»
09.20, 18.55, 21.40,
00.10 Погода
09.25, 12.00, 18.40,
19.55, 20.30, 21.45
Телебіржа. Ринок праці
09.30 Рандеву
09.50 Англійські КЛАСи
10.00, 15.00 ЕКО-ТВ
12.05 Малюваки
12.30, 14.00 Сад. Город.
Квітник
13.00 М/ф «Ти
особливий»
13.30, 21.00, 02.40,
05.20 Феєрія мандрів
14.30 Чоловічі розваги

14.45 Топ Нет
17.00 Програма
«Відкрита Біблія»
17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Мозаїка батьківства
18.45 Новини «На часі».
Спецвипуск
19.00 Джем
20.00 Вісник обласної
ради
20.40 Вечірня казочка
21.30 Новини «На часі».
Спецвипуск
21.50, 22.30, 23.15 Д/с
«Всесвіт»
00.00 Новини «На часі».
Спецвипуск
00.15 Нічні сновидіння
00.45 Фільм «Третій день»
01.30 Джем
02.15 МузейОк
02.30 Новини «На часі».
Спецвипуск
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива:
«Пишка» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

закордонна відзнака

ФІЛЬМ ПРО ЗАГИБЛИХ
БІЙЦІВ «СВІТЯЗЮ»
ОТРИМАВ ГРАН-ПРІ

Т

елефільм під назвою «Світязь»:
дорога болю і слави» здобув
найвищу відзнаку VII Міжнародного
фестивалю телерадіопрограм
«Калинові мости» в Республіці Польща.

У фільмі з циклу «Воїни миру» рідні, друзі
та бойові побратими діляться спогадами про
бійців «Світязю», які загинули в Іловайському
котлі. Творці фільму – колектив філії Національної телекомпанії України «Волинська
регіональна дирекція»: Оксана Євпак (автор
сценарію), Марія Андрушко (редактор), Валерій Фетисов (оператор-постановник), Анжела Шабала (режисер монтажу).
youtube.com

08.00 «Караоке на
Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.55 «Єгорушка проти
експертів!»
13.05 Х/ф
«Найчарівніша та
найпривабливіша»
14.50 Х/ф «Остання роль
Ріти»
17.00 Х/ф «Дорога моя
донечко»
19.00 Х/ф «Поділись
щастям своїм»
23.30 «Давай поговоримо
про секс 2»
01.30 «Слідство ведуть
екстрасенси»

МЕГА

06.00 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 19.00, 02.00
Події
07.15, 08.15 Ранок з
Україною
09.15, 05.00 Зірковий
шлях
11.50 Т/с «Самара »
14.40, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.30, 05.20 Т/с
«Самара»
23.00 Події дня
00.15, 02.50 Т/с «C.S.I.:
Місце злочину Маямі»

ICTV

00:45
СТБ

07.35 М/с «Ча´інгтон»
08.00 Мультмікс
10.10 М/с «Клуб Вінкс:
Школа чарівниць»
11.00 Т/с «Усі жінки відьми»
13.30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15.20 Т/с «Домашній
арешт»
16.20 Країна У
17.20 М/ф «Як козаки...»
20.00 М/с «Козаки.
Футбол»
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.10 Х/ф
«Американський
пиріг»
01.00 Т/с «Світлофор»
01.30, 04.35 У ТЕТа тато!
02.25 Дайош молодьож!
03.30 Щоденники
Темного 2

16 липня

film.ru

06.00 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35, 23.40 Золотий
гусак
09.10 Мистецький пульс
Америки
09.40 Як це?
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.30 Хочу бути
10.50 Школа Мері
Поппінс
11.05 Казки Лірника
Сашка
11.35 М/ф «Друзі янголів»
12.20 Х/ф «Дитячий
секрет»
14.25 Чоловічий клуб.
Спорт
15.30 Чоловічий клуб
16.10 Д/ф «Джиммі
Картер»
17.35 Т/с «Мафіоза»
20.30 На пам’ять
21.00, 05.30 Новини
21.30, 05.50 Теніс. Кубок
Девіса. Щоденник
21.35 Дорога до Ріо-2016
22.00 М/ф «Дорога»
22.20 Альтернативна
музика
22.40 Мегалот
23.00 Територія закону
23.20 Вперед на Олімп!
01.20 Музичне турне
02.20 Надвечір’я. Долі
03.10 Телевистава
«Лісова пісня»

ТЕТ

05.30 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому
місті
08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05, 16.50 Т/с «Сонька
Золота Ручка»
12.00, 13.20 Х/ф
«Няньки»
14.30 Т/с «Відділ 44»
15.30, 16.20 Т/с «Ніконов
і Ко»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25, 22.05 Т/с «На
трьох»
23.30 Х/ф «Найманець»
01.50 Х/ф «Колонія»
03.10 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
04.30 М/с «Скубі-Ду»

СУБОТА

UA: ПЕРШИЙ

03.50 Служба розшуку
дітей
03.55 Зона ночі
05.30, 07.25 Kids Time
05.32 Х/ф «Агент Коді
Бенкс»
07.30 Дешево і сердито
09.50 Від пацанки до
панянки
11.45 Хто зверху
13.50 Т/с «СашаТаня»
17.10 Х/ф «Ямакасі»
19.00 Х/ф «Погоня»
21.00 Х/ф «Трейсери»
22.50 Х/ф «Поцілунок
дракона»
00.50 Х/ф «Серцеїдки»

15 липня

П’ЯТНИЦЯ
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12.05 Англійські КЛАСи
12.15 Хіт-парад
13.00 М/ф «Варавва»
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Чоловічі розваги
17.00 Благодатна купель
17.30 М/с «Авто про
добро»
18.00 Діагноз здоров’я
18.35 Народний
контроль
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Шустер LIVE
20.40 Вечірня казочка
00.25 Ретроспектива:
«Старий вершник» 1
02.00 МузейОк
02.50 Хіт парад
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива:
«Командир корабля» 1
06.00 Музична скринька
06.30 Детонація

сумна статистика

З

гідно з опитуванням «Левадацентру», лише 21% росіян упевнені,
що в країні відсутня свобода слова,
а влада ліквідовує незалежні ЗМІ,
повідомляє «24 канал».

Кожен третій натомість переконаний,
що жодного тиску на журналістів держава
не чинить. Загалом понад 60% росіян щодня отримують інформацію про події в Росії
та світі суто з новин російських каналів. А
87% опитаних жодного разу в житті не читали іноземні сайти та не дивилися закордонні
телеканали.

06.00 Світ православ’я
06.30, 07.30, 08.15,
09.00, 15.50, 22.45,
23.15, 00.05 Погода
06.45 Крок до зірок
07.35 Світ on line
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.10 Д/с «Китай на
кінчику язика»
10.10 Мистецькі історії
10.40 Гра долі
11.25 Спогади
11.55 Х/ф «Білий птах з
чорною ознакою»
13.45 Театральні сезони
14.35 Фольк-music
16.05 Д/ф «Джиммі
Картер»
18.00 Т/с «Мафіоза»
21.00, 05.30 Новини
21.30, 05.50 Теніс. Кубок
Девіса. Щоденник
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспортний сервіс
23.20 День Янгола
00.20 Телемагазин
01.20 Музичне турне
02.20 Віра. Надія. Любов
03.10 Х/ф «Тарас
Шевченко»
05.00 Д/ф «Сімдесятники.
Володимир Дахно»

НОВИЙ КАНАЛ

pro-vincia.com.ua

03.15 Шурочка
04.10 Зона ночі
05.50, 07.45 Kids Time
05.52 Х/ф «Агент Коді
Бенкс 2»
07.47 М/с «Дракони:
Вершники Олуха»
09.05 М/с «Кіт у чоботях»
11.00 Х/ф «Особливо
небезпечна»
13.00 Х/ф «Ямакасі»
14.45 Х/ф «Погоня»
16.45 Х/ф «Трейсери»
18.40 Х/ф «3 дні на
вбивство»
21.00 Х/ф «Людина
листопада»
23.00 Х/ф «Сіністер 2»
01.00 Х/ф «Сіністер»

ICTV

20:25
Фільм «Початковий код»

1+1

ПН 11 липня

ВТ 12 липня

06.00 «Bonjour Euro!»
07.25, 13.15, 15.30, 18.45,
01.55, 05.40 Топ-матч
07.35 «Euro Rendez-Vous»
09.15 Франція - Румунія. УЄФА
ЄВРО 2016
11.45 «Великий футбол. ЄВРО2016»
13.35 Севілья - Хетафе.
Чемпіонат Іспанії
16.00 Огляд чемпіонату. УЄФА
ЄВРО 2016. Прем’єра
16.55 Ман Сіті - Челсі.
Чемпіонат Англії
19.00 Фінал. УЄФА ЄВРО 2016
21.20 Огляд чемпіонату. УЄФА
ЄВРО 2016
22.15 Баварія - Арсенал. Ліга
Чемпіонів УЄФА
00.05 Нордшелланд - Шахтар.
Товариський матч
02.00 Барселона - Леванте.
Чемпіонат Іспанії

ІНТЕР

06.00 «Шість кадрів»
08.05 «Українські
сенсації»
09.00 Лотерея «Лотозабава»
09.40 М/ф «Маша і
ведмідь»
10.05 «ТСН»
11.00 «Світ навиворіт 5»
12.25 Т/с «Центральна
лікарня»
15.15 Т/с «Свати - 3»
17.20 Т/с «Свати - 4»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00, 01.40 Х/ф «Його
любов»
00.40 «Світське життя»

06.50 «Подробиці»
07.20 «Мультфільм»
08.10 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка.
Навколосвітня
подорож»
11.00 «Орел і Решка.
Шопінг»
12.00 «Орел і Решка.
Ювілейний»
13.00, 23.00
«Слов’янський базар у
Вітебську»
15.30, 21.30 Т/с
«Ластівчине гніздо»
20.00 «Подробиці тижня»
01.35 Х/ф «Сповідь Дон
Жуана»

СТБ

К1

05.55 «ВусоЛапоХвіст»
07.00 «ВСе буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.40 «Караоке на
Майдані»
11.35 Х/ф «Поділись
щастям своїм»
16.05 «Містичні історії-7 з
Павлом Костіциним»
19.00, 01.00 «Слідство
ведуть екстрасенси»
23.05 «Я соромлюсь
свого тіла 2»

ФУТБОЛ 1
СР 13 липня

06.05, 11.20, 15.50, 18.20,
20.30, 23.50 Топ-матч
06.45 Україна - Польща. УЄФА
ЄВРО 2016
08.50 «Великий футбол. ЄВРО2016»
10.00, 11.10, 15.40, 21.20
Футбол NEWS. LIVE
10.10 «Bonjour Euro!»
11.25, 00.00 Фінал. УЄФА ЄВРО
2016
13.40 Бельгія - Ірландія. УЄФА
ЄВРО 2016
16.15 Іспанія - Туреччина.
УЄФА ЄВРО 2016
18.40 Нордшелланд - Шахтар.
Товариський матч
21.00, 21.30 «Euro RendezVous»
22.00 Англія - Вельс. УЄФА
ЄВРО 2016
02.20 Росія - Словаччина.
УЄФА ЄВРО 2016

17 липня

НЕДІЛЯ

06.00 «Bonjour Euro!»
07.25, 19.15, 21.30, 00.45,
02.50, 05.00 Топ-матч
07.35, 11.40, 14.45 «Euro
Rendez-Vous»
09.30 Албанія - Швейцарія.
УЄФА ЄВРО 2016
12.35 Вельс - Словаччина.
УЄФА ЄВРО 2016
15.40 Англія - Росія. УЄФА
ЄВРО 2016
17.45 «Великий футбол. ЄВРО2016»
19.45 Нордшелланд - Шахтар.
Товариський матч
22.00 Евертон - Челсі.
Чемпіонат Англії
23.50 Огляд чемпіонату. УЄФА
ЄВРО 2016
01.00 Сельта - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
03.10 Мітьюлланд - Наполі.
Ліга Європи УЄФА

Твір, це, на жаль, занадто
складне завдання для нашого
склеротичного мозоку.
У Наталки була проблема нежонатої.
Ліна Костенко ніколи не тримала язик за зубами.
Наприклад, Наполеон і Гітлер не
читали твір «Хазяїн».
Д У М А Й

МЕГА

06.50 Події
07.30 Зірковий шлях
09.10 Х/ф «Маша і
ведмідь»
11.00 Т/с «Сила Віри »
15.00 Х/ф «Кохання для
бідних»
17.00, 20.00 Т/с
«Найкращий друг
родини»
19.00, 01.50 Події тижня з
Олегом Панютою
22.00 Т/с «Сила серця»
02.40 Таємний код
зламано. Молодість
03.30 Таємний код
зламано. Сон
04.15 Таємний код
зламано. Смерть

06.00 Бандитська Одеса
06.30 Містична Україна
08.20 Анатомія бою
10.00 Карл Великий
11.00 Таємниця
Джоконди
12.00 Шукачі пригод
13.50 Синя безодня
16.40 Далеко і ще далі
18.20 Паралельний світ
21.00 Шість почуттів
23.50 Вирішальна мить
01.30 Таємниці
кримінального світу
05.10 Таємниці слідства

ПТ 15 липня

СБ 16 липня

НД 17 липня

06.00 «Bonjour Euro!»
07.30, 18.55, 21.15, 23.35,
01.40, 03.40, 05.40 Топ-матч
07.35, 11.20, 14.20 «Euro
Rendez-Vous»
09.20 Іспанія - Чехія. УЄФА
ЄВРО 2016
12.15 Ірландія - Швеція. УЄФА
ЄВРО 2016
15.15 Бельгія - Італія. УЄФА
ЄВРО 2016
17.25 «Великий футбол. ЄВРО2016»
19.25 Еспаньйол - Реал.
Чемпіонат Іспанії
21.45 Нордшелланд - Шахтар.
Товариський матч
22.35 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
23.50 Лестер Сіті - Арсенал.
Чемпіонат Англії
01.50 Баєр - Рома. Ліга
Чемпіонів УЄФА
03.50 Ворскла - Динамо.
Чемпіонат України

06.00 «Bonjour Euro!»
07.25, 15.50, 23.50, 01.50,
03.50 Топ-матч
07.35, 11.25 «Euro RendezVous»
09.20 Австрія - Угорщина.
УЄФА ЄВРО 2016
12.20 Португалія - Ісландія.
УЄФА ЄВРО 2016
14.25 «Великий футбол. ЄВРО2016»
16.00 Челсі - Арсенал.
Чемпіонат Англії
17.50 Динамо - Шахтар.
Суперкубок України 2015
20.00, 23.20 Футбол LIVE
20.50 LIVE. Шахтар - Динамо.
Суперкубок України
00.00 Ман Сіті - Ньюкасл.
Чемпіонат Англії
02.00 Рома - Баєр. Ліга
Чемпіонів УЄФА
04.00 Габала - Боруссія (Д). Ліга
Європи УЄФА

06.00 «Bonjour Euro!»
07.25, 03.40, 05.40 Топ-матч
07.35, 11.25, 14.25 «Euro
Rendez-Vous»
09.25 Росія - Словаччина.
УЄФА ЄВРО 2016
12.20 Румунія - Швейцарія.
УЄФА ЄВРО 2016
15.20 Франція - Албанія. УЄФА
ЄВРО 2016
17.20 «Великий футбол. ЄВРО2016»
18.40, 02.45 Огляд чемпіонату.
УЄФА ЄВРО 2016
19.35 Ювентус - Севілья. Ліга
Чемпіонів УЄФА
21.25 Ман Сіті - Борнмут.
Чемпіонат Англії
23.15, 02.15 Футбол LIVE
00.10 Шахтар - Динамо.
Суперкубок України
03.50 Сталь - Дніпро.
Чемпіонат України

Коли Настя була ще
сором’язливою, я їй дала почитати роман Ірен Роздобудько. Її
сором’язливості прийшов кінець.
Він (Еней) не знав, що таке
жалість, без всякого жалю ґвалтував заміжніх жінок і спалював їх
у домівках.

Ця жінка без минулого, але з
добрим майбутнім пішла на той
світ. («Наймичка» Т. Шевченка).
Іван Шевченко, щоб не впасти духом, ховався в бур’яни з
Оксаною.

ПРО ЛЕСЮ УКРАЇНКУ

Книги є на різний смак – від маленького калічного оповідання
до великого роману.
Якщо ми не будемо читати, то
будемо обратно мавпами.
Президент, присягаючи перед
усією країною, не буде ж тримати руку, наприклад, на планшеті.
Коли, наприклад, читати книгу,
то в мозок поступає кров і людина може стати приємним співрозмовником.
Від читання ще ніхто не вмер.
Книга – це безцінне кладовище
знань!
Щоб читати книжку, треба міцно
сісти.

Лукаш, який дуже кохав Мавку,
побачивши її в поганому образі,
кинув її.
Це лісне створіння хотіло відчути на собі справжнє кохання.
Леся Українка затронула мене
не тільки як поет, а й як жінка.

ПРО ЛІТЕРАТУРУ ТА ЇЇ
ЯСКРАВІ ВЗІРЦІ

Ч И Т А Й

16:45
Фільм «Трейсери»

ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Своє дитинство Т. Шевченко
прожив у злиднях, у недоїдках.
Шевченко любив школу, але
вчителі його не любили, тому він
і намагався багато чого навчитись
в кущах.
Д І Й

07.00, 21.00, 23.55
Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
(сурдопереклад)
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне
з Володимиром
Гунчиком»
08.50 «Музичний
проспект»
09.00 «Ранок «Нової
Волині»
10.05 «Народна скарбниця»
10.30 Т/ф «Його ім’ям
звучить земля
волинська…»
11.00 «Кошик творчих
ідей»
11.30 «Мюзикл «Бджілка»
12.00 «На щастя, на долю»
12.25 «Молодіжна студія»
13.20, 05.25 «Волинська
веселка»
14.00 «Волинський
тиждень»
14.40 «Ми діти твої,
Україно!»
15.30 Тема дня
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 Т/ц «Воїни миру»
17.05 Х/ф «Експедиція»
17.50 «RED-клуб»
18.20 «Медичний журнал»
19.00 Місто
19.25 «Пульс РАЕС»
19.40 Т/ф «Олена Пчілка:
«Я не йду вслід чийсь...»
20.25 «Вісник обласної
ради»
20.40 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Нерозгаданий
світ Йосипа Струцюка»
21.35 «Стежина добра»
22.00 «Волинський
тиждень»
22.30 «Час -Time»
22.45 «Медичний
журнал»
23.20 «Музичний
проспект» (концерт
волинських авторів)
00.00 «Волинський
тиждень»
00.30 «Невигадані історії»
01.00 Х/ф «Експедиція»
01.50 «Музичний
проспект»
03.30 АнтоненкоДавидович: «Життя та
доля»
04.00 «Волинський
тиждень»

ЧТ 14 липня

«ПЕРЛИ» ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

www.volynnews.com

06.00 М/с «Підлітки
мутанти черепашки
ніндзя»
06.20, 09.40 М/с «Дорамандрівниця»
07.30 Байдиківка
08.25 М/с «Смішарики.
Пін-код»
09.00 Мультик з
Лунтиком
10.35 М/с «Дора і друзі.
Пригоди в місті»
11.25 М/ф «Роботи»
13.15 Х/ф «Моя
супермама»
15.10 Країна У
20.20 Т/с «Домашній
арешт»
23.20 Т/с «Світлофор»
00.40 ТЕТ-Інтернет
01.40 Одна за всіх
02.10 БарДак
05.00 Дамочки рулять

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 «Bonjour Euro!»
07.35, 11.35, 14.30 «Euro
Rendez-Vous»
09.30 Туреччина - Хорватія.
УЄФА ЄВРО 2016
12.30 Польща - Півн. Ірландія.
УЄФА ЄВРО 2016
16.15 Німеччина - Україна.
УЄФА ЄВРО 2016
18.30 «Великий футбол. ЄВРО2016»
19.45, 02.50 Огляд чемпіонату.
УЄФА ЄВРО 2016
20.35 Баварія - Динамо (З). Ліга
Чемпіонів УЄФА
22.20, 00.25, 02.35, 05.35
Топ-матч
22.35 Ворскла - Шахтар.
Чемпіонат України
00.45 Севілья - Райо
Вальєкано. Чемпіонат Іспанії
03.45 Челсі - Саутгемптон.
Чемпіонат Англії

СМІШНО ЧИ СТРАШНО?

добірку «перлів» на тему
книжок і літератури –
найкраще за часи ЗНО. От
що писали випускники на
незалежному оцінюванні.

05.00, 12.45 Факти
05.30 М/с «Том і Джері у
дитинстві»
06.10 М/ф «Скубі-Ду.
Скубідумські ігри»
06.35 Х/ф «Бетховен»
08.20 Х/ф «Бетховен-2»
10.05 Зірка YouTube
11.40 Дивитись усім!
12.35, 13.00 Без гальм
13.25 М і Ж
13.50 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
16.40 Х/ф «Бій без
правил»
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф «Початковий
код»
22.10 Х/ф «Людина, що
біжить»
00.10 Х/ф «Армія
темряви»
02.00 Т/с «Морська
поліція. Спецвідділ»
03.20 Провокатор

УКРАЇНА

06.00 «Свати біля плити»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
10.00 Х/ф «Чарівник
Макс і легенда про
персні»
11.50 М/с «Міа та я»
13.10 «Орел і Решка.
Курортний сезон»
18.00 «Орел і Решка.
Шопінг 2016»
19.00, 01.10 «Вечірній
квартал»
21.00 Х/ф «Діти
шпигунів 3: Гру
завершено»
22.40 «КВН»
03.00 «Нічне життя»

cтрашне перо не в гусака

правда»
«Українська
опублікувала

ТЕТ

kino-teatr.ua

МАЙЖЕ 90 ВІДСОТКІВ
РОСІЯН НЕ ЧИТАЮТЬ
ІНОЗЕМНІ САЙТИ

UA: ПЕРШИЙ

www.volynnews.com

kino-teatr.ua

07.00 М/с «Авто про
добро»
07.30, 02.30, 05.40 Як
це було
07.45, 08.45, 12.45
Телемагазин
08.00, 00.05, 05.20
Феєрія мандрів
08.20 Мозаїка
батьківства
09.00 Новини «На часі».
Спецвипуск
09.10, 18.55, 21.50,
00.00 Погода
09.30 Вісник обласної
ради
10.00, 15.00 Програми
ЕКО-ТВ
12.00, 18.30, 19.55,
20.35, 21.55 Телебіржа.
Ринок праці

ТЕЛЕПРОГРАМА

7 липня 2016 року

ПРО ВЕЛИЧ КНИГИ

І гори, і люди здатні руйнуватися... Правда, люди – через свою зверхність і дурість...
Фільм «Гордість та упередження»

ЖИТТЯ
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НАТАЛКА КАРПА: «У ЖЕНІ
ПОБАЧИЛА ТЕ ОСОБЛИВЕ, ЩО
ДАВНО ШУКАЛА В ЧОЛОВІКАХ»
Лілія БОНДАР
Фото з особистого архіву
Луцьк-Львів

В

ідома львівська
співачка Наталка
Карпа розповіла,
як розпочалася ї ї історія
кохання з героєм АТО
Титановим Джексоном.
Співачка зізналася, коли
планує весілля та як
знайомила коханого з
батьками.
– У вас було чимало концертів у зоні АТО. Які запам’яталися
найбільше?
– Кожен концерт для учасників
АТО важливий і особливий. Багато
разів виступала й завжди по можливості погоджуюся на такі запрошення, адже для наших воїнів, поранених бійців у госпіталях – це
великий заряд позитиву та енергії.
Особливо запам’яталися два. Перший – коли ми виступали з «Жіночим концертним батальйоном». У
госпіталі був хлопець, який після
виступу підійшов до артистів і зізнався, що минулого разу, як ми
приїжджали, він навіть не міг підвестися з ліжка, а сьогодні, нехай із
залізними пластинами, та все ж таки
прийшов на концерт. Ми всі ледь
стримували сльози. І тут Анжеліка
Рудницька каже, що раз всередині
у нього є залізні пластини, то він –
Іron man. І хлопець ніби заново народився. Він уже з нами і сміявся,
і розповідав смішні історії так, що
сміялися ми. Тому такі зустрічі – це
і своєрідна терапія. Вона дуже потрібна. А ось другий раз – це був
концерт у Дніпровському госпіталі

народні самородки
Оксана БУБЕНЩИКОВА
Маневицький район

Н

перед Новим роком разом з гуртом
«Антитіла» на запрошення героя
АТО та заступника мера Євгенія
Терехова, Титанового Джексона. А
вже через три дні Євгеній приїхав
до Львова. Так почалася наша історія кохання – в саму новорічну ніч.

– Як саме і коли Євгеній вам
освідчився?
– З пропозицією руки і серця
взагалі вийшов чудовий сюрприз.
У переддень Святого Валентина я
була у Львові, Женя – в Дніпрі. Принаймні, так я тоді думала. Він при-

Коханий шокував Наталку
привселюдним освідченням

Співачка
незабаром
випустить
парфуми
by KARPA

І от першою ластівкою буде
Soncezalezhna by Karpa – набір парфумованої води та крему для тіла. А
вже восени презентуємо основний
парфум. Набір можна буде придбати у дистриб’юторів або на моєму
офіційному сайті, як і самі парфуми.

ЯК МАЛЕНЬКА ШКОЛА ВЕЛИКУ
СЦЕНУ ПІДКОРИЛА
ДОМАШНЄ НАЧИННЯ, ЯКЕ НА ПОЛІССІ СТО РОКІВ ТОМУ
СЛУГУВАЛО ХАЗЯЯМ, ТЕПЕР ПЕРЕТВОРИЛОСЯ НА ОРКЕСТР!

з архіву «Косариків»

е бурштином єдиним
живуть на Маневиччині
селяни. А школа в
селі Будках володіє у
стократ дорогоціннішим
скарбом – діамантом на
ймення «Косарики». У
цьому ансамблі талант
дітей і їхнього керівника
такий багатогранний, що
конкурентів на цілій Волині
не знайдете.
– Ми справді є чи не єдиним
в області ансамблем шумових інструментів. Тож коли виходимо на
сцену – глядач спершу робить квадратні очі, а потім оплесками не відпускає за куліси, – не без гордості
каже музичний керівник «Косариків», він же – заступник директора
Будківської школи Віталій Шевчук.
І дивуватися глядачам є чому.
У вишиванки вбрані, стрічкамибрилями прикрашені, діти несуть
у руках не лише бубон, а речі, які,
здавалося, тільки в господарстві й
використовуються: граблі, косу, молоток, рогачі, маслобійки, гребінь –
загалом два десятки предметів домашнього вжитку.
– Якщо чесно, то ідея створити
такий ансамбль належить моєму
однокласникові Русланові Крищуку.
Це він, коли перейшов із директора
будинку культури на музкерівника

Історія кохання Наталки та Євгенія почалася в новорічну ніч

їхав за півдня з Дніпра до Львова,
домовився з Тарасом Тополею та
командою «Антитіла», що заманить
мене на їхній концерт і просто перед півторатисячною аудиторією
освідчиться. Так усе й сталося. Скажу відверто, що була неймовірно
приємно шокована. Взагалі такого
не очікувала.
– Чи сподобався майбутній
чоловік вашим батькам?
– Познайомила їх на Різдво. Ми
зустрічалися лише тиждень, але у
Жені побачила те особливе, що так
давно шукала в чоловіках. Батькам
він теж сподобався, вони одразу
порозумілися і проговорили весь
вечір. Сподіваюся, спільний побут
нічого не змінить у наших стосунках. Ми залишимося такими ж схожими одне на одного не лише зовні,
але й усередині.
– На коли запланували весілля?
– Можу лише сказати, що це
буде кінець серпня – початок вересня. Зараз намагаємося узгодити
наші графіки й обрати дату для цього особливого дня.
– Де відбуватиметься дійство?
– Ще не знаємо. Мабуть, все ж у
Києві або Львові. Можливо, святкуватимемо двічі. Ніколи не думала,
що до весілля так важко готуватися.
Важко, але дуже приємно.
– Нещодавно ви представили
нову пісню «Сонцезалежна». Над
чим працюєте зараз?
– Презентуємо відеокліп «Сонцезалежна», а також працюю над
випуском парфумів. Нещодавно
відома міжнародна косметична
компанія запропонувала мені випустити лінію ароматів by KARPA.

Без овацій «Косариків» зі сцени не відпускають

в школі, вирішив чимось подивувати і директора, і все село. Тому й
запропонував відродити колектив,
у схожому на який ми з ним самі в
юності грали, – провадить наш оповідач.
Коли три роки тому ансамбль
«Косарики» дебютував, у ньому налічувалося до 15 школярів і стільки
ж – музичних інструментів. Зібрати
старовинні речі побуту, каже за-

ступник директора, було нескладно. Просто кинули клич на три
довколишні села – Рудки, Будки,
Кам’януху – й отримали музінвентар, вік якого сягав до ста літ!
– Аби дерев’яні речі стали оркестровими, ми трохи в інтернеті підказку шукали, трохи самі звуки на
слух брали. Та врешті розклали інструменти на партії. Низькі частоти
нам забезпечують коса, вила, копа-

ниця, старовинна праска. Середнє
звучання дають гребінка, рубель та
рахівниця, а високий звук – ложки,
дзвіночки й подібне, – перелічує Віталій Шевчук.
Першим глядачем ансамблюсамородка став колектив школи:
учні, батьки, вчителі. На дебютному
концерті оплески такі лунали, що
здавалося, й Рудки з Кам’янухою чують. Невдовзі талановитий гурт уже

У людини завжди буває два мотиви для вчинку: один – красивий, другий – справжній. Джон Пірпонт Морган

виступав на районній сцені. Знову – овації та призові місця у творчих конкурсах. А далі – Луцьк, де в
обласному фестивалі «Золоті зернини» два роки поспіль «Косарики»
входили до трійки призерів.
– Цього року фестиваль, щоправда, не проводили. Але глядацької уваги нам від того не бракувало, – каже керівник. – Зарядити
волинян позитивною енергетикою
нас кличуть у заклади культури й
мистецтва. Нещодавно виступали в
Луцьку на сцені педагогічного коледжу – і глядачі теж не втримувалися, аби не підхопити наші підспівки
«Ішов козак потайком», «За нашим
стодолом», а найдужче – «Із сиром
пироги» .
До вересня ще, здається, далеко, і юні артисти більше в лісі на
грибах та ягодах, ніж на репетиціях.
Але керівництво «Косариків» уже
міркує: чим би з нового навчального року публіку подивувати?
– У липні виповниться рік відтоді, як «батька» ансамблю – Руслана
Крищука – мобілізували в АТО, –
зауважує нинішній музкерівник. –
Тому ми всі нетерпеливо чекаємо
Руслана Антоновича і плануємо вже
разом із ним набрати до «Косариків» молодшого покоління. Є навіть
думка вбрати маленьких артистів
не просто у вишиванки, а в автентичне – полотняні сорочки й постоли. Оце буде фурор!

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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ІСТОРИК ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ПРО
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ:

«ПОРА ПОХОВАТИ
ВЗАЄМНУ НЕНАВИСТЬ»
Лілія БОНДАР

facebook.com/oleksandr.zinchenko

П

оляки та українці мають
cпільну багатовікову історію.
Найбільш контраверсійний
період у польсько-українських
стосунках – це майже вся
перша половина XX століття. І
поляки, і українці не були готові
до компромісу, бо яблуком
розбрату стали одні й ті самі
території – Східна Галичина,
Волинь і Підляшшя. Після
краху СРСР та соціалістичної
системи розпочався процес
переосмислення, було зроблено
спроби досягнути примирення,
створення колективної пам’яті.
Однак обом народам так і не
вдалося примиритися. Чому
так важко домогтися принципів
паритетності в українськопольському діалозі, розповідає
радник голови Українського
інституту національної пам’яті
Олександр Зінченко.

ЯК ПОНОВИТИ ДІАЛОГ
– Чому ані поляки, ані українці за
кілька десятиліть так і не сформували візії примирення навколо складних сторінок спільного минулого, хоча польські та
українські політики, громадські й церковні діячі кілька разів виходили зі спільними
деклараціями в дусі «Прощаємо і просимо
прощення»?
– Це для мене є чи не найбільшою загадкою. Поляки виявилися здатними примиритися з німцями, провини яких перед польською нацією є в рази більшими, але так і не
змогли пробачити українцям. Під час Другої
світової війни загинуло близько п’яти мільйонів шестисот тисяч громадян Польщі усіх
національностей: поляків, євреїв, українців,
німців та інших. Нещодавній лист, підписаний
екс-президентами Ющенком та Кравчуком,
ієрархами українських церков, українськими
інтелектуалами та громадськими діячами,
був шостим подібним зверненням українців
до поляків. Один із публіцистів у «Газеті Виборчій» навіть розмірковує, чи є ще більш
терпеливий народ, ніж українці, який щороку пише подібні звернення. Цьогорічне таки
було почуто. Бо у 2013 році подібний за змістом текст взагалі не зауважили польська громадськість та преса. Українсько-польський
діалог наштовхнувся на мур стереотипів та
упереджень, які сформувалися протягом
останніх років стосовно українців. Аналізуючи польську пресу, зауважив, що, крім Волині,
мало про що пишуть. Наприклад, у «Газеті Виборчій» у 2008 році єдина стаття, яка не стосувалася злочинів на Волині, була про Василя
Стуса. Решта – пов’язані з тематикою Волині.
Якщо протягом десятиліть повторювати як
мантру те, що українці вбивали поляків, то у
польському суспільстві ще більше наростатиме вороже ставлення до українців. А нечесні
політики паразитуватимуть на цих нечесних
упередженнях, роздмухуватимуть ксенофобію, аби отримати політичні дивіденди. Таким
чином нагнітається ситуація, керована стра-

Олександр Зінченко – харківський історик, постійний дописувач проекту
«Історична правда». Працював як редактор-дослідник Студії документальних
фільмів «07 Продакшн» на телеканалі «Інтер». Автор книжки «Година папуги»
про українські сторінки Катинської трагедії. Матеріали із цієї теми, які він зібрав,
лягли в основу фільму «Катинь: Листи з раю» Олексія Бобровнікова.

хом. Так це робили тоталітарні режими. Мовляв, українці погані та вороги, а поляки – хороші та жертви. Така політика нечесна. Коли
дехто з польських депутатів говорить, що
українські президенти, ієрархи є катами, то це
неправильно. Звісно, можна спихати на те, що
це неправильно сформульована фраза, але
людина сказала, що сказала. Конкретно назвала катами людей, які не мали жодного стосунку до цього конфлікту, а простягнули руку
до примирення. Така політика заведе стосунки України й Польщі у глухий кут. Асиметрія
знань про минуле, небажання опікуватися
просвітництвом та розповідати цілої правди
про історію обох народів – ось чому поляки
не змогли пробачити українцям кривди.

ЖАХЛИВІ СТОРІНКИ
МИНУЛОГО ТРЕБА ЧЕСНО
ВИЗНАВАТИ
– Чому більшість українців не пам’ятає
про українсько-польський конфлікт?
– У Харкові, Дніпрі, Донецьку, Херсоні чи
інших містах Наддніпрянщини або сходу про
це нічого невідомо. Більшість українців до
цього конфлікту не мали жодного стосунку.
Звідки має взятися пам’ять про ці події? У родинах це не обговорювали, а в Союзі говорили про інші теми. Я вперше почув про це тільки у 2003 році – завдяки спільній заяві двох
парламентів. У підручниках про цей конфлікт
донині нічого немає, а в родинній пам’яті не
відбувається ретрансляція подій. Але якщо
у нашому минулому були якісь жахливі сторінки, то маємо чесно це визнавати. Маємо
засуджувати злочинців, які чинили кривди чи

«Питав знайомих поляків, чи знають, скільки польських
військових загинуло під час Другої світової війни. Виявилося,
не знають. Мусив нагадувати, що з мільйона мобілізованих у
вересні 1939 року загинуло під час Другої світової війни 240
тисяч польських вояків. З мільйона мобілізованих громадян
Польщі 120 тисяч були українцями за походженням, вісім
тисяч українців, вояків війська польського, загинули у вересні
1939-го. Коли запитую, скільки українців у лавах Радянської
армії загинули в боях з німцями на території Польщі у 1944му – на початку 1945 року, відповідь така сама: «Не знаємо».
За інформацією Національного музею історії України, в
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то стосовно українців, чи то поляків, чи то євреїв, чи то будь-кого.
– Що зробила українська влада, аби
обидва народи порозумілися?
– Україна не робила достатніх зусиль,
пов’язаних з опрацюванням цих сторінок минулого. Не було задіяно жодних державних
інституцій, аби створити виставки, які мандрували б не лише Волинню та Галичиною, а
й поїхали б у Дніпропетровську чи Харківську
області. Усі книжки, які з’являлися на цю тему,
були ініціативою самих дослідників. Видавництва друкували це на свій страх чи ризик. Не
вдавалося домовлятися, бо не було видно, що
українська держава долучається до опрацювання цього минулого. Єдина державна ініціатива за багато років – заснування польськоукраїнського форуму, аби історики обох країн
за спільним столом аналізували, верифікували та перевіряли матеріали. Ця ініціатива є
відновленням діалогу, продовженням зусиль
польських та українських істориків у рамках
семінару «Україна-Польща: важкі питання»,
який перервав діяльність. Сподіваюся, це дозволить розвивати діалог.
– Гадаєте, те, що відбувається між українцями та поляками, тільки на руку Росії?
– Вважаю, що завжди так було. Щоразу, як
українці й поляки розходилися по різні боки
барикад, обидва народи зазнавали невдач.
Українці в певному сенсі долучилися до того,
аби Річ Посполита перестала існувати в тій
формі, у якій вона була в першій половині XVII
століття. Хмельницький знайшов собі інших
союзників. І трапилося те, що мало трапитися.
Українсько-московський союз призвів до підпорядкування українських земель, а пізніше –

Другій світовій війні близько 700 тисяч українців загинули
у боях з нацистами на території Польщі. Тобто майже в три
рази більше українців загинуло в Польщі у 1944-1945 роках,
коли виганяли нацистів, ніж поляків за всю Другу світову
війну. Під час засідання польсько-українського форуму
прозвучала фраза з польського боку, що під час Другої
світової війни українці були союзниками німців. Вважаю, що
оцінювати всіх цих людей, які в дивний спосіб опинилися на
боці Гітлера та нацистів, не можна. Бо з таких мовних обертів
формуються упередження до українців у Другій світовій
війні та уявлення про сучасних українців».

до розділу Польщі за допомогою Німеччини
та Австро-Угорщини. У 1920 році Пілсудський і
Петлюра домовилися про союз щодо спільних
бойових дій проти більшовицької Росії. Результатом цього було те, що Польщі вдалося
відвоювати свою незалежність, але за рахунок
української незалежності. Бо у 1921 році в Ризі
було укладено угоду, яка передбачила, що
частина земель, які були населені українцями,
відходять до Польщі, а інша частина – до Росії. Український народ опинився розділеним
між двома державами. А в 1939 році Кремль
з нацистською Німеччиною напав на Польщу.
Українці й поляки сваряться, а «добрі» сусіди
користаються з їхньої слабкості. Такі дії загрожують незалежності України та Польщі. І Юзеф
Пілсудський, і Єжи Гедройц не раз повторювали: «Без незалежної України не буде вільної
Польщі». Той, хто це забув, має розуміти, що
Кремль чітко знає свої цілі. І коли йдеться про
симуляцію ядерних ударів по європейських
країнах, то не варто полякам забувати, що
першою мішенню було названо Варшаву.

ГОЛОВНЕ – ПОДОЛАТИ
ВЗАЄМНУ НЕДОВІРУ
– Українсько-польські стосунки мають
з’ясовувати історики, а не політики?
– Питаннями минулого мають опікуватися
історики. Політики нині нагнітають та отруюють атмосферу діалогу нечесними діями.
Коли політики голосуванням у парламенті
встановлюють історичні факти, то напрошується запитання: «Навіщо потрібні історики?».
У 2013 році польський сейм назвав кількість
жертв українсько-польських взаємин – сто тисяч. Цього року в польському сеймі з’явилися
проекти постанов, у яких формулювання звучить в інший спосіб – сто і кількадесят тисяч.
Як за три роки кількість жертв змінилася настільки? Це абсурдно. Нехай тоді політики в
парламенті визначають і силу земного тяжіння шляхом голосування. Факти все одно залишаться фактами, навіть якщо вони невигідні
для політиків. Такі дії профанують працю істориків та спричиняють недовіру до них.
– Чи примиряться українці й поляки,
зважаючи на останні події – інцидент в Перемишлі, коли відбувся напад на українців
під час релігійної ходи на цвинтар, та заборону виступу гурту Ot Vinta у Варшаві?
– Мусять примиритися. У Польщі зараз –
загострення ксенофобії. Вважаю, що це шлях
у нікуди, формування уявної реальності, яка
не має жодного стосунку до дійсності. Події,
за якими спостерігаємо, пересварили польське суспільство. Остання редакція постанови
польського парламенту, яку вносив представник від партії «Право і справедливість» Міхал
Дворчик, розсварила саму правлячу партію.
Текст постанови не задовольняє навіть політичну силу, яка її висунула. А події в Перемишлі та заборона виступу гурту у Варшаві
жахнули частину польського суспільства. Ці
люди вважають, що це вияв ксенофобії стосовно українців. Громадська позиція гурту не
несе жодної загрози громадянському ладу
Польщі. Що це за громадянський лад, якому
може загрожувати пісня про «журавля-влявля»? Традиційна українська сорочка, вишита червоними нитками, – це не антипольські
жести. В Україні є 500 варіантів вишивки, а
конкретний варіант з’явився значно раніше,
ніж народився Бандера чи Пілсудський. Це не
має жодного стосунку до політичних поглядів. Якщо послуговуватися такими аргументами в українсько-польських дискусіях, то це ні
до чого доброго не призведе.
– Що мають зробити українці, аби обидва народи примирилися?
– Українська влада має зробити низку
символічних жестів, аби вшанувати жертв
конфлікту. Передусім мають бути засуджені
на правовому рівні безпосередні виконавці злочинів, а події, які стосуються окремих
сіл, можуть бути кваліфіковані в правовому
контексті визначенням «геноцид». Але треба
розуміти, що це – робота правників, а не політиків. Якщо правники це встановлять, то українська влада має це засудити. Водночас треба
розуміти, що мав місце й злочин геноциду
проти українців стосовно Армії Крайової (АК).
Втім треба засудити не АК, а конкретних виконавців, які брали у цьому участь. Не буває
колективної відповідальності. Це мають усвідомити обидві сторони. Немає українських і
польських жертв, є людські жертви. Хрести
над могилами – ось де шлях до спільного
примирення. Сподіваюся, що колись у якомусь символічному місті постане спільний
пам’ятник жертвам цього конфлікту з надписом: «Тут похована взаємна ненависть».

Історія, може, й справедлива, та тільки жертви лякають… Олесь Воля
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Відомий оперний співак спершу став
волонтером, а згодом узяв до рук кулемет

ДОСЬЄ
Василь Сліпак
народився на Львівщині.
Був вихованцем
Львівської хорової капели
«Дударик». Закінчив
Львівську консерваторію
(зараз Музична академія
ім. М. Лисенка). У 1994
році Василь виграв
конкурс у французькому
місті Клермоні. Після
цього два роки їздив
до Франції співати, аж
поки в 1996-му йому

колорит
Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ
Луцьк

не запропонували там
залишитися. Він зробив
успішну сольну кар’єру
в Європі. Проходив
у фінали конкурсів
у Будапешті, ЛосАнджелесі, Нью-Йорку
та Парижі. За виконання
арії «Теодор» Василь
здобув приз «Найкращий
чоловічий виступ» на
міжнародному фестивалі
оперних співаків у
Армелі.

«ФІОЛЕТ» ЗАПИСАВ
МІНІ-АЛЬБОМ НА ВІРШІ
УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ
Галина ТЕРНОВА

В

ідомий луцький гурт «Фіолет»
незабаром представить
шанувальникам новий міні-альбом.
Хлопці написали музику на вірші
відомих українських поетів. За
словами лідера гурту Сергія
Мартинюка, така ідея виникла
давно, але тільки нещодавно
вдалося її реалізувати.

«Цей задум виник під впливом соціальної мережі «ВКонтакте», де за винятком буквально кількох наших поетів,
набагато більше поширення у постах серед українських юзерів мають російські
автори – Володимир Маяковський, Сергій Єсенін, Йосип Бродський. Це культові імена, без сумніву. Але концептуально
маємо аж ніяк не менш цікавих особистостей у нашій літературі. Так і з’явилася
ідея творчого експерименту, який був
би і для нас чимось новим, і водночас
популяризував би українського автора», – наголосив лідер гурту.
Сергій Мартинюк розповів, що перед
музикантами постав непростий вибір
серед віршів. Однак вийшло все легко і
спонтанно. Відтак до альбому «Фіолету»
увійдуть музичні композиції на слова
Ліни Костенко (вірш «Спини мене...»),
Миколи Вінграновського («Вас так ніхто
не любить...»), Василя Стуса («Напевне,
так і треба»), Дмитра Павличка («Якби
я знав, де ти живеш...») та прочитаний
вірш Григорія Чубая «У здивуванні знов
стою німому...».
«З перших рядків обраних віршів
відразу відчував, що зможу це заспівати і
передати у своїй палітрі емоцій, – розповів Сергій. – Украй рідко мені доводиться
співати чужі слова, бо вони не піддаються емоційному осягненню. Цього разу
трапилося диво. Для мене самого. Рядки
лягли всередині мене, наче рідні. І це був
вірний знак правильного вибору. Цей
міні-альбом вийшов незвичним для нас
у сенсі звучання та атмосфери. Тут вам і
ембієнт, і тріп-хоп, і пост-рок».

КАЗКОВА НІЧ ПОВЕРНУЛАСЯ
У НІЧ НА 3 ЛИПНЯ В ЗАМКУ ЛЮБАРТА ВІДБУЛОСЯ АРТ-ШОУ

Дійство зібрало дві тисячі відвідувачів

увійшов в історію міста, відбувається у нашій перлині – Замку Любарта.
Я пишаюся нашим містом, нашою історією. Ми маємо завжди пам’ятати
те, що залишили нам наші предки,
пам’ятати і цінувати», – звернувся
він до присутніх на урочистому відкритті дійства.
Окрім концертної програми, яку
представили гурти Yonati (Польща),
«Оленки» (Львів), J.A.Y.a.H (Луцьк),
«АССА», Luiku та The Hardkiss (Київ),
відвідувачів запрошували до середньовічних танців із «Княжою

Оксана Тарнавська

Олександр Котис

ередньовічні розваги,
вогняне шоу, запальні
виступи, чудернацькі
перформанси і творення
казкової істоти: після дворічної
перерви унікальне дійство
«Ніч у Луцькому замку» знову
зібрало сотні відвідувачів у
старовинних Любартових мурах.

Напрочуд видовищний –
театр на ходулях

забавою» (Львів) та різноманітних
майстер-класів. Сюрреалістичну казку «Метаморфози» втілив на сцені
шоу-проект «Бармаглот» із Білорусі. Опівночі мури замку осяяли
відблиски полум’я під час містерії
«Вогняна сторожа» у виконанні театру вогню Fire Danсe. Театральноджазовий перформанс «По білому»
продемонстрували актори театру
«ГаРмИдЕр». Завершилися нічні розваги дискотекою від dj KindofZero і
фолк-гурту «Марвінок» (Львів).
До останнього організатори

Павло Переведенець

С

Уже коло брами відвідувачів
зустрічали середньовічні лицарі та
луцький Кликун. Розпочали програму з розваг для найменших гостей виставою «Підкова на щастя» у
виконанні акторів місцевого театру
ляльок.
До театралізованого відкриття
арт-шоу долучилися театр на ходулях Liumanow Show (Київ), Garage
Drum Show, театр «ГаРмИдЕр»
(Луцьк), творча група «Княжа забава» (Львів) та клуб середньовічної
реконструкції «Айна Бера» (Луцьк).
Головний спонсор дійства, бізнесмен і депутат Луцької міськради
Андрій Покровський тішиться, що
зміг допомогти відродити фестиваль.
«Дуже приємно, що захід, який

креатив

Аня Мурзіна

шостій ранку 29
червня у бою в зоні
АТО загинув Василь
Сліпак із позивним Міф –
доброволець «Правого
сектору», відомий
оперний співак, соліст
Паризької національної
опери.
«Відбивали атаку сепарів. Василь загинув від кулі снайпера із
автоматом у руках», – сказав виданню Depo.ua командир Василя
Олександр.
Він також розповів, що Сліпак
був кулеметником. Як мав настрій,
співав побратимам українських
пісень. У нього залишилися батьки та старший брат Орест. Чи була
у Василя кохана, Олександр не
знає. Каже, що Міф воював із ними
всього півтора тижня, тому командир не встиг його добре пізнати.
Усе життя Василь Сліпак співав. Брат Орест колись відвів малого Василька «на музику». Рідні
розповідали, що хлопчик почав
співати тоді, коли й навчився говорити. Казали, що у шість років
Василь видерся на стіл на сільському весіллі і заспівав «Розкажи мені, любиш ти чи ні? І в очах
сія: «Я – навік твоя».
Львів’янин Василь Сліпак був

володарем рідкісного голосу –
контртенора. Тож і не дивно, що
талант українця оцінили у Франції. Уперше він підкорив її у 1994
році. Тоді на Міжнародному конкурсі 20-річний юнак отримав
гран-прі. І вже через два роки на
іншому фестивалі у Франції йому
запропонували контракт. Василь
поїхав до Парижа і залишився
там на 19 років. Він співав на «Радіо Франс», а потім гастролював
світом.
Перебуваючи за межами
України, Сліпак ніколи не припиняв переживати за її долю. Під
час Майдану в 2004-му оперний
співак був на батьківщині у вирі
подій. 2013-2014-го приїхати не
зміг, цього не дозволяв контракт із
Паризькою оперою. Однак Василь
не залишився осторонь подій: разом з українською діаспорою у
Парижі підтримував Революцію
Гідності. Спершу він лише жертвував кошти, волонтерив, а згодом і
сам пішов на фронт.
З 2015 року Василь Сліпак воював за Україну у складі Добровольчого українського корпусу
«Правий сектор». У травні цього
року приїхав у Водяне Донецької
області з волонтерською допомогою. Відтак із волонтера перекваліфікувався на кулеметника
7-го окремого батальйону ДУК.
Спершу Василь Сліпак обрав
собі позивний Мефістофель – на
честь героя опери «Фауст». Ще у
90-х під час гастролей в Італії він
підкорив публіку виконанням
партії чотирьох дияволів з опери Оффенбаха «Казки Гофмана».
За блискавичне виконання «диявольської» партії за ним і закріпилося це прізвисько.
Однак на фронті такий позивний був задовгий, тому його довелося скоротити до Міф.
Місяць український герой не
дочекався контракту в Парижі.
Йому було всього 42 роки. В одному з останніх інтерв’ю Василь Сліпак сказав: «Уся кров, що сьогодні
проливається за Україну, не має
зупинити або увергнути в депресію, а дати імпульс для боротьби».
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Кінь – символ волі, лицарства, перемоги

тримали у таємниці, якою ж буде
скульптура-інсталяція «казкова істота Луцького замку». Під час відкриття гостям дійства розповіли,
що прототипом її стало зображення
коня, образ якого повторює зображення на древній фресці з храму Іоанна Богослова, підвали якого залишилися на території замку Любарта.
«Цей кінь з’явився на фестивалі
як символ перетину кордону між
минулим і майбутнім, між реальністю і казкою. Ця скульптура може
простояти понад сто років, адже ви-

Література вилучена із законів тління. Вона одна не визнає смерті. Михайло Салтиков-Щедрін

готовлена з металу, який використовується в авіації», – розповіла автор ідеї та художник проекту Тетяна
Мялковська.
Долучитися до створення скульптури міг кожен, придбавши та розмалювавши дощечку й пожертвувавши кошти на арт-терапію для
бійців АТО. Наприкінці ночі скульптуру прикрасило чимало дощок, за
написами на яких можна було відслідкувати географію відвідувачів
арт-шоу – від Луцька до Луганська,
Кіровограда та Києва.
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бери приклад!

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ІЗ ВОЛИНІ – СЕРЕД
НАЙСПОРТИВНІШИХ ПЕНСІОНЕРІВ ПОЛЬЩІ
Оксана БУБЕНЩИКОВА
Фото автора
Луцьк-Ополе

О

т угадайте, скільки
років чоловікові
із фотографії. 60?
Тепло. 70? Уже гарячіше.
Насправді ж Збішеку
Мишлінському 81-й пішов!
Причому жоден новий
день не минає в чоловіка
без велосипеда. Мінімум,
що «намотує» дідусь, –
30 км за добу. Максимум –
196 км. А загалом лічильник
кілометражу, встановлений
на ровері 18 років тому,
зараз на позначці «120 000
км». Тобто пенсіонер уже
міг би чотири рази об’їхати
планету за екватором!
Коли тільки почула про гостювання на Волині поляка Мишлінського, подумала: «Ото рівень життя
за кордоном! Ото умови для збереження здоров’я!». Та вже потім, під
час зустрічі, що більше розмовляла
з паном Збішеком, то більше пишалася: яких усе ж таки неймовірних
людей народжує наша волинська
земля!

«ЧОМУ Я НЕ
ЛЮБЛЮ КАЦАПІВ»
–...Моє коріння справді з Волині, – відразу каже чоловік. – У Луцьку жили батьки, дідусі з бабусями.
Тут ми зі старшим братом народилися. Тато працював на водоканалі
й там же стояв наш будинок.
Розповідаючи про роки дитинства, пан Мишлінський досі усміхається спогадам про річку Стир і пором, яким так кортіло покататися.
Пам’ятає скелясте утворення коло
берега в центральному парку, де
любили гніздитися птахи. А ще ніколи не забуде вокзал, де травневого
дня 1946-го разом із сотнями польських родин він стояв на пероні,
притулившись до мами, і не знав,
який шлях на них чекає завтра.
– Це було дуже страшно... – провадить польською, і видно, як уява
переносить його на 70 років у минуле. – Коли радянська влада розвісила містом оголошення «всім
польським родинам у такий-то

строк прибути з речами на вокзал»,
мама була в розпачі, а тато – в лавах
польської армії. Ми не знали, що
нас чекає. Тому брали із собою все:
одяг, подушки, цінні речі, які потім
могли обміняти на їжу… Досі бачу
той товарняк, у вагонах якого цілий
тиждень ми їхали у безвість. Досі
чую звук замка, який назавжди замкнув нам дорогу додому.
Дякувати Богу, їхнє переселення припало не на період лютих морозів чи спеки. Тому трупів із вагона
не довелося викидати. І людей у
ньому було стільки, аби кожен міг
сісти чи лягти.
– Коли після нескінченно довгої дороги двері товарняка врешті
відсунулися, ми побачили... голе
поле, – провадить оповідач. – Російські воєнні тоді кричали: «Вихаді!
Тєпєрь ета ваш новий дом!». Хтось із
переселенців заплакав. Хтось заціпенів. Та зрештою люди так збунтувалися, що офіцерня здалася: «Всє
па вагонам!». І ми вирушили.

ГРАВ У ФУТБОЛ –
ДІСТАВ КОНТУЗІЮ
І ось так сім’я Мишлінських опинилася у місті Ополе, що за 70 км від
польського Вроцлава. Через трохи
повернувся з війни глава родини. І
лучани Мишлінські стали приживатися на землі своїх предків.

Збішек Мишлінський наїздив 120 тис. км на велосипеді

– Відтоді у мене все складалося
добре. Армія, робота, одруження. У
наречені, між іншим, узяв собі переселенку – Гелену зі Львова. Разом
виховали доньку Беату, яка нині
живе в Німеччині. І хоча кацапи не
давали нам нормально жити, розстрілювали, засилали в табори, але
саме там, у Польщі, я отримав шанс
не лише працювати, а й жити в своє
задоволення, – зізнається чоловік.
А задоволенням для пана Збішека були не п’янки чи гулянки, не
мільйонні статки чи закордонні відпочинки, а... заняття спортом.
– Доки був молодим, грав у футбольній команді міста Ополе. Втім
так сталося, що 1956-го просто під
час матчу зіткнувся головою зі ще
одним гравцем, отримав серйозну
травму, переніс операцію і частко-

во втратив зір, – каже Збішек, показуючи на лівій скроні шрам як
нагадування про фатальний матч.
– Відтак у футболі лишився тільки
як уболівальник і волонтер, підтримую порядок на стадіоні.
А от для активного відпочинку
вид спорту довелося змінити. І альтернативою командної гри чоловік
обрав мандрівки велосипедом, про
які мріяв ще з дитинства.

ВЕЛОСИПЕД –
ТО ЛІКИ ПРОТИ
ВСІХ НЕДУГ
– Як був малим, дуже хотів ровера. Але той коштував, як ціла корова! Тож пересісти на двоколісного
вдалося тільки 1956-го, коли власних грошей наскладав, – сміється

СЕКРЕТИ ДОВГОЛІТТЯ ВІД ЗБІШЕКА МИШЛІНСЬКОГО
• «Нє паль папіросу», – порадив колись
тренер із футболу, і за все життя пан
Збішек не викурив жодної цигарки.
• «Вудка – то є зло», – вважає 80річний чоловік, а тому взагалі не
вживає алкоголю, навіть пива та
сухого вина.
• «Мьод єж – здравім будеш», – у
тому на власнім досвіді переконався

Збішек, який за 30 років з’їв
300 л меду, щодня по чайній ложці
розводячи у воді та п’ючи натщесерце.
• «Рух – то є житцє», – підсумовуючи,
називає чоловік кредо свого життя
і вкотре нагадує молодим: тільки
щоденні заняття спортом стимулюють
наш «серцевий двигун» розганяти
кров і відганяти усі болячки.

чоловік. – А от мандрувати велосипедом стільки, скільки душа бажає,
зумів лише після виходу на пенсію,
тобто з 1995-го.
Об’їхавши Польщу вздовж і впоперек, Збішек за кордоном не раз
бував. Навіть до дочки в Німеччину
докрутив педалі. Щоправда, коли
Беата розповіла на роботі, що тато
здолав 801 км не літаком, не поїздом, а за п’ять днів велосипедом (!),
у дівчат попервах мову відібрало.
– Та якщо серйозно, то серед міст,
у які тягнуло найбільше, був Луцьк, –
продовжує оповідач. – Усе життя я
сумував за Україною. Часто снилися
ті місця, де минало дитинство. Прокидався й відчував невимовну тугу
за отчим домом. І 2005-го врешті
приїхав у місто мого дитинства...
Тримаючись за кермо двоколісного друга, Збішек об’їжджав ті вулички, якими бігав. Торкався дерев,
окремі з яких ростуть досі. Навіть
рідний дім устиг побачити! Хоча зараз цього приміщення вже немає.
– То було неймовірно!.. Я радів і плакав водночас. Луцьк дуже
змінився, розбудувався. Але аура
отого незбагненного, домашнього,
рідного лишилася у ньому дотепер, – усміхається чоловік і сам собі
дивується, що всього десять літ дитинства так прив’язали до Волині.
– Відтоді я 12 разів приїздив велосипедом до України. Хто на митних
постах давно працює, здалеку мене
впізнає, вітає. А хто з новеньких –
бере паспорта для перевірки, бачить
рік мого народження і перепитує, чи
«1936» – то не помилка, – знову сміється пан Мишлінський. – На двох
колесах я дістався Житомира, ІваноФранківська, об’їздив міста і села
Львівщини й Волині. Мені подобається спати там, де застає ніч. Люблю
замість подушки трави покласти, замість душу – в озері скупнутися. Не
раз ляжу на лавці автобусної зупинки, селяни йдуть і кличуть до хати
переночувати. Та я лиш: «Дзенькую,
дзенькую, все о’кей!». А ті, хто знає,
кажуть: «О, це ж той бідолашний
польський турист».
Проте сам Збішек вважає себе
невимовно багатим. Він не має кредитів – і спить спокійно. Він не має
мобільних – і не відволікається на
балачки. У свої вісімдесят не знає
дороги до лікаря. А вдома на нього
завжди чекає кохана Гелена.

сильні та сміливі

ВОЛИНЯНИН – ДРУГИЙ НА ЮВІЛЕЙНІЙ ГОНЦІ GORGANY RACE

К

оманда «Ракета»
у складі лучанина
Олександра Оришка та
ужгородця В’ячеслава
Турка виборола друге
місце в категорії «вело»
на відомій ультрагонці
Gorgany Race.
Пригодницьке змагання відбулося 26-27 червня. До гірського
масиву Ґорґани приїхали півтисячі
учасників з усієї України, загалом
226 команд, повідомляють організатори. Лише п’ятьом командам вдалося узяти всі контрольні пункти.
Суть змагань – за відведений час
здолати дистанцію і взяти якомога
більше контрольних пунктів (КП). Цікаво, що до дня змагань ніхто не знає
маршруту. Лише за дві години до
старту організатори роздають карти
з маршрутом дистанції. Так, учасники
Ч И Т А Й
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Олександр Оришко та В’ячеслав
Турок – втомлені, але щасливі

класу «спринт» за добу мали пройти
більш як 60 км, «трек» – 90 з гаком
км за 30 годин, велосипедисти за 30
годин мали здолати близько 130 км
велосипедом і 30 км пішки, а ті, хто
змагався у класі «півспринт», за 12
годин мали здолати понад 40 км.
Загальний призовий фонд цьоД І Й

горічних змагань становив 137
тисяч гривень. Хоча на самих перегонах духу конкуренції немає.
Навпаки, панує дружня і весела
атмосфера. Роман Чепіль, керівник
дистанції та суддя змагань, жартує,
що найбільше на маршрут нарікають велосипедисти, бо їм доводить-

ся часто тягати свого двоколісного.
Те, що маршрут був нелегким,
підтвердив і наш земляк, альпініст
Олександр Оришко. Участь у змаганні є доброю традицією для нього.
Цього року він разом з напарником
посів друге місце у категорії «вело».
«Утомився страшно. Загалом ми
подолали 180 км за 27 годин. Був
момент зневоднення організму.
Але нічого, відійшов і поїхав далі», –
згадує Олександр.
Загалом у цій категорії змагалися
22 команди, виграли тернополяни.
Учасник команди-переможця
«Ушльопок і Тарапунька» класу
«трек» Андрій Ткачук виграв змагання вперше, а його напарник
Дмитро Джміль здобув першість
уже вп’яте. Андрій каже, що давно
мріяв виграти Gorgany Race. «Це
моя третя участь у змаганнях. Першого разу моя команда зійшла з
дистанції, наступного року ми вибороли третє місце, ну і нарешті тепер – перемога». Найбільше пере-

facebook.com/gorgany

facebook.com/oleksandr.oryshko

Дарина ГОГОДЗА
Луцьк-Карпати

Технічний етап змагань

можцеві запам’ятався перехід із 21
контрольного пункту на 9.
«Це була гора, на яку нам довелося майже повзти. Я думав, що
ці 1,3 км не закінчаться ніколи», – з
легкістю та усмішкою розповідає
Андрій Ткачук.

Перемога над багаторазовим переможцем – або випадковість,
або гарантія багаторазових перемог. Олена Єрмолова
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голос із поля

новини футболу

НА КОГО СТАВИТЬ «ВОЛИНЬ»?
Юрій КОНКЕВИЧ

cdn.tribuna.com

Є

Це Гудні Йоханнессон. Він нещодавно переміг на
президентських виборах в Ісландії. І приїхав до Франції
дивитися Чемпіонат Європи разом зі звичайними
вболівальниками, відмовившись від місця у віп-ложі.
Йоханнессон ходив на кожний матч своєї збірної із
дружиною та сином. Ісландський президент – історик,
перекладач та викладач.

Івіца Жуніч, колишній
центральний захисник «Волині», нині гравець російського
«Оренбурга»:
– Я, напевне, не оригінальний, але Ісландію треба розбирати, може, навіть не так гру,
як те, що в серцях у цих хлопців. Реально здивували своїм

fcvolyn.net

Кичак вирішив повернутися у «Волинь»

настроєм і відсутністю боязні
будь-якого суперника. Навіть
французи їх побоювалися, хоч і
розгромили. Але погляньте: два
голи господарям чемпіонату ісландці таки відвантажили!
А у фіналі нехай зіграють
Португалія та Франція. Мені
такий матч було б цікавіше ди-

ТЕЛЕПУЛУ НЕ БУДЕ

витися, бо Уельс та Німеччина
більш прагматичні.
Артем Кичак, воротар:
– Мій вибір фіналу – УельсНімеччина. Німці у грі найсильніші на чемпіонаті. А Уельс подобається командною грою, всі
відпрацьовують один за одного і
заслуговують грати у фіналі.
Приклад українським гравцям треба брати з команд, де
гравці працюють на полі один за
одного і через це вони – як єдине
ціле. Проаналізувати слід гру Італії, Хорватії, Уельсу, Німеччини,
тієї ж Ісландії.
Сергій Кравченко, екскапітан «Волині», гравець
«Дніпра»:
– Було б цікаво, якби у фіналі
зустрілися Німеччина та Португалія. Такий матч став би окрасою
всього чемпіонату. Чому? Так,
Уельс – молодці, чудово грають,
можливо, навіть краще, ніж Португалія. Але Роналдо і компанія в
фіналі створять більше проблем
німцям чи французам. Загалом, я
вболівав за Іспанію, але оскільки
вони вилетіли, то тепер за Німеччину. В основному через те, що там
грає Тоні Кроос. Він, як і я, – опорний півзахисник. Дуже мені до
вподоби цей хлопець із «Реала».

міжсезоння

ЗІ СВІТЯЗЮ – ДО СЛОВЕНІЇ

Луцька «Волинь»,
готуючись до нового
сезону в Прем’єр-лізі,
завершила короткий
«втягувальний» збір
на Світязі й поїхала
на більш предметний
до Словенії.
Мешкати команда
буде в готелі міста
Раденці «Радін». Це
один із найкращих
курортів Словенії.
Збір триватиме до
15 липня.

Лучанам вдалося зберегти
у складі кіпера Артема Кичака,
хоча раніше повідомлялося,
що для продовження кар’єри
він вибрав Грузію. Серед лідерів минулого сезону, які
продовжуватимуть виступати
за «хрестоносців», відзначимо Віталія Неділька, Анатолія
Діденка, Олега Герасим’юка,
Сергія Логінова, Андрія Богданова, Дмитра Козьбана,
Редвана Мемешева, Міху Горопевшека, Олега Гуменюка.
Повернувся із оренди з рідної

чернігівської «Десни» й Дмитро Задерецький. Є в команді
кілька новачків, серед яких
відзначимо правого захисника Володимира Адамюка, але
їхнє майбутнє в команді залежить і від того, чи встигнуть
із лучан зняти заборону на
реєстрацію нових гравців, накладену ФІФА. Відтак сподіваємося на молодих виконавців
у новому сезоні, які вже встигли відчути УПЛ у минулому
чемпіонаті. Вони також серед
учасників НТЗ у Словенії.

ноги в руки

СКОРОХОДИ ПІДУТЬ У РІО ЧЕРЕЗ ТУРЕЧЧИНУ ТА КОНЧУ-ЗАСПУ
вирушити згодом на завершальний перед
Олімпіадою збір у Кончі-Заспі. На 15 серпня
заплановано відліт команди зі спортивної
ходьби до Ріо-де-Жанейро.
Нагадаємо, що Надія Боровська та Валентина Мирончук ітимуть у Ріо на дистанції
20 км, а Іван Банзерук змагатиметься на 50кілометрівці. Олімпійські ліцензії волиняни
вибороли на національному чемпіонаті в
Івано-Франківську у березні та на командному чемпіонаті світу в Римі у травні цього
року.

Юрій Конкевич

Троє волинських майстрів
спортивної ходьби вирушили на
навчально-тренувальний збір
до Туреччини. Надія Боровська,
Валентина Мирончук та Іван
Банзерук – члени збірної України,
які вже відібралися на Літні
Олмпійські ігри у Бразилії.
Разом із усіма українськими провідними
скороходами волиняни тренуватимуться в
умовах середньогір’я до 21 липня. По тому
наше тріо пробуде кілька днів у Луцьку, аби

Іван Банзерук на «Луцькій десятці»

легка атлетика

ДАНИЛЕНКО І РУСЮК БІГТИМУТЬ НА ЄВРО В АМСТЕРДАМІ
Юрій Конкевич

Юрій Русюк побіжить в Амстердамі півмарафон

На чемпіонаті Європи з
легкої атлетики, який
триває в Амстердамі
(Нідерланди) з 6 до
10 липня, виступають
і два легкоатлети, які
представляють Волинську
область, – Юрій Русюк та
Данило Даниленко.
Юрій Русюк змагатиметься у
півмарафоні (21 км 97,5 м) 10 липня. У його активі цього року – перемога в півмарафоні у Ковелі 9 травня та друге місце на Київському
півмарафоні 18 квітня. У Ковелі Ру-

сюк здобув ліцензію на Чемпіонат
Європи та став чемпіоном України
в цьому виді.
Данило Даниленко – бронзовий призер Чемпіонату України у
бігу на 400 метрів. Саме в Луцьку
він виконав норматив на поїздку
в Амстердам на Чемпіонат Європи – 46.53. Крім того, вихованець
тренерів Олени та Олега Вегнерів
в Амстердамі виступатиме у складі української естафетної команди
4 по 400 метрів. Мета нашої четвірки – пробитися на Олімпіаду в
Ріо.

Сьогодні багато говорять про принципи чесної гри. А що це таке?
Уміння програвати з усмішкою. Мішель Платіні

Єдиного телепулу для показу чемпіонату України у Прем’єр-лізі не буде.
Український телеглядач і надалі не зможе вільно дивитися матчі національного чемпіонату. Поєдинки семи клубів
показуватимуть на каналі «Футбол»,
решти п’яти – на «2+2». Футбольні клуби
не віддали свої медіаправа в УПЛ, тому
самостійно вирішуватимуть, з якою медіагрупою укладати контракти на показ.
«Футбол 1» та «Футбол 2» показуватимуть домашні поєдинки «Олександрії», «Ворскли», «Зорі», «Зірки»,
«Олімпіка», «Сталі» та «Шахтаря», «2+2» –
«Дніпра», «Динамо», «Волині», «Карпат» і
«Чорноморця».
Створення єдиного медіапулу, який
міг би ефективніше продавати медіаправа учасників Прем’єр-ліги, було головним завданням нового президента
УПЛ Володимира Генінсона.

КОБАХІДЗЕ У
«ВОРСКЛІ», ЖУНІЧ –
В «ОРЕНБУРЗІ»
fcvolyn.net

вро-2016 щойно,
здавалося б,
почалося, а
наступного вікенду буде
зіграно фінал. Напередодні
найважливіших поєдинків
чемпіонату «Волинські
Новини» запитали у
нинішніх та колишніх
футболістів луцької
«Волині» про те, кого
вони хотіли б побачити
у завершальному матчі
Євро і яку збірну чи гравця
вважають прикладом для
українського футболу.
Дмитро Козьбан, нападник:
– По-перше, хотів би бачити у
фіналі Португалію, і тільки за те, що
в ній є Роналду. Дуже бажаю йому
виграти це Євро. А друга команда у
фіналі – Франція. Тоді це буде цікавий матч. Дуже сподобалася збірна
Ісландії. Билися до кінця, віддавалися, один за одного грали й дійшли
аж до чвертьфіналу. Це ті риси, яких
забракло Україні.
Ще дуже сподобався Уельс,
особливо його лідери. Бейл та Ремзі
реально самотужки пронесли команду до півфіналу. От так і лідерам
української збірної грати б!
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Александер
Кобахідзе

Умовне «волинське братство» у полтавській «Ворсклі» поповнилося новим
футболістом. Кращий гравець «Волині»
2015 року за версією уболівальників команди Александер Кобахідзе підписав
контракт із полтавчанами. Кобу лучани
орендували у «Дніпра», але взимку Мирон Маркевич повернув його в свою команду. Цього літа у «дніпрян» спалахнула
затяжна криза, і Кобахідзе вирішив продовжити кар’єру у «Ворсклі», яка, нагадаємо, стартує в кваліфікації Ліги Європи.
Крім Коби, у Полтаву раніше поїхав і кіпер «хрестоносців» Богдан Шуст. Ще раніше тут обжився колишній капітан «Волині» Сергій Сімінін, а тренує «ворсклян»
легенда «Волині» Василь Сачко.
Інший колишній гравець «Волині»
хорват Івіца Жуніч підписав контракт із
російським «Оренбургом», який цього
сезону вийшов у тамтешню елітну лігу.

ЗІНЧЕНКО ЇДЕ
В «МАНСІТІ»
Дев`ятнадцятирічний хавбек національної збірної України Олександр Зінченко гратиме в топ-клубі англійської
Прем’єр-ліги. «Манчестер Сіті» виклав
за нього російській «Уфі» п’ять мільйонів
євро. Контракт із Зінченком укладено за
формулою «4+1».

сюрприз

КУБОК ВОЛИНІ
ВИГРАВ МІСЦЕВИЙ
«ЛЕСТЕР»
Поки в англійській Прем’єр-лізі лютував «Лестер», а на Євро-2016 у Франції – збірна Ісландії, на Волині з’явилася
своя команда-сюрприз. Така ж самобутня та емоційна, як підопічні Раньєрі та
Лагербека. «Стир» зі Старого Чорторийська – володар Кубка Волині 2016 року!
У це важко повірити, але перед очима
в двох тисяч уболівальників стадіону «Верес» у День Ковеля маневиччани в місті
залізничників виграли у фіналі в Футбольного Центру «Ковель-Волинь» 1:0.
Єдиний гол на 54-й хвилині забив
Володимир Коваль.
Дорогою до фіналу ковельчани вибили із розіграшу одного з фаворитів –
ЛСТМ, а «Стир» у серії пенальті розправився з іншим – боратинською «Ласкою».
Додамо, що «Стир» грає всього-навсього у чемпіонаті Маневицького району, в його складі відсутні відомі імена.
Чекаємо цю команду в наступному сезоні принаймні у першій лізі чемпіонату
Волині.
Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й
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Жартівливо-політичний гороскоп на 7 – 13 липня
Тільки в Україні асфальт об’їжджають
узбіччям.
__________________________
– Ну, як додому дійшов?
– Нормально... Все одно телефон я міняти збирався... Та й цими двома зубами
майже не користувався...
__________________________
– Що робити, якщо дорога людина тебе
не любить?
– Продати, поки дорога.
__________________________
Пенсіонерка зайшла в «Ощадбанк», побачила, що немає черги і всі шість віконець
працюють, зрозуміла, що тут робити нічого, й пішла скандалити в поліклініку.
__________________________
Дзвінок у двері. Дружина відчиняє і
кричить чоловікові:
– Тут прийшли по пожертви на будівництво басейну. Скільки дати?
– Дай їм два відра води!
__________________________
– Гроші є?
– Ні.
– А якщо знайду?
– Буду вам дуже вдячний.
__________________________
Алкоголь до добра не доведе. Під його
дією можна накоїти дурниць. Наприклад,
почати говорити людям правду.

записничок

Овен (21.03 – 20.04)

Анатолій Тимощук
30 березня 1979 р.
Футболіст
Вам дуже знадобляться
очі на потилиці. Нічого
не випускайте з поля
зору, бо навколо змова і
вороги. Через «шерше ля фам» матимете
продовження юридичних проблем.
Сконцентруйтеся на поточній боротьбі в
чужому краї.

Телець (21.04 – 21.05)

Валентин Кошельник
11 травня 1967 р.
Екс-депутат Волиньради
Спочивати на лаврах не дасть
поточний політичний момент.
Пристосуватися до змін
не вдалося, колишні боси
дивляться на вас скоса, тому час шукати
нові запасні аеродроми. Придивіться до
тих, кого ображають сильні світу цього, і
дійте!

Близнята (22.05 – 21.06)

Олександр Степанцов
27 травня1973 р.
Перший заступник голови
Волинської облдержадміністрації
Такого припливу творчої енергії
ви не відчували давно. Матимете
гостре бажання змінити
навколишній світ, перекроїти
все, до чого торкається ваша рука. Навіть те,
що і до вашого втручання було влаштовано
непогано, захочеться зробити ще краще.

Рак (22.06 – 23.07)

Володимир Грушовінчук
7 липня 1962 р.
Начальник обласного
управління Державної служби
з надзвичайних ситуацій
Проблем зі створенням та
ліквідацією надзвичайних
ситуацій не прогнозується.
Натомість доведеться пояснювати, хто-хто в
хатці у престижному райончику живе. Є сенс
не обманювати, бо сусіди вже вас здали.

У СПЕКУ –
ХОЛОДНИЙ СУП
У спекотні літні дні хочеться з’їсти
щось прохолодне і некалорійне.
Ідеально таким вимогам відповідає
окрошка.

ГОРОСКОП

Лев (24.07 – 23.08)

Володимир Пащенко
4 серпня 1972 р.
Громадський діяч, підприємець
Будь-які двері цього тижня
відчинятимете ногою. З
переляку люди охочіше
підуть вам назустріч.
Нові плани варто продукувати,
озираючись на серпентарій, у якому
вони народжуються.

Діва (24.08 – 23.09)

Микола Романюк
24 серпня 1958 р.
Міський голова Луцька
А липи цвістимуть духмянідухмяні, а вам поталанить
захиститися від гніву
народного в мовному тумані.
Усюди ввижатимуться підступи ворогів.
Позбутися страхів допоможе старий
добрий джин із пляшки.

Терези (24.09 – 23.10)

Дмитро Чепіжак
29 вересня 1980 р.
Прокурор Волинської області
Обманні рухи завжди
надзвичайно корисні. Фінти
дезорієнтують усіх, хто хоче
зробити вам якусь капость,
і водночас дозволять прекрасно зробити
це вам самим. Парке літо – саме час
потренувати свої хитромудрі задатки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Наталія Янко
11 листопада 1957 р.
Головний санітарний
лікар Волині
Хмари розсіються, але
пояснювати компетентним
органам доведеться і про
схеми, і про теореми. Бацили підступності
й підозрілості відступлять, щойно ви
нагодуєте їх правдою.

Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср

7 – 13 липня

Овен

Терези

Телець

Скорпіон

Близнята

Стрілець

Рак

Козоріг

Лев

Водолій

Діва

Риби

(21.03 – 20.04)

Стрілець (23.11 – 21.12)

Тарас Яковлев
15 грудня 1981 р.
Перший заступник міського
голови Луцька
Ваш робочий колектив по
праву може називатися
банкою з павуками. Колеги
вже встигли перегризтися й почати
боротьбу за сфери впливу. Цього тижня
рекомендовано триматися у почесному
нейтралітеті й не висловлювати симпатій.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Анатолій Грицюк
2 січня 1955 р.
Депутат Волиньради
Помітивши на своєму
шляху до мети перешкоду,
краще обійдіть її з усіх
боків. Варіант «розігнатися і
гарненько збити» відхиліть одразу. Варіант
«перестрибнути», в принципі, теж непоганий,
але важкодоступний. Тому все ж зупиніться
на першому.

Водолій (21.01 – 19.02)

Микола Дендіберін
7 лютого 1951р.
Депутат Луцькради
Будьте надзвичайно лаконічні
та стильні – спростите собі
життя. Завжди обирайте
один колір, одну фактуру і
схожу форму речей, не носіть нічого, що
вибивалося б із цього ряду. Збережете
впливовість, а також і далі спостерігатимете
за безплатним цирком.

Риби (20.02 – 20.03)

Олег Гребенюк
20 березня 1961 р.
Начальник управління освіти
Луцької міської ради
Сміливо йдіть у бій. Але
робіть це тільки тоді, коли
перебуваєте у густій юрбі, і
ймовірність того, що саме вам доведеться
зіткнутися з чимось неприємним, зведено
до нуля, або хоча б до одиниці зі ста.

Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср

(24.09 – 23.10)

Ніхто не може точно визначити, в який
саме час виникла ця страва. За деякими
відомостями, холодний суп почали готувати ще за часів Київської Русі. У той час це
були сухарі, залиті білим квасом. Але більш
досконалий рецепт страви дійшов до нас
від бурлаків. Саме вони до сушеної вобли
з квасом стали додавати редиску, печену
картоплю та огірки.
Є багато способів приготування холодного супу. Традиційно в окрошці мають
бути нежирне варене м’ясо і білий квас. Також можна додавати рибу (оселедець або
тріску).

Файно!

Так-сяк!

Все пропало!

Дивись під ноги!

ЯК ПРИГОТУВАТИ ОКРОШКУ

Апчхи!

Цьомки-бомки!

Амур вихідний!

Твори-витворяй!

Інгредієнти: 2 відварені картоплини,
200 г вареного м’яса, 1 великий огірок, 7
редисок, 3 варені яйця, 50 г зелені (кріп,
зелена цибуля), 0,5 л білого несолодкого
квасу.
Овочі та м’ясо наріжте кубиками, а зелень подрібніть. Приготовлені інгредієнти
залийте квасом, додайте сіль з перцем,
перемішайте і поставте в холодне місце на
30 хвилин.
Але є тут один нюанс. Зазвичай у магазинах продають солодкий квас темного кольору, яким не можна заправляти
окрошку. Тому радимо приготувати квас
для цього супу в домашніх умовах.
Для цього у великому відрі змішайте
200 г житнього борошна, 100 г ячмінного
солоду і 300 г житнього солоду. Залийте
туди 0,5 л окропу і дайте настоятися 20 хвилин. Відтак додайте ще 5,5 л води і вкиньте
дріжджі. Накрийте кришкою, дочекайтеся,
поки квас заграє. Потім винесіть ємність на
холод і залиште на добу.
Через 24 години квас буде готовий до
вживання. Його можна використовувати
не тільки як заправку для окрошки, але
і як самостійний напій – він добре тамує
спрагу.

Ч И Т А Й

Д У М А Й
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(21.04 – 21.05)

(24.10 – 22.11)

(22.05 – 21.06)

(23.11 – 21.12)

(22.06 – 23.07)

(22.12 – 20.01)

(24.07 – 23.08)

(21.01 – 19.02)

(24.08 – 23.09)

(20.02 – 20.03)

З ним поводилися, як із запасним колесом до автомобіля: вважали потрібним,
але тримали позаду. Еміль Кроткий

Ширше кишені!

РОЗВАГИ

www.volynnews.com

погляд у минуле
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іменинники тижня
7 липня – Антон, Іван, Яків

aif.ru

13 липня 1897 року Гульєльмо
Марконі (на фото) отримав патент
на радіо. Хоча досі немає єдиної
думки щодо того, хто був справжнім
винахідником радіо – італійський
інженер Марконі чи російський вчений
Олександр Попов.
Частина істориків відстоюють версію, за якою
Попов ще в березні 1896-го вперше продемонстрував бездротову передачу сигналів перед
Фізичним товариством Санкт-Петербурга. Інші
впевнені, що 22-річний Марконі зробив те ж саме
кількома місяцями раніше, але без свідків. Так чи
так, але першим патент отримав Марконі – за легендою, Попов дізнався про це з газет.
На батьківщині винахід італійського вченого
сприйняли без ентузіазму. Винахідник поїхав до
Англії, зареєстрував «Компанію бездротового
телеграфу і сигналів» та почав виробництво передавачів для судових компаній. Бездротовий
телеграф стали використовувати на кораблях не
тільки англійського, але і французького, німецького, італійського та американського флотів. Компанія Марконі не лише продавала судновласникам апаратуру, але й надавала свого радиста.

№ 23

8 липня – Петро, Давид,
Єфросинія, Василь, Федір,
Прокопій, Костянтин
9 липня – Денис, Іван, Тихон,
Давид, Павло
10 липня – Георгій, Мартин,
Самсон, Олександр,
р Володимир
р
11 липня – Герман,
ман,
Іван, Павло,
Сергій, Осип
12 липня –
Андрій, Петро,
Павло

Хто насправді першим винайшов радіо –
Попов чи Марконі – залишиться таємницею історії

судоку

13 липня – Іван,
н,
Симон, Пилип, Хома,
Софрон, Григорій,
ій,
Матвій, Степан,
Михайло

призовий кросворд

ПРАВИЛА

Ігрове поле складається з квадрата розміром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх ще
називають «регіони») зі стороною 3х3 клітинки.
Таким чином, усе поле налічує 81 клітинку. У
деяких із них вже на початку гри розташовані
числа (від 1 до 9). Мета головоломки – заповнити
вільні клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб у
кожному рядку, в кожному стовпці і в кожному
малому квадраті 3х3 кожна цифра траплялася
лише один раз. Правильна головоломка має
тільки один розв’язок.

Відгадайте слово, закодоване у
кросворді. Надсилайте відповіді поштою
або на електронну скриньку до 13 липня
включно. Не забувайте вказувати
контактний телефон. Редакція обере
переможця шляхом жеребкування.
Приз* цього номера – eлектросушка для
овочів, фруктів, грибів DELFA.
Волинські Новини щотижня влаштовуватимуть призові конкурси для своїх
читачів. Призи вартісні та щоразу різні.
Далі – цікавіше.



ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________
Ім’я _________________________________________________
Адреса ____________________________________________
_______________________________________________________

від 30 червня 2016 року

Відповіді на кросворд

Телефон __________________________________________

Виграшне слово минулого номера

К А Н І С Т Р А
* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн.
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та ідентифікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахматна задача
Завдання. Хід білими. Мат у три
ходи.

7

липня

8
7
6
5
4

ЧЕТВЕР

ПОГОДА
В ЛУЦЬКУ

8

липня

П ЯТНИЦЯ
П’ЯТНИЦЯ

+19 оС

9

липня

СУБОТА

10
липня

+14 оС

НЕДІЛЯ

Передплатний індекс: 98008
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8
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d

e

f
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h
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e

f
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+21 оС

11
липня

+12 оС

ПОНЕДІЛОК

+16 оС

12
липня

+14 оС

ВІВТОРОК

+22 оС

13
липня

+13 оС

СЕРЕДА

Відповідь на задачу
з попереднього
номера
1. Кg5:h7+ Т:h7
2. f7:g8Ф#

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса редакції: 43021, м. Луцьк,
вул. Винниченка, 26, офіс 312
Контакти: (0332) 788-005,
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46,
gazeta.volynnews@gmail.com

+23 оС

+15 оС

+24 оС

+19 оС

Прекрасне
сне залишається, красиве минає. Коко Шанель

+29 оС

+16 оС

Відповідальність за зміст публікацій
та достовірність фактів несуть автори
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська,
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк.
Наклад 41 300 прим. Замовлення: 23020
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,
vn_reklama@outlook.com
Ч И Т А Й

Д У М А Й

Д І Й

www.volynnews.com

24

№ 23

7 липня 2016 року

колесо історії
Олександр КОТИС

POST SCRIPTUM

ВУЛИЦЯ СЛОВАЦЬКОГО В ЛУЦЬКУ

В

Олександр Котис

polona.pl

Хроніки Любарта
hroniky.com

улиця Словацького
частково лежить
у гущі забудови.
Інша ї ї частина пролягає
за драмтеатром. Тут ще
донедавна зберігався ряд
старих будинків. Зараз
залишилося тільки три.
Один будинок повністю
розібрали й на його місці
звели новий, інший суттєво
перебудували, знищивши
старий фасад.
На початку ХХ століття це була
окраїна публічного саду, який розташовувався на місці нинішнього
театру. Тодішня назва вулиці – Парадна. Тут збудували ряд дуже цікавих та оригінальних споруд у стилі
модерн. Один із будинків – кутовий
з куполом за проектом київсько-

www.volynnews.com

Вулиця Словацького у 1930-х роках

го інженера-архітектора Трахтенберга. Зараз його вже немає.
Коли під час Першої світової
війни у 1915 році австрійські війська захопили Луцьк, то в одному з
будинків вони влаштували коман-

дування округу – Kreiskommando.
Звідси відбувалося керівництво
частинами армії Австрійської імперії на окупованій території округу. У
міжвоєнний час це була престижна
вулиця, на якій здавали помешкан-

Наші дні

ня. Тут не було гендлярського гамору буденного міста, а центральний
район диктував свої високі ціни на
житло. Тож тут селилися небідні жителі та гості міста.
Нині на цій вулиці – апеляційний

суд, один із корпусів Волинської обласної державної телерадіокомпанії, кілька ресторанів. Житлова частина вулиці Словацького тягнеться
від будівлі ВОДТРК в гущу приватної
забудови.

відзнака

ФОТОГРАФ ІЗ ЛУЦЬКА ПЕРЕМІГ
У КОНКУРСІ VOGUE ITALIA
Buro24/7

У

червні італійський Vogue
запустив новий розділ,
присвячений фотографії, –
PhotoVogue. У ньому
зібрано останні новини
світу фотографії, а також
є гігантська енциклопедія,
а точніше – каталог
профілів усіх знаменитих
фотографів світу,
починаючи від
класиків і закінчуючи
зовсім ще молодими,
але талановитими
сучасниками. Саме до
відкриття PhotoVogue
головний редактор
видання Франка Соццані
оголосила конкурс на
звання найкращого фотог рафа.
Серед десяти кандидатів на
звання найкращого в художній
фотографії, обраних редакцією
Vogue Italia, опинилися й українці
Synchrodogs – дует фотографів Тані
Щеглової з Івано-Франківська та Романа Новена з Луцька. За чотири дні
відкритого голосування вони змог-

Роман і Тетяна – не лишень
творчий дует, а й закохана пара

ли обійти суперників зі США, Швеції, Словенії, Вірменії та інших країн
і вибороти звання найкращих.
Працюючи разом з 2008 року,
фотографи вже встигли стати переможцями фотопремії Harpers
Bazaar в Україні (2011 рік), отримали першу премію фотоконкурсу Art
Rebels x Canon у Данії і премію FOAM
Construct у Нідерландах (2012 рік).
Тепер Synchrodogs зможе на
один день взяти кермо влади над
сторінкою в Instagram італійського
Vogue у свої руки – саме такий подарунок переможцям.

ARTіль

РОМАН ВОЛИНЯНИНА НОМІНУЮТЬ НА
ВСЕУКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНУ ПРЕМІЮ
youtube.com

Світлана ФЕДОНЮК
Нещодавно видавництво «Український
письменник» представило читачам
роман волинянина Сергія Бортнікова
«Замок королеви Бони». Книгу
написано ще у 1990-х роках. Вона
є частиною іншого твору цього ж
автора – книги «Брусилівська казна»,
вже тричі успішно перевиданої в Росії.
«Ми зробили це саме так, як замислював
автор – роман із фотоілюстраціями, де реальні
герої, одіозні та звичайні волиняни, діють під
власними прізвищами. До роботи залучили найкращого, на мій погляд, верстальника, ілюстратора й до того ж, відомого письменника Павла
Щегельського», – розповів директор видавництва Микола Славинський.
Події обох гостросюжетних романів Бортнікова розгортаються на Волині, у її сивому,
воєнному і недавньому минулому, несподівано
відкриваючи читачеві очі на сумні реалії сьогодення, звертаючи увагу на парадокси – благородЧ И Т А Й

Д У М А Й

www.volynnews.com

Д І Й

ність бандитів 1990-х, підступність авантюристів
із Європи. Головні герої шукають скарби на дні
Світязю, досліджують залишки замку королеви
Бони, виборюють свободу, роблять кар’єру, творять, люблять і... ненавидять.
«Замок королеви Бони» планують номінувати на українську премію імені Юрія ДольдМихайлика.

Хто зазнав насолоди творчості, для того всі інші насолоди вже не існують. Антон Чехов

