
У СЕЛІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
УРОКИ ФІЗКУЛЬТУРИ 
ПРОВОДЯТЬ В КОРИДОРАХ 

Найвідоміше село на Волині – 
Колодяжне – щороку приймає 

чимало туристів зі всієї України, адже 
тут жила поетеса Леся Українка. Проте 
славетна історія не завжди є основою 
для комфортного життя місцевих селян. 
Через дві вулиці від траси, що веде до 
Ковеля, розташована Колодяжненська 
загальноосвітня школа, учні якої 
на уроках фізкультури тісняться у 
коридорах навчального закладу.
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смакуйте на здоров’я!

в очікуванні

 читайте на стор. 19

 читайте на стор. 6

на стор. 23на стор. 23
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ВИГРАЙВИГРАЙ

У ЄВРОПУ БЕЗ 
ВІЗ: ЗА КРОК 
ДО МРІЇ

на поміч освіті

М’ЯСО І ДО М’ЯСА. 
ВЕЛИКОДНІ РЕЦЕПТИ 

ЗЕЛЕНА ПРИСТРАСТЬ: 
ЛАВАНДОВІ СОЛОДОЩІ
ТА СМУЗІ З БАДИЛЛЯ  

Чи куштували ви коли-небудь 
шоколад із лавандою? А лавандовий 

зефір? Чи бодай лавандовий духмяний 
чай пробували? Звучить спокусливо, 
а ласувати такими солодощами та 
напоєм не лише смачно, а й корисно для 
здоров’я. Незвичні кондитерські вироби 
виготовляє 26-річна Олена Чубай із 
села Зміїнець, що в Луцькому районі. 

корисне хобі

ВАЛЕРІЙ БОЯРСЬКИЙ: 
«НАША МЕТА – 
ПОВЕРНУТИ СЕЛУ 
ПРЕСТИЖ, ПОКАЗАТИ, 
ЩО ТУТ Є ПЕРСПЕКТИВИ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ»

децентралізація

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 5

На Великдень до паски 
дуже смакують і шинка, 

і ковбаска, й інші м’ясні 
вироби – рулети, паштети 
тощо. Дуже добрий 
спосіб приготування – 
маринування шинки й 
полядвиці. Таке м’ясо 
можна коптити, 
запікати в духовці й
навіть варити.

Очі не бачать – серце 
не болить. Без згоди 
громади і без погодження 

з місцевими жителями 
чиновники Волинської 

облдержадміністрації вирішили 
захоронити рештки тварин із 
Ковельського ветсансаводу 
за кілька десятків метрів від 
людських полів на території 

Люблинецької об’єднаної 
громади. Селяни знову вийшли 
на протест.

ОСТАННІЙ 
БІЙ КОСТЯНТИНА 
ЯСИНСЬКОГО
У НЬОМУ ВОЯКИ УПА ЗНИЩИЛИ
ПОНАД СОТНЮ НАЦИСТІВ

 читайте на стор. 18

РЕШТКИ ТВАРИН ХОТІЛИ ЗАХОРОНИТИ У 
СТАРИХ КОШАРАХ БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ З ЛЮДЬМИ

ГРІХИ – В ЗЕМЛЮ?
 читайте на стор. 17

 читайте на стор. 4
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ТЕРАКТИ ШОКУВАЛИ 
ЄГИПЕТ ТА ШВЕЦІЮ 
Криваві атаки у Єгипті забрали життя 
44 людей, більш як сотню поранено. Ви-
бухи пролунали у Вербну неділю біля 
церкви в місті Танта й поблизу собору в 
Александрії. У країні на три місяці запро-
вадили надзвичайний стан. Напередо-
дні в Стокгольмі у Швеції вантажівка на 
пішохідній вулиці збила кількох людей, 
загинуло чотири особи, в тому числі 
дитина. Влада країни назвала інцидент 
терактом.

У РОСІЇ – ПРОТЕСТИ 
ДАЛЕКОБІЙНИКІВ 
У більш ніж 80 регіонах Росії відбува-
ються акції протесту проти здирницької 
системи «Платон», яка передбачає, що 
водії вантажних автомобілів, маса яких 
перевищує 12 тонн, мають платити за 
кожен пройдений кілометр федераль-
них доріг, повідомляє Телеканал новин 
«24». 

У СИРІЇ – ХІМІЧНА АТАКА, 
США СКЕРУВАЛИ 
РАКЕТИ
4 квітня внаслідок хімічної атаки у сирій-
ському місті Хан-Шейхун, яке контролю-
ють повстанці, загинуло понад півсотні 
людей. Завдали авіаударів сирійські 
урядові або російські літаки, повідом-
ляє «ВВС-Україна». А в ніч на 7 квітня 
американські війська за наказом прези-
дента США Дональда Трампа скерували 
ракети на сирійську військову авіабазу в 
провінції Хомс, звідки, ймовірно, здійс-
нювали авіанальоти із застосуванням 
хімічної зброї. 

ФІНИ ВИЛУЧИЛИ ТИРАЖ 
ЖУРНАЛУ З РЕКЛАМОЮ 
КРИМУ 
Фінська державна залізнична компа-
нія VR вилучила увесь тираж журналу 
Allegro через рекламу туристичних по-
їздок в окупований Крим, повідомляє 
Yle. Журнал призначений для пасажи-
рів, що курсують між Гельсінкі та Санкт-
Петербургом. Його видають спільно VR і 
ВАТ «Російська залізниця».

У ФРАНЦІЇ ЗАКРИЮТЬ 
НАЙСТАРІШУ АЕС 
Найстаріша атомна електростанція у 
Франції припинить виробляти елек-
троенергію до квітня 2020 року через 
наполягання екологів, передає Reuters. 
АЕС перебувала в експлуатації з 1977 
року. 

ТИСЯЧІ УГОРЦІВ ВИЙШЛИ 
НА УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ 
ПРОТЕСТ 
Щонайменше 50 тисяч людей взяли 
участь у демонстрації проти закриття 
Центральноєвропейського універси-
тету (CEU), що його 1991 року заснував 
філантроп і мільярдер Джордж Сорос. 
Парламент Угорщини 4 квітня проголо-
сував за законопроект, який регулює ді-
яльність у державі університетів з країн, 
що не входять до ЄС. Під дію документа 
потрапив університет Сороса. 

У СМОЛЕНСЬКІЙ 
КАТАСТРОФІ РОЗКРИЛИ 
НОВІ ДЕТАЛІ 
Літак екс-президента Польщі Леха Ка-
чинського, який розбився у 2010 році 
під російським містом Смоленськ, по-
чав руйнуватися задовго до зіткнення 
із землею, повідомляє TVP.info. Окрім 
цього, диспетчерів у Смоленську зви-
нувачують у хибних вказівках щодо по-
садки. 

У ЄС СКАСУЮТЬ РОУМІНГ 
На початку літа у Євросоюзі набуде чин-
ності рішення про скасування платні за 
користування мобільним зв’язком на 
територіях інших країн-членів. Це до-
зволить споживачам телефонувати, 
передавати текстові повідомлення та 
мобільні дані за аналогічною ціною, як 
удома, упродовж подорожей до іншої 
країни ЄС, повідомляє «Укрінформ». 

світова хроніка

освіта 

П’ЯТЬ ШКІЛ ВОЛИНІ – 
СЕРЕД НАЙКРАЩИХ 
В УКРАЇНІ 

озеленення

ЗА ДЕНЬ ВИСАДИЛИ ПОНАД СОТНЮ ДЕРЕВ

екологія

У ТУРІЮ ВИПУСТИЛИ ПІВТОННИ РИБИ 

Луцьк 

На вулиці Дубнівській, 
що в Луцьку, 
посадили 110 дерев. 

До корисної справи 
долучилися місцеві 
жителі, комунальники, 
учні загальноосвітньої 
школи-інтернату 
правознавчого ліцею з 
посиленою фізичною 
підготовкою, діти з 
ДНЗ №15 та депутати 
міської ради Олександр 
Кравченко (УКРОП) і 
Віктор Ящук («Свобода»). 

Як пояснив начальник відді-
лу екології Луцької міської ради 
Анатолій Гламазда, через те, що 
на вулиці розташовано багато 
підземних комунікацій, великі 

дерева з розгалуженою корене-
вою системою – дуби, липи чи 
каш тани – не садили.

«Біля дороги садимо деко-
ративні дерева, які називаються 
катальпи. В них дуже великі гарні 

квіти і специфічні плоди, схожі на 
квасолю. Крім того, садимо кущі 
спіреї, а біля КП «Луцькводока-
нал» – 15 ялинок», – зазначив 
Гламазда.

«Тут великий потік машин, які 
виділяють важкі метали, висока 
загазованість повітря і зовсім не-
має дерев. Тому вважаю, що по-
трібно їх садити, аби повітря було 
чистіше», – переконаний лучанин 
Роман Козовий.

«Не міг не долучитися до та-
кої доброї справи, адже тут мій 
округ. Ми допомагаємо нашому 
комунальному підприємству озе-
ленити місто. Щоб ці дерева ли-
шилися і люди про них дбали, у 
висадженні беруть участь жителі 
цього району», – каже Олександр 
Кравченко.

До корисної справи долучилися 
навіть найменші лучани

довіряй, та перевіряй ПОСЛІДОВНИЦІ ОСТАПА БЕНДЕРА 
НАДУРИЛИ НА 700 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ Луцьк 

Лучанки протягом року дурили 
довірливих громадян. Шахрайкам 
вдалося збагатитися на понад 700 тисяч 
гривень. Ошуканими виявилися більш 
як два десятки громадян. Оборудку 
викрили працівники відділу протидії 
кіберзлочинам у Волинській області 
Поліського управління кіберполіції 
спільно зі слідчими Слідчого управління 
ГУНП у Волинській області за 
процесуального керівництва обласної 
прокуратури. 

Правоохоронці з’ясували, що з червня 
2015-го до березня 2016 року 29- та 31-річна 
лучанки розміщували в інтернеті оголошення 
про продаж сільськогосподарської техніки. 
Ціни ставили нижчі, аніж ринкові. Умови при-
дбання товару шахрайки обговорювали з по-
терпілими телефоном та переконували людей 
у правдивості досить низької вартості  техніки. 
Після цього зловмисниці укладали договір фі-
нансового лізингу з потерпілими, умисно за-
мовчуючи при цьому його суть та умови. Пото-

му супроводжували їх у банк для оплати комісії 
за організацію такого договору, свідомо обма-
нюючи, буцімто ці кошти є авансом або повною 
вартістю купівлі транспортного засобу.

За цим фактом слідчі відкрили криміналь-
не провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) 
Кримінального кодексу України. Право-
охоронці проводять заходи зі встановлення 
інших осіб, причетних до скоєння злочину. 
Санкція статті передбачає позбавлення волі 
на строк від трьох до восьми років.

Ковель 

У річку Турія в Ковелі випустили понад 
півтонни малька товстолоба, білого 
амура та коропа. Риба має зменшити 
заростання водною рослинністю і 
покращити стан річки. На проведення 
цієї екологічної акції з міського 
бюджету було виділено 20 тисяч 
гривень, повідомляють у прес-службі 
Ковельської міської ради. 

Головне завдання тепер – захистити 
малька від браконьєрів. Тож просять гро-
мадськість бути небайдужими. Варто нага-
дати, що у жовтні минулого року з цією ж 
метою до Турії уже випустили понад тонну 
амура і товстолоба. На це з обласного бю-
джету спрямували 45 тисяч гривень.

Ковель, Луцьк 

П’ять навчальних закладів Волині увійшли до 
рейтингу найкращих шкіл України за версією 
видання «Фокус». 

Цей перелік уклали, аби допомогти українцям зрозумі-
ти, де в нашій країні готують найбільш конкурентоздатних 
та освічених випускників. За вихідні дані було взято резуль-
тати зовнішнього незалежного оцінювання за 2016 рік.

З Волинської області  на 33-му місці опинилася гімназія 
№14 ім. В. Сухомлинського, на 39-му – Волинський ліцей-
інтернат, на 43-му – Ковельська міська гімназія, на 51-му – 
Луцька гімназія №21 ім. Михайла Кравчука, а на 56-му – 
Луцька гімназія №18.

kovelrada.gov.ua

lutskrada.gov.ua

дихайте глибше ЩО Ж ТАК ТХНЕ ЛУЧАНАМ? 

Луцьк, Луцький район 

Джерелом нестерпного запаху, який 
останнім часом шириться містом 
та навколишніми селами, можуть 
бути поля фільтрації Гнідавського 
цукрового заводу. На них вивозять 
стоки з села Гірка Полонка та 
мікрорайону Вересневого. 

До них, зі слів голови правління заводу 
Ростислава Новосада, додалися відходи з 
біоетанольного цеху, який діє на території за-
воду. Тож комбінація й могла стати причиною 
смороду, йшлося під час виїзного засідання 
громадської ради при Волинській облдерж-
адміністрації. Неприємний запах переслі-
дує Луцьк уже другий рік поспіль. Він знову 

з’явився навесні та не дає спокою жителям 
різних мікрорайонів. 

Ростислав Новосад каже, що найближ-
чим часом на заводі встановлять нове об-
ладнання, а це дозволить суттєво покращити 
ситуацію. Аби повністю обійтися без викидів, 
потрібно запустити утилізаційний комплекс, 
який обійдеться в 15 мільйонів євро.

Не виключають і можливості несанкціоно-
ваних зливів від інших виробництв – зокрема, 
після минулорічного скандалу підозрюють 
«ковбасників». Ростислав Новосад каже, що 
територія полів закрита, проте цілком імовір-
но, що хтось має ключ та зливає сюди відходи 
тихцем.

На полях більшість відходів – стоки з Ве-
ресневого. Ще близько 20 машин на тиждень 

офіційно привозить Гірка Полонка. Її сіль-
ський голова Ніна Симонович каже, що село 
було б раде відмовитися від вивезення стоків 
на поля фільтрації. Проте для цього їм по-
трібно два мільйони гривень, аби добудувати 
каналізаційно-насосну станцію. Якщо гроші 
будуть, будівництво завершать уже цього 
року.

Щодо Вересневого, то потужностей там-
тешньої станції не вистачає. За підсумками за-
сідання, зі слів голови громадської ради при 
ОДА Олександра Волянюка, рада збереться 
ще раз, аби напрацювати програму дій, за-
лучити органи контролю та місцеву владу. 
Адже  залишається лише здогадуватися, яким 
буде запах, коли температура повітря «пере-
валить» за 20 градусів тепла.

На неприємний запах скаржаться у різних куточках міста

Риба має стати 
санітаром водойми

volynnew
s.com



Ми справедливі, коли не зацікавлені. Бенжамен Констан
www.volynnews.com

Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ПОДІЇ № 14 (62)  13 квітня 2017 рокуwww.volynnews.com 3

ГОНТАРЕВА НАРЕШТІ ЙДЕ 
Очільниця Національного банку Валерія 
Гонтарева звільняється і вважає свою 
«місію» виконаною. З її слів, вона була 
готова звільнитися і раніше, якби на той 
момент було проведено реформу, маю-
чи на увазі націоналізацію «ПриватБан-
ку», повідомляє «ТСН.ua». 

АБОНПЛАТУ ЗА ГАЗ 
СКАСОВАНО 
Національна комісія, що здійснює ре-
гулювання у сферах енергетики і кому-
нальних послуг, скасувала дію своєї по-
станови про введення абонплати за газ 
із 1 квітня 2017 року. Раніше вона її від-
термінувала. Однак у НКРЕКП обмовили-
ся, що вивчать це рішення, обговорять з 
громадськістю. Тож можна припустити, 
що скасування тимчасове. 

У БПП ПОМЕНШАЛО 
МУШКЕТІВ 
Нардеп Владислав Голуб заявив про ви-
хід із парламентської фракції «Блок Пет-
ра Порошенка». «Для мене таке рішення 
нелегке... Мене не покидає відчуття того, 
що в країні щось не так», – прокоменту-
вав Голуб.

УКРАЇНСЬКІ КРЕДИТИ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
НЕЕФЕКТИВНО 
Більшість міжнародних кредитів Україні 
використовують надзвичайно неефек-
тивно або навіть не освоюють, відтак 
вони лягають тягарем на бюджет разом 
із відсотками та платою за резервуван-
ня позики, заявила директор Світо-
вого банку у справах України, Білорусі 
та Молдови Сату Кахконен в інтерв’ю 
«Дзеркалу Тижня». До слова, днями на 
рахунок НБУ надійшов черговий транш 
МВФ в обсязі $1 млрд. 

У ЗОНІ ЧАЕС З’ЯВЛЯТЬСЯ 
ПЕРШІ СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ
Батареї розмістять до кінця 2017 року в 
десятикілометровій зоні спеціального 
промислового використання. Інвестува-
ти в сонячну енергетику буде приватний 
бізнес. Держава, своєю чергою, створює 
для цього потрібні умови.

ПОРОШЕНКО ХОЧЕ 
СПИСУВАТИ ГРОШІ 
З КАРТОК БОРЖНИКІВ
Президент Петро Порошенко наприкінці 
березня в терміновому порядку вніс на 
розгляд парламенту законопроект, який 
дозволить списувати практично беззапе-
речно гроші з банківських карток україн-
ців, повідомляє ГО «Публічний аудит». 

МАЙЖЕ ПОЛОВИНА 
ЛЬВІВСЬКИХ СМІТНИКІВ – 
ПЕРЕПОВНЕНІ 
У Львові залишаються переповненими 
479 сміттєвих майданчиків. Це майже 
40% від загальної кількості. Львівська 
облрада ухвалила рішення про заходи 
щодо розв’язання критичної ситуації з 
утилізацією твердих побутових відходів 
у Львові та області. Роботу виконавчих 
органів щодо залагодження проблеми 
зі сміттям визнали незадовільною, по-
відомляє Depo.ua.

НАБУ ЗАЦІКАВИЛОСЯ 
ФОРМУЛОЮ 
«РОТТЕРДАМ+»
Національне антикорупційне бюро 
розпочало досудове розслідування за 
фактом зловживання службовим стано-
вищем посадовцями НКРЕКП через так 
звану формулу «Роттердам+». Відповід-
но до методики, вартість вугілля у ви-
робництві вугільно-теплової генерації 
рахують за формулою «вартість вугілля 
у порту Роттердам плюс вартість його 
доставки в Україну».

ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК 
ПОДОРОЖЧАВ НА 20% 
Порівняно з минулим роком, ціни під-
скочили щонайменше на 15-20%, а за 
підрахунками окремих експертів, навіть 
на 27%. «ТСН.ua» підрахували, що вели-
кодній кошик обійдеться від 350 до 500 
грн, якщо покласти ще вина й трохи до-
рогих тепличних овочів.

українська хроніка

Нехай у світлі Великодні дні 
зійде з  небес Божа благодать 

у кожен дім, і наша спільна 
молитва до Сина Божого принесе 

Україні довгожданий мир! 
Добра вашим оселям, здоров’я 
рідним, дітям – щасливої долі!   

Христос Воскрес!   

  Дорогі краяни!  Дорогі краяни!

ХрХрХрХрррисисистотот сс ВоВоскскререрр с!с!    

З вами разом – 
Ірина Констанкевич

ДОРОГІ ВОЛИНЯНИ! 
Прийміть щиросердечні вітання зі світлим святом 

Воскресіння Христового! 
Величний Великдень для християн є символом перемоги життя над 

смертю, добра над злом, світла над темрявою, віри над безнадією. Пас-
хальні дні спонукають нас по-новому подивитися на світ, бути добрішими, 
милосерднішими, благороднішими, терпеливішими одне до 
одного. Це свято спонукає замислитися над вічними ціннос-
тями християнської моралі, сповнює наші серця любов’ю 
і добром, зміцнює кожного з нас духовно. Свято Велико-
дня нагадує, що кожна людина народжена для добрих 
справ і творіння.

Хай ці святкові дні принесуть у ваші оселі ра-
дість і надію, спокій і благополуччя. Нехай Воля Гос-
подня надихає вас на праведні справи, спонукає до 
милосердя, додає натхнення й сил, дарує душевну 
рівновагу і гармонію. Злагоди і миру кожній 
родині й усій Україні!

З повагою голова 
Волинської обласної ради, 

засновник Фонду «Тільки разом» 
Ігор ПАЛИЦЯ

КАДРОВІ РОТАЦІЇ: ЗАТВЕРДИЛИ 
НОВИХ ЗАСТУПНИКІВ

зміни 

Луцьк 

Сесія міської ради 
затвердила кандидатури 
на посади заступників 
міського голови. Як відомо, 
попередні – Тарас Яковлев, 
Сергій Григоренко, 
Юрій Моклиця, Андрій 
Киця – написали заяви на 
звільнення за власним 
бажанням. 

Тож виконувач обов’язків 
міського голови, секретар міськ-
ради Ігор Поліщук запропону-
вав нові кандидатури заступни-
ків: Григорія Недопада (перший 
заступник), Григорія Пустовіта 
(має опікуватися галузями осві-
ти й медицини), Костянтина 
Петрочука (напрямки спорту та 
екології) та Олександра Рачко-
ва (опікуватиметься, зокрема, 
транспортними питаннями). Як 
пояснив Ігор Поліщук, після за-
твердження кандидатів прове-
дуть невеликий перерозподіл 
їхніх обов’язків, але галузі будуть 
ті ж, що і в попередніх заступни-

ків. Основними критеріями під 
час підбору, каже виконувач 
обов’язків міського голови, були 
два аргументи: професійні й мо-
ральні якості кандидатів. 

Олександр Рачков до цього 
був начальником юридичного 
управління Луцької міськради. 
Григорій Пустовіт є депутатом 
міської ради («Батьківщина»), 

працював на посаді секретаря 
ради, а також очолював Волин-
ську облдержадміністрацію. Гри-
горій Недопад (УКРОП) був го-
ловою Ківерцівської райради, а 
Костянтин Петрочук (Радикальна 
партія) є депутатом міської ради, 
директором ТОВ «Вуд-Експо», 
головою правління ОСББ «Відро-
дження, 20». 

Зрештою, депутати підтрима-
ли згадані кандидатури. Зазначи-
мо, що члени фракції БПП «Солі-
дарність» повністю проігнорували 
сесію, на якій ухвалювали важливі 
рішення стосовно призначен-
ня заступників. А представники 
фракції «Самопоміч», які мали 
найбільше питань до кандидатур, 
від голосування утрималися. 

До слова, Тарас Яковлев уже 
знайшов собі нове місце – тепер 
він радник голови Волинської 
обл держадміністрації Володими-
ра Гунчика. 

О
ксана Тарнавська

Виконавчі органи міської 
ради тепер укомплектовані

ПРИМІСЬКІ ПОЇЗДИ МОЖУТЬ ЗНИКНУТИ
Волинь 

«Укрзалізниця» просить 
органи місцевого 
самоврядування 

відшкодовувати пільгові 
перевезення на приміському 
транспорті через значні збитки. 
Інакше Волинь може позбутися 
приміських електропоїздів.  
Про це стало відомо під час 
оперативної наради у голови 
Волинської ОДА 10 квітня.

Представники «Укрзалізниці» 
інформують, що торік у Волинській, 
Львівській та Запорізькій областях і в 
місті Києві за пільгові перевезення не 
було відшкодовано жодної копійки. 
До слова, у Донецькій області в той 

же час був найвищий показник від-
шкодування – 84%. Лише за перший 
квартал залізничники фіксують збит-
ки у 20 мільйонів гривень. Так довго 
працювати залізниця, запевняють 
представники відомства, не зможе.

Тому пасажирська компанія вже 
другий рік звертається до органів міс-
цевого самоврядування, щоб ті уклали 
договори на пільгове перевезення 
громадян приміським залізничним 
транспортом та компенсації за це. Од-
нак більшість районів інформують, що 
в них немає коштів.

Зважаючи на це, стоїть питання 
про скасування залізничного тран-
спорту приміського сполучення, особ-
ливо електропоїздів, які курсують у 
межах області.

the-city.kiev.ua

ініціатива 

транспорт

ДО БОРОТЬБИ З ВИБОЇНАМИ 
ЗАЛУЧИЛИ ПОЛІЦІЮ Володимир-Волинський

Активісти Володимира-Волинського 
вирішили боротися з ямами на дорогах 
за допомогою поліції. Тарас Сватко 
кілька разів викликав правоохоронців, 
аби ті задокументували аварійний 
стан покриття дороги на головних 
вулицях міста. 

Чоловік відзначив, що поліція без проб-
лем прибула на виклик, провела заміри ям, 

глибина яких подекуди сягала аж 19 сантимет-
рів, і закликав інших жителів міста долучатися 
до його ініціативи.

«На основі цих матеріалів вони мають 
скласти припис і скерувати його до балансо-
утримувача цієї ділянки дороги, який у вста-
новлений законом термін має усунути дефект. 
У разі його неусунення на балансоутримувача 
буде накладено адміністративне стягнення в 

розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів, що 
становить близько 1000 гривень», – розпові-
дає Тарас Сватко.

Днями до ініціативи долучився Ігор Іва-
нюк. Він теж викликав поліцію, аби та зафіксу-
вала ями на вулиці Устилузькій у Володимирі-
Волинському. До речі, глибина однієї ями 
сягнула восьми сантиметрів при допустимих 
чотирьох. 

Монетизація пільг могла би 
покращити ситуацію
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несправедливість екологія

  Анна ВОЛОЩУК
    Фото автора
    Ковельський район

ГРІХИ – В ЗЕМЛЮ?

медицина ХТО ПРАЦЮЄ З «ДОСТУПНИМИ ЛІКАМИ»

Жителі районів, 
що належать до 

територій, забруднених 
унаслідок аварії на ЧАЕС, 
не отримують гарантованих 
державою доплат до 
пенсій. Зауважимо, що 
мінімальний стаж для 
виходу на пенсію для жінок 
цієї категорії – 15 років, а 
для чоловіків – 20. Згідно 
із законом «Про статус та 
соціальний захист громадян, 
постраждалих внаслідок 
аварії на ЧАЕС», чорнобильці 
мали б отримувати доплату 
до пенсії у розмірі одного 
відсотка за кожен рік понад 
визначений стаж. Однак на 
практиці цих доплат немає.

З цього приводу народний 
депутат України від УКРОПу Ірина 
Констанкевич надіслала депутат-
ське звернення до голови прав-
ління Пенсійного фонду України 
Олексія Зарудного. У ньому вона 
зазначила, що з такою пробле-
мою зіткнулися сотні пенсіонерів, 
які проживають у її 23-му вибор-
чому окрузі, зокрема, у Камінь-
Каширському, Любешівському, 
Маневицькому районах.

Нардеп зауважує: «Для пе-
рерахунку пенсії, відповідно до 
вимог закону «Про статус та со-
ціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», люди похилого 
віку змушені звертатися з позов-
ною заявою до суду. Рішення судів 

  Ольга МАКСИМ’ЯК

РЕШТКИ ТВАРИН ХОТІЛИ ЗАХОРОНИТИ У СТАРИХ 
КОШАРАХ БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ З ЛЮДЬМИ

Очі не бачать – серце 
не болить. Без 
згоди громади 

і без погодження з 
місцевими жителями 
чиновники Волинської 
облдержадміністрації 
вирішили захоронити рештки 
тварин із Ковельського 
ветсансаводу за кілька 
десятків метрів від 
людських полів на 
території Люблинецької 
об’єднаної громади. 
Селяни знову вийшли на 
протест.

ГРОМАДА – ПРОТИ 
МОГИЛЬНИКА 
БІЛЯ СЕЛА

Одні протестувальники – під при-
міщенням Ковельської філії ДП «Укр-
ветсанзавод», інші – на пустирі біля 
села Старі Кошари. Тут, за якийсь 
кілометр від людських помешкань, 
хотіли закопати залишки мертвих 
тварин. Про те, що приготування до 
цього процесу почалися заздале-
гідь, селяни дізналися випадково, як 
кажуть, із власних джерел. У суботу, 
перед Вербною неділею, тут мали 
майструвати борти для майбутнього 
могильника. Тож поки люди чергува-
ли у полі, щоб рештки не привезли за 
їхніми спинами, голова Люблинець-
кої громади скликала позачергову 
сесію, аби звернутися до голови 
облдержадміністрації Володимира 
Гунчика і заборонити захоронення 
решток тварин із Ковельського вет-
санзаводу на території ОТГ. 

«Регіональна комісія з питань 
техногенної безпеки і надзвичайних 
ситуацій ще 6 квітня ухвалила рі-
шення про відведення земельної ді-
лянки, на якій будуть утилізовувати 
відходи Ковельської філії ветсанза-
воду, без погодження з Люблинець-
кою громадою. Ця ділянка – за ме-
жами населених пунктів колишньої 
Старокошарівської сільської ради, 
яка ввійшла до складу ОТГ. Нас про 
це ніхто не повідомив», – розповідає 
голова Люблинецької сільської ради 
Наталія Сіховська. 

Заступник голови облдержад-
міністрації Сергій Кошарук, який 
також прибув на сесію громади, за-
явив: якщо ця комісія постановила 
захоронити рештки біля села, то це 
не обговорюється.

«Юридично жодних погоджень 
не передбачається. Земельники, 
юристи визначили місце, тож пого-
джень не потрібно, – переконує Ко-
шарук. – Держгеокадастр підібрав 
ділянку, яка перебуває у власності 
облдержадміністрації і раніше вико-
ристовувалася для видобутку піску 
на будівництво траси. Загалом вона 
займає 10 гектарів, на двох з яких 
вибрано пісок».

Тож саме на цих кількох гектарах 

штки 

і збираються влаштувати могильник. 
До слова, на території ветсанзаводу 
перебуває близько трьох тисяч тонн 
сировини, з яких майже 500 тонн – 
кістки, 1,5 тисячі тонн – пір’я і киш-
ківники, ще 900 тонн лежить у кот-
лованах для компосту. Крім того, 
досі не утилізовано рештки від шкір 
тварин, які близько 20 років тому 
привезли з Угорщини. Кістки збира-
ються спалити й роздати аграріям 
для використання цього попелу як 
добрива, а пір’я та кишківники зако-
пають. Кошарук запевняє: сирови-
на, яку привезуть сюди закопувати, 
не заражена – про це свідчать відпо-
відні висновки санітарних служб.

За словами місцевих жителів, від 
ділянки, де збираються закопувати 
рештки, до села Старі Кошари – кіло-
метр навпростець. Навколо – люд-
ські поля. І замість кар’єру – 25-30 
соток копанок по метру завглибшки, 
в яких стоїть ґрунтова вода. 

«Місце розташоване поряд із 
річкою Чорною, яка впадає в Турію, 
із заказником «Калинівські кринич-
ки». Крім того, неподалік – артезі-
анські свердловини, з яких поста-
чається вода населенню Люблинця. 
Поклади піску на цій ділянці – 1-2 
метри, далі – карстові породи, тож 
можливе зараження і підземних вод. 
Люди вже другу ніч перекривають 
дорогу, аби тут не провели жодних 
робіт. На сесії депутати одноголосно 
проголосували за те, аби на терито-
рії нашої громади не було цього мо-
гильника», – каже секретар Любли-
нецької сільради Жанна Кулик. 

ПОТЕПЛІННЯ МОЖЕ 
ПРИНЕСТИ ЕКОЛОГІЧНЕ 
ЛИХО

Депутат Волинської обласної 
ради від фракції політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» Олександр Омельчук гово-
рить, що рішення для ситуації по-
трібно шукати дуже оперативно.  

«Коли потепліє, на території 
Ковеля буде екологічна катастро-
фа. Є новітні технології, є пересувні 
крематорії, які можуть спалювати 
рештки тварин, чому їх тут досі не 

використали? Проблема існує не 
перший день, проте голова адміні-
страції ніяк не залагодив питання. 
Тому про це буду говорити на сесії 
обласної ради», – каже депутат.

«Ми проти того, аби сюди зво-
зили відходи з ветсанзаводу. Ми 
п’ємо тут воду, вирощуємо врожай, 
тут ростуть наші діти, ми хочемо 
бути здоровими. Співчуваємо ко-
вельчанам у цій ситуації, але пере-
возити рештки з місця на місце – не 
вихід», – переконана жителька села 
Старі Кошари Наталія Зуб.

Тим часом у Ковелі оголошено 
надзвичайну ситуацію. Жителям 
вулиць, прилеглих до ветсанзаводу, 
привозять воду цистернами. Люди 
налякані та обіцяють самі приїхати 
на сесію обласної ради. Кажуть: чи-
новникам з облдержадміністрації 
не вірять, сподіваються на підтрим-
ку депутатів. 

Р. S. Проблему з переробкою тва-
ринних відходів мали б розв’язувати 
передусім на державному рівні. А 
такі об’єкти, як ветсанзавод, – роз-
ташовуватися за межами населених 
пунктів. Наш місцевий провідник 
розповідає, що колись працював на 
цьому заводі ще за совєтів. Тоді тут 
було встановлено потужні котли, які 
переробляли відходи, а територія 
завжди залишалася чистою. Ветсан-
завод переробляє до 2,5 тисячі тонн 
відходів за рік. Але ж в області їх у 
кілька разів більше. Хто переробляє 
решту? Чому держава і далі своїми 
ж руками нищить екологію? Хто від-
повідатиме за здоров’я людей?..

Луцьк  

З 1 квітня 2017 року 
Міністерство охорони здоров’я 

України розпочало  реалізацію 
проекту «Доступні ліки», який 
передбачає компенсацію 
вартості медикаментів хворим на 
серцево-судинні захворювання, 
цукровий діабет ІІ типу та 
бронхіальну астму, повідомили 
в управлінні охорони здоров’я 
Луцької міської ради.

Відшкодування вартості ліків бу-
дуть проводити комунальні заклади 
охорони здоров’я в межах виділе-
ного обсягу державних коштів від-
повідно до умов договорів з аптеч-
ними закладами. 

Для того аби стати учасником 
програми, потрібно звернутися 
до лікаря та отримати правильно 
виписаний рецепт. Прийти до ап-
теки з позначкою «Доступні ліки» 
та отримати ліки безплатно чи з 
частковою доплатою за рецептом. У 
Луцьку серед таких закладів – апте-
ка №102 (вул. Львівська, 61); аптека 

№65 (просп. Волі, 1); аптека «Вете-
ранська» (просп. Грушевського, 2), 
аптека №27 (просп. Відродження, 
13); аптека №1 (просп. Волі, 4); апте-
ка №7 (вул. Гордіюк, 47); аптека №38 
(вул. Конякіна, 12б); аптека №63 
(просп. Відродження, 13), аптека 
№68 (просп. Волі, 66а), аптека №42 
(просп. Грушевського, 28), аптека 
№2 (бульв. Дружби Народів, 1), ап-
тека №9 (вул. Ковельська, 47); апте-
ка №61(вул. Львівська, 61а); аптека 
№19 (вул. Стефаника, 3а). Про те, які 
аптеки у вашому населеному пункті 
беруть участь у проекті, запитуйте 
у свого лікаря. Пацієнти також мо-
жуть звертатися на гарячу урядову 
лінію 15-45.

vsn.com
.ua

ВИЩУ ПЕНСІЮ 
ЧОРНОБИЛЬЦЯМ 
ПЛАТЯТЬ ЛИШЕ 
НА СЛОВАХ

зобов’язує управління Пенсійного 
фонду в районах провести пере-
рахунок та виплату пенсії відпо-
відно до закону». 

Та навіть у разі задоволення 
позовних вимог грошей на допла-
ти до пенсій у бюджеті немає. 

«Така ситуація лише загострює 
соціальну напругу в суспільстві. 
Українські пенсіонери і так най-
бідніші в Європі – мінімальна пен-
сія нині становить 1247 гривень, 
і до кінця року вона збільшиться 
всього на 100 гривень. Пенсійна 
система, яка діє в Україні, – дале-
ка від справедливої. Наприклад, 
середня пенсія суддів – більш як 
20 тисяч гривень, у той же час 
люди, які поплатилися здоров’ям 
за аварію на ЧАЕС, не отримують 
навіть того, що їм гарантовано», – 
каже Ірина Мирославівна.

Народний депутат вважає, 
що у законодавство України 
мають бути внесені відповідні 
зміни, аби чорнобильці могли 
отримувати доплати до пенсій 
не на підставі рішень суду, а на 
підставі звернення до управлінь 
Пенсійного фонду України за міс-
цем проживання. Окрім того, на 
думку нардепа, сьогодні, пропо-
нуючи реформу пенсійної систе-
ми, потрібно врахувати усі про-
галини нинішньої. 

liashko.ua

Блокпост на в’їзді 
до підприємства

Тут досі не 
утилізували 
туші тварин
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децентралізація

Валерій Боярський – у політиці 
людина нова. Адже працює 
на посаді заборольського 

сільського голови лише півтора 
року. За цей час йому вдалося 
зробити чимало: і асфальтоване 
покриття на дорогах покласти, і 
вуличне освітлення встановити, 
і шкільний автобус запустити. 
Тож про принципи роботи цього 
чоловіка у селах Заборольської 
сільської ради вже знають. 
Раніше Валерій Федорович був 
підприємцем. Однак вирішив 
працювати в органах місцевого 
самоврядування, аби разом 
з громадою розбудовувати 
майбутнє села та повернути довіру 
людей до влади. Він переконаний: 
час, коли люди обирали владу 
наосліп, – позаду. 

ВІД РАДІООПЕРАТОРА – 
ДО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 

Пан Валерій народився й виріс у селі Гір-
ки, що в Любешівському районі. Чоловік каже, 
що юнаком мріяв побачити світ. І хоч ця місце-
вість небагата на водойми, мрія стати моряком 
його ніколи не покидала. Тому батьки Валерія 
навіть не здивувалися, коли після закінчення 
школи хлопець поїхав в Естонію і вступив до 
Таллінського морехідного училища рибного 
господарства. 

«Першим моїм місцем роботи стало про-
мислове об’єднання «Естрибпром» на посаді 
радіооператора, – розповідає Валерій Федо-
рович. – Шість років відпрацював у Атлантиці 
та Тихому океані. Перший рейс був на північ-
ний захід Африки в Мавританію. Був у рейсі і 
по три місяці, і по шість. Звичайно, батьки пе-
реживали, хвилювалися, як я там. А я тоді диву-
вався, чому вони так турбуються, думав: що зі 
мною може трапитися? То вже потім, коли сам 
став батьком, їх зрозумів». 

Коли Валерій одружився з односельчан-
кою, дівчиною з паралельного класу Світла-
ною, то вирішив, що час осісти на землі. «У нас 
народився син Євген, – розповідає чоловік. 
– Треба було про сім’ю думати. Тому взяли з 
дружиною земельну ділянку в Заборолі. Тут по-
будувалися, тут і живемо. Народилася донька 
Катя. Життя так склалося, що нині я почуваюся 
заборольчанином. Дуже полюбив це село». 

Валерій Боярський каже, що дружина дуже 
підтримала його рішення йти на вибори і стати 
сільським головою. 

«Сім’я – це мій надійний тил, – каже чоло-
вік. – Маю підтримку від рідних. Вони завжди 
підкажуть, зігріють теплом і затишком. Завдяки 
сім’ї мені хочеться працювати, змінювати жит-
тя людей на краще». 

Уже півтора року Валерій Боярський пра-
цює на посаді заборольського сільського голо-
ви. Запевняє, що за цей час йому разом з ко-
лективом вдалося створити дружну громаду й 
показати, як ефективно можна працювати. 

«Відколи виконую обов’язки сільського 
голови, відчув справжню підтримку колективу 
сільської ради, виконавчого комітету, депутат-
ського складу, – запевняє Валерій Боярський. 
– Спільними зусиллями зробили чимало: понад 
два кілометри асфальтованих доріг, близько 
семи кілометрів вуличного освітлення. Добре, 
що люди відгукувалися, спільно працювали, 
частенько організовували суботники у селах. 
Тішуся, що є в громаді небайдужі люди, з якими 
працюємо для спільного блага».

Пан Валерій каже, що вирішив стати голо-
вою, бо йому небайдужа доля не тільки Забо-
роля, а й усіх навколишніх сіл. На його думку, 
ця громада заслуговує на краще життя. 

«Чиновником ніколи не працював, а це для 
мене був цікавий досвід. Зрозумів, що у Заборолі 
треба все докорінно змінювати: починаючи від 
ремонту доріг і закінчуючи школою та дитячим 
садочком. Коли йшов на цю посаду, то повністю 
усвідомлював усю відповідальність. Адже забо-
рольська громада мені довірилася. Людям чи то 
в місті, чи то в селі потрібно одне – комфортні 
умови для життя. Тому намагався і намагаюся 
зробити усе, аби не підвести їх», – каже він. 

ЗА ПІВТОРА РОКУ – МАЙЖЕ 
ВИКОНАНА ПЕРЕДВИБОРЧА 
ПРОГРАМА 

На його думку, аби громада ефективно 
розвивалася, насамперед їй потрібні люди, 
здатні ініціювати прогресивні перетворення 
в житті. Валерій Федорович переконаний: аби 
громада була активною, їй потрібні не лише 
життєвий досвід та мудрість старших поколінь, 
а й креативна молодь. Тому сільський голова 
старається дбати про молоде покоління. Не-
щодавно йому вдалося відновити адміністра-
тивне приміщення на стадіоні у Заборолі. Те-
пер школярі матимуть можливість приймати 
душ та переодягатися у комфортних умовах. 

У Заборолі створено футбольний клуб, роз-
виток якого підтримують самі місцеві, зокрема, 
Валерій Міщук. Цей вид спорту об’єднав і до-
рослих любителів футболу, і близько 40 юних 
спортсменів. 

«Дитячі команди успішно виступають в 
обласних чемпіонатах, а дорослі виборюють 
призові місця у районних змаганнях, – каже 
Валерій Боярський. – У наших амбітних планах 
разом з Валерієм Міщуком – будівництво зали 
для ігрових видів спорту з глядацькими трибу-
нами. А ще міркуємо над тим, як облаш тувати 
в селі футбольне поле із синтетичним покрит-
тям, найновішим освітленням. Звичайно ж, за-
раз у наших пріоритетах – добудова забороль-
ської школи. Але вірю, що й ідею щодо поля 
нам у майбутньому таки вдасться втілити». 

«Молодь – це наше майбутнє, – перекона-

і Шепельської сільських рад. Загалом 14 сіл із 
населенням вісім тисяч осіб. Центром має стати 
Забороль, оскільки це найбільше село, до того 
ж, розташоване зручно. Та й бюджет має най-
потужніший. Надходження до місцевої казни 
становлять майже чотири мільйони гривень. 
На території Заборольської сільської ради 
розташовані такі потужні підприємства, як СВК 
«Урожай», знані на всю область виробники 
копченостей і ковбас фірма «Забіяка» і підпри-
ємець Дмитрук, Луцька ДПМК, виробник вікон 
«Вінтера», інші підприємства та організації. 

«Основним джерелом наповнення сіль-
ського бюджету будуть податки на доходи фі-
зичних осіб, – каже сільський голова. – Відтак 
60% від цих податків потраплятиме в місцеві 
бюджети. У Заборольській сільській раді – три 
великі товаровиробники, які нині є основними 
наповнювачами бюджетів. Прогнозовано до-
ходи нашої територіальної громади складати-
муть близько 30 мільйонів гривень на рік». 

Аби віднайти можливості наповнення міс-
цевої казни, передусім слід не лише детально 
проаналізувати бюджети усіх сільських рад, 
які увійдуть до складу Заборольської ОТГ, а й 
здійснити моніторинг майнового та земельно-
го фондів. 

Валерій Боярський каже, що вже нині пра-
цюють над залученням інвесторів, які зможуть 
створити нові робочі місця, а відтак і наповню-
вати бюджет. У планах – створення Центру на-
дання адміністративних послуг та можливості 
платникам податків усі питання залагоджувати 
у сільраді. 

Валерій Федорович переконаний: коли 
буде створено об’єднану громаду, це дозво-
лить розвивати інфраструктуру сіл і покра-
щить їхній благоустрій. 

«Об’єднана громада – це раціональне ви-
користання коштів. Люди їх заробили і мають 
відчути, що їхні гроші на них працюють, – каже 
сільський голова. – Об’єднана громада дасть 
нам можливість самостійно розпоряджатися 
коштами та господарювати на своїй землі». 

«Богу дякувати, є підтримка серед громад 
Одерадівської, Боголюбської та Шепельської 
сільрад. Їхні очільники Марія Якобовська, Ана-
толій Ковальчук, Леся Новосад разом зі мною 
ініціювали створення нашої об’єднаної гро-
мади, ми вже вийшли на фінішну пряму цього 
процесу, – вважає Валерій Боярський. – Дуже 
ціную те, що голови цих сільрад, маючи під-
тримку населення своїх сіл, відмовилися від 
перспективи очолити громаду та делегували 
мене як єдиного кандидата на посаду голо-
ви ОТГ. Переконаний, що разом ми створимо 
сильну громаду. А потенціал для розвит ку в нас 
величезний: гарна земля, працелюбні люди». 

ВАЛЕРІЙ БОЯРСЬКИЙ: «НАША 
МЕТА – ПОВЕРНУТИ СЕЛУ 
ПРЕСТИЖ, ПОКАЗАТИ, ЩО ТУТ Є 
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ»

ний він. – Вважаю, що для роботи в ОТГ треба 
залучати і молодих спеціалістів. Бо нині мо-
лодь часто покидає села, оскільки не бачить 
у них перспективи, тут немає роботи. Наша ж 
мета – повернути селу престиж, показати, що 
тут є перспективи для розвитку». 

За словами Валерія Боярського, в 
об’єднаній громаді мають бути повноцінні 
комфортні дитячі садочки. 

«У нашій громаді вони переповнені, бракує 
місць, також є потреба в добудові приміщень 
для них, а в Шепелі взагалі відсутній ДНЗ, – 
каже він. – Для місцевих це велика проблема. 
Громада має турбуватися про діток, тоді й по-
ваги до держави, рідних стін буде більше. Лю-
дина має відчувати, що її доля небайдужа пе-
редусім місцевій владі».

За словами Валерія Федоровича, на пер-
шому місці у нього – добудова шкільних при-
міщень. Нині він працює над тим, аби добуду-
вати заборольську школу. Загальна вартість 
цього об’єкта складає понад 45 мільйонів гри-
вень. Школа вкрай потребує розширення, бо 
розрахована тільки на 200 місць. Зараз вона 
перепов нена й не вміщає заборольську діт-
вору – учнів тут майже 400. Навчання змушені 
проводити у кілька змін. 

«Наше село межує з Луцьком. Тому його на-
селення стрімко зростає, – каже сільський голо-
ва. – Добре, що у справі зі школою лід скресає. 
Виготовлено проектно-кошторисну документа-
цію, яка вже пройшла експертизу. Далі – справа 
за виділенням коштів і оголошенням тендеру 
на підрядника. Розуміємо, що без підтримки 
обласної ради, без державного бюджету цю 
проблему розв’язати годі. Тому сподіваємося на 
керівництво області. Наразі співпрацю вже на-
лагоджено. Чекаємо на допомогу». 

Ще нещодавно діти з навколишніх сіл не 
мали можливості доїжджати до заборольської 
школи, адже не було шкільного автобуса. Уже 
два місяці великий і комфортний автобус кур-
сує. Він довозить дітей з Великого Омеляника, 
Антонівки, Всеволодівки та Олександрівки до 
школи в Заборолі. 

За словами сільського голови, це було 
одне з найбільш проблемних питань. Але те-
пер проблему розв’язано. Автобус їздить з 7:30 
до 20:00. Робить три-чотири рейси щодня. 

За головування Валерія Боярського також 
вдалося налагодити чіткий графік роботи ав-
тобусного сполучення між селом Забороль та 
Луцьком. 

«Із січня цього року курсує маршрут №251. 
Спочатку цей автобус рухався вулицею Глу-
шець, – розповідає сільський голова. – Це було 
незручно для пасажирів. Вони попросили, щоб 
він їздив проспектом Волі. Тому змінили марш-
рут. У робочі дні автобуси курсують з інтерва-
лом у 15 хвилин». 

Місцеві жителі кажуть, що раніше ходила 
маршрутка №25, та з нею були великі пробле-
ми. Люди дуже нарікали, було багато звернень, 
бо автобус курсував не за графіком. Наприк-
лад, замість дев’яти автобусів, які мали бути на 
маршруті, виїжджало тільки чотири-п’ять. Крім 
цього, автобус не їздив у кінець Забороля, а 
тільки в центр. Жителям села це було незручно. 
Нині такої проблеми нема, заборольчани задо-
волені, бо мають змогу дістатися до Луцька. 

ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА – 
ПРОЗОРИЙ РОЗПОДІЛ КОШТІВ 

Валерій Боярський каже, що першочергові 
проблеми громада має визначати колегіально, 
а розподіл бюджетних та позабюджетних кош-
тів має відбуватися прозоро. На його думку, 
місцева влада має бути відкритою до людей, 
громада має знати про ухвалення всіх рішень. 

«Намагаюся працювати максимально про-
зоро й відкрито. Звіт про усі витрачені кошти 
Заборольської сільської ради доступний для 
кожного. Усю інформацію розміщуємо на стен-
дах у приміщенні ради». 

Сільський голова каже, що коли створять 
Заборольську ОТГ, то запровадять і онлайн-
звітність – на сайті громади. До об’єднаної те-
риторіальної громади увійдуть населені пунк-
ти Заборольської, Боголюбської, Одерадівської 

Галина Тернова

Валерій Боярський

*
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  Соломія 
ДОБРОЛЮБОВА
Іваничівський район

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 
знання законів. Як 

грамотно вийти зі 
складної ситуації, 

підказує професійний 
юрист із практичним 

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. 

«Мого чоловіка затримала 
поліція за ст. 130 ч. 1 адміні-
стративного кодексу. 9 берез-
ня відбулося засідання, але 

рішення суду досі не готове. Якими 
мають бути наші дії? З якого терміну 
починати відраховувати термін пока-
рання? Що ми можемо зробити, щоб 
покращити ситуацію? Потрібен адво-
кат чи краще залишити все, як є?»

Звісно, в цій ситуації краще, щоб 
інтереси чоловіка представив адвокат. 
Він і оцінив би варіанти залагодження 
ситуації. Однак, якщо вже є постанова 
суду про визнання чоловіка винним у 
правопорушенні, тоді набагато важче 
буде щось довести в апеляції. Тим паче, 
строки на апеляційне оскарження вже 
минули. А відлік покарання (якщо маєте 
на увазі позбавлення права керування 
т/з) починається з моменту набуття по-
становою суду законної сили, тобто че-
рез 10 днів після її ухвалення.

«Проживаю в приватному бу-
динку. Користуюся газом для 
обігріву приміщення. Вчасно 
сплачую кошти через елек-

тронний додаток та зазначаю показ-
ник лічильника на їхньому сайті. Чи 
маю право не впускати на подвір’я та 
в будинок до лічильника контролера, 
який щомісячно знімає показники 
газу? Контролер через сусідів погро-
жує наступного разу відрізати газ. Чи 
маю право показник лічильника по-
відомляти контролеру в усній формі 
через мобільний, паркан, огорожу, 
хвіртку при цьому не відчиняти та не 
впускати його?» 

Контролера від служби газу ви ма-
єте впустити. Самостійно, без вашого 
дозволу, він не має права потрапити на 
територію вашого подвір’я. Спиратись 
тут можливо на статтю 30 Конституції 
України, яка передбачає, що кожному 
гарантується недоторканність житла. Не 
допускається проникнення до житла чи 
до іншого володіння особи, проведен-
ня в них огляду чи обшуку інакше, як за 
вмотивованим рішенням суду. Поточне 
регулярне зняття показань лічильника 
здійснюється споживачем станом на 
1 число кожного місяця, що настає за 
розрахунковим, та зазначається спожи-
вачем у платіжних документах. На сьо-
годні передавати показники газового 
лічильника можна багатоканальним те-
лефоном, через SMS, офіційний сайт чи 
за номерами телефонів контакт-центру і 
абонентських відділів.

Необхідність зняття контрольних 
показань закріплена і законом, а саме – 
в пункті 29 Правил надання населенню 
послуг з газопостачання йдеться про 
те, що споживач зобов’язаний безпере-
шкодно допускати у свої житлові та під-
собні приміщення, де є газові прилади і 
пристрої, лічильники газу, представни-
ків газопостачального (газорозподіль-
ного) підприємства після пред’явлення 
ними відповідних службових посвід-
чень для звіряння показників фактично 
використаних у попередньому році та в 
першому півріччі поточного року обся-
гів природного газу.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

Євген Недищук

із перших вуст ПОРОМІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА: 
ПЕРШІ ПІДСУМКИ РОБОТИ 

Поромівську 
об’єднану 
територіальну 

громаду, що в 
Іваничівському районі, 
створено лише три 
місяці тому. Серед 14 
депутатів – десятеро від 
«Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП». 
Голова Поромівської 
сільської ради Євген 
Недищук також входить 
до команди УКРОПу. 

Робота в органах місцевого 
самоврядування для Євгена Ми-
китовича не нова. Однак досвід на 
посаді голови – перший. 

Поромівська об’єднана тери-
торіальна громада лише починає 
шлях до становлення. Незважа-
ючи на те, що держава декларує 
чимало обіцянок у реформі де-
централізації, на практиці пакет 
низки важливих законів для роз-
витку ОТГ й досі не розглянули у 
Верховній Раді. 

ПРИНЦИПИ РОБОТИ
Добра справа починається з 

виваженої кадрової політики та 
згуртування. Чесність і відкри-
тість – головні принципи у роботі. 

«У нашій ОТГ ми разом із депу-
татами йдемо однією командою і 
ніхто не перетягує на себе ковдру. 
Тому, хоч і минуло ще зовсім мало 
часу, вже маємо невеликі здобут-
ки, напрацювання та стратегічне 
бачення розвитку, – каже Євген 
Недищук. – Я завжди відкритий до 
спілкування з громадою, не при-
ховую від людей свій особистий 
номер мобільного телефону». 

КАДРИ
Сьогодні у штаті Поромівської 

сільради передбачено 21 праців-
ника. Створено відділи освіти та 
соціального захисту, фінансовий, 
юридичний, земельний. 

Серед чотирьох депутатських 
комісій – земельна, бюджетна, з 
питань депутатської діяльності та 
гуманітарно-соціальна. 

«Поки не маю заступника, – 
розповідає Євген Недищук. – На-
разі шукаємо також людину на 
посаду фахівця із залучення ін-
вестицій, який умітиме писати 
проекти та зуміє залучити додат-
кові кош ти на розвиток громади з 
інших джерел». 

Незважаючи на таку кількість 
штатних працівників, у сільраді 
нині залишається нерозв’язаним 
питання з адмінприміщеннями 
для її роботи. 

«Ситуація складна, бо нам у 
спадок дісталося менш як одна 

четверта приміщення колишньої 
сільської ради, займаємо чотири 
кімнати, – пояснює Євген Мики-
тович. – Сесію проводимо у моєму 
кабінеті. Якщо ж розширене її за-
сідання – використовуємо шкіль-
ний актовий зал».

ГРОШІ
Бюджет Поромівської ОТГ на 

2017 рік – 20 мільйонів гривень. 
Він міг би бути значно більшим, 
якби оперативно надійшла обі-
цяна державою субвенція на 
соціально-інфраструктурний роз-
виток. Додамо, що її розрахову-
ють пропорційно до чисельності 
населення об’єднаної громади. 
Для Поромівської ОТГ її очікують 
у розмірі двох мільйонів гривень. 

Джерела наповненості бюдже-
ту в об’єднаній громаді змінилися. 
Зокрема, як пояснює Євген Неди-
щук, 60 відсотків з податків на до-
ходи фізичних осіб надходять від-
тепер у їхню місцеву казну. 

«Нам дещо пощастило у цьому 
плані, адже на території ОТГ маємо 
Бужанську та недобудовану 10-ту 
шахти. З них очікуємо 12 мільйо-
нів гривень надходжень», – додає 
Євген Микитович. 

КОМУНАЛКА
Одна з перших наболілих 

проб лем, з якою звернулися по-
ромівчани, – дороги. Взимку, каже 
сільський голова, просили, аби їх 
розчистили. Навесні постало пи-
тання ремонту. 

«Щебенем засипали найбільш 
проблемні ділянки покриття. Уже 
минуло більш як місяць, і поки 
вони у задовільному стані. Части-
ну доріг прогрейдерували», – за-
уважує поромівський сільський 
голова. 

«Поступово почали залаго-
джувати й питання з вуличним 
освітленням. Маємо тут повне ро-

зуміння з боку депутатів Волинь-
ради з команди УКРОПу, – розпо-
відає. – Саме за їхньої підтримки з 
обласного бюджету нам виділять 
кошти на вуличні електрокомуні-
кації для двох сіл – Поромова та 
Бужанки. Загалом же в об’єднаній 
громаді нині 10 сіл потребують 
таких звичних для Європи благ 
цивілізації. 

Із допомогою голови фракції 
«УКРОП» у Волинській обласній 
раді, радника голови облради 
Вячеслава Рубльова вже також 
домовилися з комунальним під-
приємством «Волиньпроект» 
щодо виготовлення проектно-
кошторисної документації на во-
догін у Поромові. 

Зауважимо, що вода в цьо-
му населеному пункті зникає, й 
місцеві жителі беруть її з однієї із 
трьох водонапірних башт, проте 
вона неналежної якості.

У найближчих планах – об-
лаштування нового паркану дов-
кола поромівського кладовища. 
Цю ідею громада має намір реа-
лізувати за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» на умовах 
співфінасування. 

МЕДИЦИНА 
На території ОТГ працюють дві 

амбулаторії та шість фельдшерсь-
ко-акушерських пунктів. 

«Медична субвенція на первин-
ну медицину залишається у нас, – 
пояснює Євген Недищук. – Оскіль-
ки не маємо лікарні, то уклали 
договори з Нововолинською та 
Іваничівськими лікарнями на об-
слуговування наших жителів. Адже 
ці населені пункти зовсім поряд – 
люди звертаються саме сюди». 

ОСВІТА 
Уже з квітня цього року всі на-

вчальні заклади в ОТГ перейшли у 
підпорядкування сільради. Голо-

ва зауважує, що процес упоряд-
кування потрібної документації 
затягнувся, адже треба було пере-
укласти всі договори на тепло- та 
електропостачання. 

У Поромівській ОТГ – дві ма-
локомлектні школи. Голова обіцяє 
їх не закривати, адже йдеться про 
діток початкової ланки освіти.

«У селі Млинище в школі лише 
семеро діток, у Верхнові – шес-
теро, – каже Євген Недищук. – І 
як закрити навчальний заклад? 
Тоді й села не буде. А з іншого 
боку – діти у більших колективах 
швидше розвиваються, набува-
ють нових навичок та умінь, та й 
будьмо відверті: рівень підготов-
ки дітей дещо вищий. У Верхнові 
в приміщенні школи працює і са-
дочок – група короткотривалого 
перебування». 

«До слова, нещодавно в селі 
Бортнів були збори громади. Там 
є школа, а люди хочуть дитсадок. 
І я поділяю їхні думки. Тому буде-
мо обов’язково розглядати таку 
можливість. Найімовірніше, тоді 
тутешніх школярів доведеться 
перевести у ближню школу, а при-
міщення навчального закладу об-
лаштувати під ДНЗ», – каже сіль-
ський голова. 

Зауважимо, що в Поромові 
після 15-річної перерви нарешті 
запрацював новий сучасний дит-
садок. Розташований він у частині 
будівлі школи. 

«Через кілька тижнів, як тіль-
ки став головою, зібрав батьків з 
Поромівського садочка і запро-
понував їм спільно звернутися до 
іваничівського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
з проектною пропозицією щодо 
покращення умов для діток, – ді-
литься Євген Недищук. – Почи-
нали його облаштовувати чи не 
з нуля. Із допомогою Фонду вста-
новили металопластикові двері, 
адже старі були металеві і взимку 
дуже намерзали. Також придба-
ли для діток музичний центр та 
магнітно-маркерну дошку». 

НАОСТАНОК
«Понад 20 років у селах нічого 

не робили, а виправити розруху 
за короткий час непросто. Але є 
бажання, натхнення, можливість, 
розуміння, підтримка обласної 
ради. Багато разів бував у Поль-
щі, Чехії, країнах Балтії, бачив, 
як там живуть люди. І хочу, аби у 
нас вони жили не гірше. Я завжди 
роб лю те, у що вірю. Перекона-
ний: у реформи децентралізації є 
майбутнє. Правда, часом хочеть-
ся сказати державі: не заважайте 
нам», – насамкінець зауважує по-
ромівський сільський голова Єв-
ген Недищук. 

з особистого архіву

  Дарина ГОГОДЗА  

в очікуванні У ЄВРОПУ БЕЗ ВІЗ: ЗА КРОК ДО МРІЇ

Європарламент 
6 квітня проголосував 

за надання безвізового 
режиму з ЄС для 
громадян України (за – 
521 депутат, проти – 75, 
утрималися – 36). 

Майже всі відкриті противни-
ки України – праворадикали, по-
відомляє «Європейська правда». 
На другому місці – позафракційні 
(зазвичай це ще радикальніші де-
путати). По три голоси дали ліві 
(екс-комуністи) та консервато-
ри. Левову частку голосів проти 
дали три країни – Італія, Брита-
нія, Франція. Як відомо, Британія 

нині виходить з ЄС, та й до виходу 
безвіз не буде поширюватися на 
них. Тому логічного пояснення 
ця позиція просто не має. Після 
голосування в Європарламенті 
питання надання Україні безвізу 
мають проголосувати у Комітеті 

постійних представників країн-
членів ЄС та у Раді ЄС. Якщо це 
відбудеться, то, відповідно до 
оптимістичного графіка, подо-
рожувати за кордон фактично 
можна буде вже з середини 
червня. Безвізовий режим озна-

чає, що в’їжджати до ЄС без візи 
буде дозволено суто тим, хто має 
біометричний паспорт. До слова, 
жителі анексованого Криму змо-
жуть поїхати в ЄС без віз лише з 
біометричним паспортом гро-
мадянина України. Окрім цього, 
нові правила стосуватимуться 
поїздок на короткий термін – до 
90 днів. Тобто постійно прожи-
вати чи працювати не можна. На 
кордоні потрібно бути готовим 
пояснити та підтвердити мету по-
їздки. Наприклад, бронюванням 
готелю. Тобто безвізовий режим 
спростить можливості подоро-
жувати Європою передусім тим 
українцям, які їдуть за кордон як 
туристи. Тих, хто шукає роботу чи 
навчання, безвіз не стосується. 

ua-reporter.com
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  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора
Ковельський район

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект

Інформаційне агентство 
«Волинські Новини» у 
партнерстві з Волинською 
обласною організацією 
політичної партії 
«Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» 
реалізовує соціаль но-
інформаційний проект 
«НА МЕЖІ». 
Якщо у вашому селі чи 
місті є школа, дитячий 
садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному 
стані, якщо ви втомилися 
оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про 
ці проблеми, якщо ваша 
громада опинилася на 
межі, зателефонуйте нам 
(099) 637-14-15.

Найвідоміше село на 
Волині – Колодяжне – 
щороку приймає 

чимало туристів зі всієї 
України, адже тут жила 
поетеса Леся Українка. 
Проте славетна історія 
не завжди є основою 
для комфортного життя 
місцевих селян. Через дві 
вулиці від траси, що веде 
до Ковеля, розташована 
Колодяжненська 
загальноосвітня школа, 
учні якої на уроках 
фізкультури тісняться у 
коридорах навчального 
закладу. Спортивного залу 
тут ніколи не було. 

ВІД ЧОТИРИРІЧНОЇ ДО 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ: 
ТУАЛЕТ УСЕРЕДИНІ 
З’ЯВИВСЯ, А ОТ 
СПОРТЗАЛ – НІ

Під’їжджаємо ближче до терито-
рії школи. Не відразу віриться, що у 
цій ошатній одноповерховій хатині 
скромних розмірів навчаються діти 
з першого до одинадцятого класу. 
Поряд помічаємо ще один невелич-
кий корпус. Директор навчального 
закладу Ірина Шворак розповідає, 
що спочатку школа була лише чоти-
рирічною, згодом – семи-, восьми- 
та дев’ятирічною, і лише у 1997 році 
стала загальноосвітньою.

«Відповідно до зміни статусу 
школи, змінювалася її конструкція. 
Попередній директор тут добуду-
вав додатковий корпус, де тепер 
розміщено їдальню, майстерню 
та два класи. Спортивний зал не 
був передбачений від самого за-
снування, як і актовий. Звичайно, 
директор звертався по допомогу, 
але йому весь час лише обіцяли 
добудову залу. Минулоріч терпець 
батьків увірвався, і ми написали два 
колективні звернення від педагогів 
та від батьків до районної влади», – 
каже теперішній керівник школи.

Ірина Шворак розповідає, що 
звернення передали заступнику го-
лови Ковельської райдержадміні-
страції під час особистого прийому 
в Колодяжному. Це дало результат – 
через деякий час до школи завітали 
голова райдержадміністрації Вік-
тор Козак та голова облдержадмі-
ністрації Володимир Гунчик. Огля-
нувши об’єкти, вирішили, що треба 
добудовувати спортзал та кілька 
класів. Після цього приїхали спеціа-
лісти, зробили технічний паспорт 
навчального закладу та заміри зем-
лі під фундамент. Це поки все, що 
знають дирекція та батьки. 

Оскільки документації ніхто не 
бачив, то спираються у своїх думках 
лише на чутки. За цими чутками, у 
проекті заплановано зал 9 на 18 
метрів. За стандартами, це розміри 
гімнастичного залу. 

Пан Ігор – голова батьківсько-
го комітету лише з минулого року. 
Саме він став одним із ініціаторів 
«розворушення» питання спортив-
ного залу. Чоловік стверджує, що 
зал, який запланували звести, не 
відповідає нормам, адже площа 
пов ноцінного спортивного залу – 
12 на 24 метри.

«Наші діти сидять у класах, на 
фізкультуру виходять у коридор 
протягом чотирьох місяців. Вони 
зовсім не розвиваються фізично. 
Багато дітей їздять спеціально у Ко-
вель, зокрема, і мій син, аби грати у 
футбол, адже тут немає для цього 
умов. Той зал, що нібито заплано-
ваний, буде дуже малим для ігор з 
м’ячем. По суті, там розміститься 
лише два столи для настільного 

тенісу. Гроші витратять на те, що 
не відповідає вимогам», – зазначає 
стурбований батько.

До Ковеля на футбол також їз-
дить син Людмили Назарук. Хло-
пець із командою грає не лише на 
українських чемпіонатах, але й за 
кордоном. Тренується вже протя-
гом чотирьох років. Пані Людмила 
нарікає, що він має їздити тричі на 
тиждень на заняття, окрім того, що-
дня бігає на місцевому полі.

«Гуртків у нас ніяких немає для 
дітей, тому змушені возити у рай-
центр, –  каже мати спортсмена. 
– Ми давно боремося за спортив-
ний зал, але хоч якийсь результат 
отримали лише торік. Якщо у 2017 
році не розпочнеться будівництво 
цього залу і все знову залишиться 
на рівні обіцянок, то ми готові йти 
далі, батьки вже просто так не зали-
шать це питання».

УЛЮБЛЕНИЙ ПРЕДМЕТ – 
ФІЗКУЛЬТУРА 

На вулиці спостерігаємо, як 
старшокласники грають у гру з 
м’ячем. Діти називають її «Тушон-
ка». Місце, на якому влаштували 
поле, дуже витоптане – очевидно, 
грають тут часто. Учениця дев’ятого 
класу Іра Бейда розповідає, що з 
однокласниками на перервах по-

стійно грають у рухливі ігри, але це 
можливо лише в теплий період.

«У нас є команда з волейболу, 
беремо участь у районних змаган-
нях. Другі й треті місця часто посі-
дали, але першість ніколи не отри-
мували. Я думаю, це через те, що 
немає де тренуватися. Спортивного 
залу немає, а поле на вулиці при-
стосоване лише для футболу. Спо-
діваюся, що нам нарешті побудують 
зал, бо бажання перемагати є, а от 
можливості немає», – зауважує із 
жалем Ірина.

Недалеко від старшокласників 
юрмиться малеча. Вони теж грають-
ся – хто із м’ячем, хто зі скакалкою. 
Енергії у дітей чимало, а єдине міс-
це, де її можна реалізувати, – фут-
больне поле поряд зі школою. Діти 
навперебій хочуть розповісти, у що 
вони граються та де займаються 
взимку.

Найактивніше розмову ведуть 
Сніжана та Рустам Шандиби. Діти 
навчаються у третьому класі й ка-
жуть, що фізкультура – найулюбле-
ніший предмет.

«Узимку та в дощ займаємося в 
коридорі, але там дуже тісно, інші 
учні та вчителі ходять, двері відчи-
няють. Часом у шахи та шашки гра-
ємо в класах. А хотілося б постійно 
мати багато простору, щоб трена-

У СЕЛІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
УРОКИ ФІЗКУЛЬТУРИ 
ПРОВОДЯТЬ В КОРИДОРАХ*

жери різні були, шведська стінка, 
сітка волейбольна», – стверджують 
в один голос брат із сестрою.

Малеча також має улюбленого 
вчителя – Людмилу Дячук. Кажуть, 
що попри специфічні умови, на уро-
ках дуже цікаво. 

Сама ж учителька фізкультури 
зізнається: прийшовши у цю школу 
після університету, спочатку довго 
не могла призвичаїтися до відсут-
ності спортивного залу. 

«Багато чого доводиться само-
стійно придумувати, аби урізнома-
нітнити для дітей урок. У холодну 
пору приносимо килими й вико-
нуємо у коридорі деякі елементи 
гімнастики, у роботі з м’ячем ви-
вчаємо лише, як його вести та при-
ймати знизу і зверху. У баскетбол 
чи волейбол немає можливості 
грати і в теплий період, адже у нас 
є лише футбольне поле. Усі класи, 
з першого до одинадцятого, мають 
три години фізкультури на тиждень. 
Це дуже багато, коли для цього не-
має відповідних умов. Залишається 
лише сподіватися, що влада пошко-
дує цих дітей та все-таки побудує 
повноцінний зал», – зазначила пані 
Людмила. 

КОРИДОР 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
І ЯК АКТОВИЙ ЗАЛ

Окрім спортивного, у навчаль-
ному закладі немає й актового залу. 
Усі заходи проводять в холі школи, 
стільці позичили у будинку куль-
тури, поки там ремонтні роботи. 
Сподіваються, що в клуб придба-
ють нові крісла, а ці залишаться 
школі. Педагог-організатор, депутат 
Колодяжненської сільської ради, 
а нині кандидат у депутати Коло-
дяжненської об’єднаної територі-
альної громади від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» Тетя-
на Ківшина дивується, чому в тако-
му славетному населеному пункті 
потреби школи перебувають ледве 
не на останньому місці у влади. 

«У нас дуже активні батьки, сіль-
ська рада також підтримує в силу 
своїх можливостей. Торік саме зав-
дяки сільському бюджету вдалося 
зробити внутрішні санвузли. Зараз 
батьки заявляють, що готові долу-
читися навіть до будівництва, копа-
ти, фарбувати – робити все, аби діти 
навчалися повноцінно. Проблема 
не лише у відсутності спортзалу, а 
й у тому, що немає де проводити 
будь-які гуртки. До музичної школи 
возять дітей у Голоби, адже Ковель-
ська музична школа не приймає на-
ших учнів. Одна багатодітна сім’я, 
яка виховує дев’ятьох дітей, зму-
шена була тимчасово прописатися 
в Ковелі, оскільки майже всі діти 
навчаються музики», – розповідає 
Тетяна Ківшина.

Також пані Тетяна зазначила, що 
завдяки ініціативі батьків і Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» вдало-
ся придбати меблі для початкових 
класів та акустичну апаратуру для 
урочистих подій. 

Депутат районної ради від фрак-
ції «УКРОП», кандидат на посаду го-
лови Колодяжненської об’єднаної 
територіальної громади Григорій 
Рудюк вважає, що перспектива до-
будувати у школі спортзал є, але 
для цього передусім потрібно знати 
кошторисну вартість будівництва. 

«Ця громада дуже активна, тоб-
то бажання боротися за краще для 
своїх дітей є, тому питання – саме 
у фінансах, – наголошує Григорій 
Рудюк. – Допоки цю проектно-
кошторисну документацію не буде 
оприлюднено, залучати кошти не-
має можливості. Усі фонди, через 
які є змога залучити державні кош-
ти, можуть їх виділити лише за умо-
ви наявної актуальної документації. 
Буду звертатися до районного від-
ділу освіти, аби отримати детальну 
інформацію щодо цього проекту. 
Коли матимемо його на руках, мож-
на буде шукати джерела фінансу-
вання. Цей спортзал мусово збуду-
вати, адже фізичний розвиток дуже 
важливий для дитячого здоров’я». 

Третьокласники мріють стати спортсменами

Школу збудували ще півстоліття тому

Колодяжненські батьки стурбовані 
фізичним розвитком дітей

Григорій Рудюк Тетяна Ківшина
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ПОРАДИ ВЕТЛІКАРЯ
� Не варто купувати курчат у продавців, 

які погоджуються знизити ціну. Бо де-
шевше продають вибракуваний молод-
няк, який швидко хворіє і гине.

� Птицю потрібно регулярно оглядати – чи 
нема під крилами вошей, пухопероїдів, а 
на лапках – шкірних хвороб. Сучасні мазі 
та присипки швидко позбавлять бройле-
рів від таких хвороб.  

� Не варто підмішувати у корми кисле мо-
локо, варені яйця, сир, кабачки, пшо-
но. Шкідливо годувати молодняк мину-
лорічною картоплею, ще й парощеною.  
Найкраща збалансована і повноцін-
на їжа – кукурудзяна та пшенична кру-
па. Корисно давати посічену зелень кро-
пиви, люцерни, салату, цибулі. Корм має 
бути свіжим, без плісняви, адже ми году-
ємо птицю, щоб потім спожити самим.

шкідники

  Підготувала 
    Галина ТЕРНОВА

сад

домашня ферма

ЩОБ КРОНА БУЛА МІЦНОЮ

ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА БРОЙЛЕРАМИ

ЯК СПЛАНУВАТИ 
ДАЧНУ ДІЛЯНКУ
Оксана ЮРКОВА

Сьогодні все більше міських 
жителів стараються розжитися 

дачною ділянкою. Бо вирощені 
власними руками овочі та ягоди 
значно корисніші й таки дешевші, 
ніж куплені в супермаркеті. 

Ця інформація адресована дач-
никам-початківцям, які вперше сади-
тимуть і сіятимуть на новій ділянці. Отож, 
перед тим, як спланувати свій город, 
візь міть до уваги кілька факторів.

Сторони світу. Агрономи радять 
розбивати грядки суто в довжину з пів-
ночі на південь або ж із північного сходу 
на південний захід. У такому разі росли-
ни будуть прогріватися й освітлюватися 
сонячними променями максимально 
рівномірно. До того ж, науково доведе-
но, що при такому розташуванні грядок 
культури менше ризикують отримати 
грибкові захворювання. 

Південну сторону варто відвести 
під теплолюбні рослини – квасолю, по-
мідори, огірки. У північній розташувати 
холодостійкі – редьку та ріпу. Щоб за-
хистити рослини від холодного вітру, з 
північної сторони краще висадити щіль-
ні рядки кукурудзи, соняшнику або кущі 
смородини й аґрусу. 

Склад ґрунту. Якщо він глинистий, 
доведеться навесні внести гній, дернову 
землю та міндобрива. Якщо піщаний – іде-
альними добавками стануть торф, гній і 
міндобрива. У разі підвищеної кислотнос-
ті ґрунту треба внести негашене вапно та 
деревний попіл. Це варто зробити за мі-
сяць до посадки городу.

Освітлення. Вплинути на освітлен-
ня ділянки можна лише шляхом вирубу-
вання крислатих дерев. Садити розсаду 
під пишними кронами плодових дерев 
категорично не рекомендовано! Дере-
ва мають рости лише з північного боку 
городу. Адже тоді вони не затінятимуть 
рослин і одночасно захистять від хо-
лодного вітру. З північного боку будин-
ку краще садити невибагливі рослини: 
щавель і цибулю, яким надлишок сонця 
навіть шкідливий. А найкраще відвести 
цю площу під квіти.

Рельєф ділянки. У низинних ді-
лянках найкраще садити вологолюбні 
рослини, наприклад, капусту. А в по-
сушливе літо там добре почуватимуться 
томати й перець, які доведеться рідше 
поливати.

город

ДРОТЯНКУ – НА ПРИМАНКУ 

Оксана ЮРКОВА

Щойно за вікном потепліло, волиняни 
кинулися купувати курчат 

бройлерів. Ті, хто вирощує молодняк 
цієї птиці не перший рік, переконують: 
кури і ростуть швидше, і м’яса у них 
більше. Кілька місяців погодували 
партію молодняку, зарубали і заповнили 
морозилку. Однак волинські господині 
застерігають: неправильний догляд 
за курчатами призводить до їхнього 
падежу. Як виростити бройлерів із 
мінімумом втрат, радить ветфельдшер 
Ольга Мишко.

– Інкубаторський молодняк взагалі делі-
катний, бо звик до постійного тепла і вентиля-

Оксана ЮРКОВА

Під назвою дротянка відома 
личинка багатьох видів жуків-

коваликів. Їхні самки в травні-
липні відкладають у ґрунт 3-5 
яєць. Личинки, що виплоджуються, 
ростуть дуже повільно, але протягом 
наступних років збільшуються в 
довжину до 20-25 мм. Це вони 
підточують корені молодих рослин 
і вгризаються у м’якоть бульб, 
проточуючи вузькі довгі ходи. 

Якщо кілька років поспіль ви маєте 
проб леми з дротянкою, то варто розкласти 
на городі приманки: шматочки буряків чи 
картоплі закопати в ґрунт на глибину 5-15 
см і позначити ці місця гілочками. Заклада-
ти приманки ліпше навесні, перед садінням 
картоплі, але в разі потреби можна це ро-
бити й улітку, в міжряддях. Через 4-5 днів 
приманки збирають разом із личинками та 
знищують. 

Пам’ятайте, що дротянки живуть лише у 

У саду нерідко можна 
побачити дерева, 
в яких намітилося 

або вже й сталося 
відламування гілки. 
Здебільшого відбувається 
це з тими гілками, які 
мають гострий кут 
відходження від стовбура. 
Рана, що утворюється, 
важко заростає навіть 
на тонких гілках. Ось 
чому вже на початку 
формування крони 
потрібно потурбуватися, 
щоб гострих кутів 
відходження гілок не було.

Та що робити, коли з якихось 
причин у кроні є такі «неправиль-
ні» гілки? Їх потрібно зміцнити. 
Ця порада не прислужиться, 
якщо сад дуже старий, а от у де-
рев середнього віку кора ще до-
сить еластична, і скріпити гілки 
зі стовбуром можна з допомогою 
щеплення містком. Робота ця по-
рівняно нескладна, однак вима-
гає ретельності.

На внутрішньому боці гілки, 
що відходить під гострим кутом, 
виберіть на відстані приблизно 
метр сильну еластичну одно-
дворічну гілочку. Пригніть її до 
стовбура. На стовбурі зробіть по-

перечний розріз кори приблиз-
но так, як це рекомендовано при 
щепленні містком у місці ушко-
дження кори штамба. 

Від поперечного зробіть по-
здовжній розріз угору – вийде 
перевернутий Т-подібний. Лезом 
ножа обережно відігніть куточки 
кори в місці перетину поздовж-
нього й поперечного розрізів. 
Тепер ще раз прикладіть до 
Т-подібного розрізу вибрану як 
місток гілку. 

Уточніть місце зрізу на ній. 
Врахуйте, якщо гілка виявиться 
короткою, щеплення не вийде: її 
кінець не вставиться в Т-подібний 
розріз. Якщо ж залишити гілку 
дуже довгою, утвориться абсо-
лютно непотрібна дуга.

Тепер на її боці, зверненому 
до стовбура, зробіть косий зріз 
завдовжки 3,5-4 см – він має бути 
гладеньким, рівним і чистим. Верх-
ній кінець косого зрізу заведіть 
під кору біля основи попереч ного 
розрізу. Обережно введіть його 
вздовж поздовжнього розрізу під 
кору так, щоб увійшов весь.

Приживлюваність містка 
залежить від щільності й жор-
сткості з’єднання косого зрізу 
гілки з деревиною стовбура під 
корою. Тому візьміть тонкий цвях 
(2-2,5 см), приставте його десь до 
середини тієї ділянки гілки, на 
зворотному боці якої зроблено 
косий зріз, і вбийте у стовбур до 
самого капелюшка. Будьте обе-
режні. Не перестарайтеся й не 

пошкодьте кору на стовбурі та 
косий зріз на гілці.

Місце щеплення щільно 
обв’яжіть поліетиленовою плів-
кою. Кожен виток має трохи пе-
рекривати попередній, щоб не 
було оголених місць, особливо 
над розрізом кори, інакше туди 
може потрапити вода або, нав-
паки, крізь щілину інтенсивно 
випаровуватиметься волога. У 
результаті щеплення не вдасть-
ся. Садовим варом ретельно за-
мажте місце операції.

Через два-три тижні на міст-
ку з бічних бруньок почнуть від-
ростати пагони. Їх слід видалити, 
інакше відбудеться відторгнення 
його в місці з’єднання зі стовбу-
ром. Пам’ятайте про це й надалі 
систематично видаляйте пагони, 
що з’являтимуться зі сплячих 
бруньок. Хай якими маленькими 
є рани після видалення пагонів, 
покрийте їх садовим варом.

Через 1,5-2 місяці зніміть 
обв’язувальний матеріал. Не 
можна тримати його на дереві 
довше. Це може призвести до 
утворення перетяжки, що затри-
має процес потовщення містка.

Через кілька років він ста-
не товстим, кріплення гілки до 
стовбура – надійним, і жодні до-
даткові підпори не знадоблять-
ся. Такий спосіб кріплення гілок 
знач но кращий, ніж застосування 
жердин.

ції. «Жити» в картонному ящику їм некомфорт-
но, – пояснює пані Ольга. – Через перепад 
температур та скупчення птиця найперше 
підхоплює респіраторні захворювання. Її тре-
ба годувати в клітках із сітки, тоді буде забез-
печена вентиляція.

Ветлікар радить перші три дні неодмінно 
давати курчатам «Норфлоксацин» – антибіо-
тик широкого спектру дії. Дозування: 1 мл на 
1 л води. Для точного співвідношення зручно 
користуватися медичним шприцом. Воду не 
обов’язково кип’ятити, однак вона має бути 
відстояна, кімнатної температури. Усі ліки 
курчатам дають зранку, перед годуванням. 
Розчини треба готувати щодня свіжі, щоб не 
застоювалися.

Наступні тиждень-два бажано підкріплю-
вати вітамінами. Це може бути «Чиктонік», 
«Інтровіт». Вони покращать обмін речовин. 
Годувати у ці дні треба  якісними комбікорма-
ми  з кокцидіостатиком. Бажано ще додавати 
ампроліум і брованол (1 мл на 1 л води або 
1 кг їжі). 

– Рекомендую бройлерам у цей період 
препарати з селеном і кальцієм. Тоді молодняк 
не падає на ноги й має міцні кістки. Якщо в кур-
чат опущені крила чи розлади шлунка, треба 
давати байкокс або солікокс, – радить Ольга 
Мишко. – Щоб курчата не падали на ноги, їм 
бажано додавати до їжі кальцій і фосфор, які є 
в препаратах «Тимтил» або «Ципрокол». 

вологому ґрунті, а в разі підсихання горіш-
нього шару ховаються вглиб. На невели-
ких, але дуже заселених цими шкідниками 
територіях їх можна знищувати розчином 
марганцевокислого калію (3-5 г на 10 л 
води), поливаючи сходи під корінь по 0,5 л 
на кущ. 

gospodarochka.in.ua

gvizdivtsi.org.ua

zhovta.ua

sad-i-gorod.com
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ВІВТОРОК 18 квітня
06.00, 07.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 
Ера бізнесу 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30, 
23.35 Від першої особи 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.00 На 
слуху 09.00 Ранок про 
Україну 09.35 Україна 
на смак 10.00 Лайфхак 
10.05, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.10, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 10.25 Т/с «Площа 
Берклі» 11.15 Т/с 
«Лінія захисту» 12.15 
Суспільний університет 
13.15 Уряд на зв’язку 
з громадянами 13.40, 
21.50 Музична весна 
на Першому 15.30 Х/ф 
«Піше: між небом і 
землею» 17.20 Хто в домі 
хазяїн? 17.40 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Д/с «Cадові скарби» 
19.55 Наші гроші 20.20, 
04.40 Про головне 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 22.55, 05.50 Вічне 
23.15 Підсумки 02.05 
Д/ф «Голий король» 
Костянтина Степанкова» 

UA: ПЕРШИЙ

03.50 Служба розшуку 
дітей

04.00 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.40 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
06.42, 08.00 Kids Time
08.02 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Сашко Таня»
15.50, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ днем і вночі
22.10 Х/ф «Я номер 

чотири»
00.20 Х/ф «Залізна 

сутичка»
02.00 Х/ф «Бісів 

мобільник»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.00, 18.30 «За живе!»
10.20 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
12.10 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 

«МастерШеф. Діти - 2»
23.20 Т/с «Коли ми 

вдома»
00.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.20 Сьогодні

07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Покоївка»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
01.50 Х/ф «Бібліотекар 

2: Повернення 
до копален царя 
Соломона»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський 
Київ 07.20 Наші 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Левиний рейнджер 
11.50 Пустелі: життя на 
межі 13.40 Містична 
Україна 14.30 Прихована 
реальність 15.20 Бойова 
залізниця 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко і 
ще далі 23.40 Щоденники 
ІІ світової війни 00.30 
Подорожі з Ісусом 01.20 
Бандитська Одеса 

МЕГА

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 7»

12.50, 13.50 «Пробач 
мені, моя любове»

14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами 6»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

18.30, 03.50 Т/с «Кохання 
проти долі»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Хороший 
хлопець»

22.00 «На ножах»
23.35, 01.25 Х/ф «Жити»

1+1

06.00 Мультфільм
06.20, 13.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Кохання за законом»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.40, 05.10 
«Подробиці»

22.45 Т/с «Одного разу в 
Ростові»

00.35 Т/с «Територія 
краси»

03.45 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі
11.05 Більше ніж правда
11.55, 13.10 Секретний 

фронт
13.25 Х/ф «Робот Чаппі»
16.10 Х/ф «Хоббіт. Битва 

п’яти воїнств»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-2»
23.15 Х/ф «Дум»
01.15 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.35 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.20 Казка з татом 
06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.40 М/с 
«Пригоди Котигорошка 
та його друзів» 09.25 
М/с «Дора-мандрівниця» 
09.55 Х/ф «Король 
повітря: Повернення» 
11.25, 17.45 Панянка-
селянка 12.30 Найгірший 
водій країни 13.35, 
19.55 Готель Галіція 
14.40, 21.00 Одного 
разу під Полтавою 15.05 
Т/с «Домашній арешт» 
15.40, 04.25 Віталька 
16.40, 00.55 Казки У Кіно 
22.00, 02.45 Країна У 
23.00 Розсміши коміка 
01.25 Шпілівілі 01.55 
Теорія зради 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Історія без купюр»
07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10, 19.30, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.20 Крок назустріч
08.50, 05.55 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «У майстерні 

митця»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ф «Благодать у 

горизонті»
12.35 «Варто знати»
13.40 «Волинська весна»
14.00 Т/ц «Твій дім»
14.15 Т/ц «Історія без 

купюр»
15.15 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.35 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 Мультсеріал
18.25 «Музичний 

проспект»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Громадський 

вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок
22.45 Т/ц «Історія без 

купюр»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Громадський 

вектор»
01.20 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.45 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
02.10 Т/ф «І зійде над 

Україною сонце»
02.40 «Волинська весна»
03.00 Т/ц «Жіночий клуб»
03.25 Т/ц «Історії про 

історію». (Черкаси)
03.45 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.00 Новини. Підсумок. 
04.30 Т/ц «Зроблено в 

Європі»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00 Новини «На 
часі». Спецвипуск

07.25, 08.25, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.30 Всім малятам-
трулялятам

07.50, 18.30, 20.30, 
02.20 Вголос

08.30 Феєрія мандрів
09.00 Т/с «Травма»
09.50 Я тут живу
10.00 Дайджест
10.30, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
14.00 Шукаємо таланти
14.30 Сад. Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги
16.00 Т/с «Пастка»

АВЕРС 17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Травма»
19.50 Настав час
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.05 Життя без обману
23.10 П/ф «Пасхальний 

досвід»
23.40 «Феєрія мандрів»
00.35 Т/с «У меншості»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Пастка»
04.10 Ретроспектива: 

«Аероград»
05.30 Мультсеріал
06.00 Волинський 

портрет
06.30 У фокусі Європа

06.00, 07.00, 08.00, 
23.20, 00.15 Погода

06.05, 08.05 АгроЕра
06.10, 07.10 Концерт 

«Музика рідного дому»
06.45, 07.45, 08.25 

Смакота
08.10 Світ он лайн
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вечір пам’яті 

Назарія Яремчука
11.25 Х/ф «Вікторія і 

Альберт»
15.00 Фольк-music
16.20, 18.35 Т/с «На межі. 

Група «Антитерор»
18.15, 18.25 КЛІП 

учасника Євробачення-
2017

18.20 Що там з 
Євробаченням? Блоги

20.30 Перша шпальта
21.00, 01.20, 05.30 

Новини
21.30 Музична весна на 

Першому
22.55, 05.50 Вічне
23.00 На слуху
23.30 Від першої особи
01.40 Х/ф «Суперник»
03.55 Т/с «Травма»
04.35 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»
05.00 Д/ф «Світло 

Христового 
воскресіння»

07.45 Т/с «Село на 
мільйон»

19.30 «ТСН»
20.15, 01.45 Х/ф «Шукаю 

жінку з дитиною»
00.00 Х/ф «Паралельні 

світи»

07.00 Х/ф «Опікун»
08.40 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова»
10.30 Док.проект «Віцин, 

якого ми не знали»
11.30 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

13.25 Ювілейний вечір 
Валерія та Костянтина 
Меладзе

15.20 «Чекай на мене»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.30 

«Стосується кожного»
20.00, 02.45, 05.10 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Кохання за 

законом»
22.45 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
00.35 Т/с «Територія краси»
03.45 «Готуємо разом»

05.20 Служба розшуку 
дітей

05.25, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.10 Факти тижня. 100 
хвилин

08.05 Надзвичайні 
новини. Підсумки

09.00 Х/ф «Подорож 
«Єдинорога»

12.10, 13.05 Х/ф 
«Суперфорсаж»

12.45, 04.20 Факти
14.20 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк-2»
15.50 Х/ф «Хоббіт. 

Пустка Смо´а»
18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф «Хоббіт. Битва 

п’яти воїнств»
22.40 Х/ф «Робот Чаппі»
00.50 Х/ф «Снайпер-5. 

Спадщина»
02.00 Небачене 

Євробачення
02.50 Стоп-10
04.45 Дивитись усім!

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25, 10.10 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Курка, яка 

несла всяку всячину»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.50 Х/ф «Король 

скейтборду: Найбільш 
вертикальний 
примат»

12.20 Х/ф «Боги, мабуть, 
з’їхали з глузду 2»

14.15 Х/ф «Трубач»
15.50 Готель Галіція
21.00 Одного разу під 

Полтавою
22.00, 02.05 Країна У
23.00 Х/ф «Новітній 

заповіт»
01.15 Теорія зради
03.45 Віталька

07.00, 23.55 Молитва за 
Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 «Із перших уст»
08.00 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.15 Мультфільм
08.25, 16.00, 21.45 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.20 Концерт дуету 

«Писанка»
10.50 Т/ф «Виховуємо 

аристократів духу»
11.15 Д/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 
дитинства»

11.35«Диво-писанка»
12.00, 17.00 «Дитячий світ»
12.15 «Великодні 

піснеспіви»
12.30 Т/ц «Хочу бути»
12.50 «Волинський 

Великдень з Тетяною 
Ціхоцькою»

13.50 «І пташки хочуть миру»
14.25 Т/ф «Закохана в небо»
14.55 «Такти і факти»
16.30, 22.50 Тема дня
17.15 «Кошик творчих ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.45 Великоднє 

Богослужіння з 
Хрестовоздви-
женського храму УПЦ 
м. Луцька (відеозапис)

22.10 Погода
22.20 «Зірковий 

коктейль» (Черкаси)
23.15, 01.00 «Спорт для 

всіх»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Т/ф «Виховуємо 

аристократів духу»
00.25 «Піщані історії»
00.30 «Великодні 

піснеспіви»
01.25 «Фольк-music»
02.45 Т/ф «Світова арена 

Ірини Климець»
03.00 Т/ф «Народна 

скарбниця»: «Дзвони 
Луцького замку»

03.15 «Символ віри»
03.35 «Натхнення»
04.00 «Великодні піснеспіви»
04.10 Т/ц «Києвотека»
04.30 «Музична весна на 

Першому»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»

07.05, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.05 «Все буде смачно! »
10.00, 18.30 «За живе!»
11.30 Х/ф «Осінній 

вальс»
13.40 «Битва екстрасенсів 

16»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

06.00 «Спеція»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 М/ф «Воруши 

ластами, Семмі»
23.40 Т/с «Сонна Лощина»
01.20 Х/ф «В очікуванні 

вічності»

05.05 Т/с «Друзі»
06.00 Абзац
07.00, 08.50 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.52 М/ф «Синбад: 

Легенда семи морів»
10.20 Х/ф «Без почуттів»
12.10 Х/ф «Учень 

чарівника»
14.20 Х/ф «Джон Картер: 

Між двох світів»
17.00, 19.00 Ревізор 

Крамниці
21.00 Таємний агент
00.00 Суперінтуїція
01.30 Небачене 

Євробачення
01.50 Х/ф «Не жартуйте 

з Зоханом»

06.10 Зірковий шлях
09.40, 01.35 Х/ф 

«Підкидько»
11.00 Х/ф «Роман в 

листах»
12.50, 15.15 Т/с 

«Поранене серце»
15.00, 19.00, 00.50 

Сьогодні
16.45, 19.40 Т/с «Люба. 

Любов»
21.00 Т/с «Покоївка»
23.00 Х/ф «Бібліотекар 

2: Повернення 
до копален царя 
Соломона»

04.30 Реальна містика
05.20 Агенти 

справедливості

06.00 Бандитська Одеса

07.30, 23.40 Брама часу

08.20 Бойова залізниця

10.00 Таємниці Ісуса

12.30 Загадки планети

14.30 Пустелі: життя на 

межі

16.30 Далеко і ще далі

18.20 Таємниці дефіциту

20.20 Паралельний світ

21.10 Справжнє обличчя 

Ісуса

22.50 Хрест у мистецтві

ПОНЕДІЛОК 17 квітняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 М/с «Обітниця 
Пасхи»

07.55, 08.30, 18.55, 
21.55, 00.25, 02.55 
Погода

08.00 Огляд світових 
подій

08.35 Феєрія мандрів
09.00 Життя без обману
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Концерт «Дорогою 

ціною». 2 ч.
13.40 М/с «Велика книга. 

Пасхальна історія»
14.10 М/с «Чудеса Ісуса»
16.00 Т/с «Пастка»
17.10 Великодні Забави
17.30 Рандеву

АВЕРС 18.00 Життя в цифрі
18.15, 02.00 МузейОк
18.30, 20.30 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.00 Т/с «Травма»
20.00 Благодатна купель
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.05 Т/с «Жменяки»
23.20 П/ф «Дорога в 

Еммаус»
00.30 Т/с «У меншості»
03.00 Т/с «Пастка»
04.10 Ретроспектива: 

«П’ятий океан» 1
05.30 Мультфільм
06.00 Волинський 

портрет
06.30 Огляд світових 

подій

Фільм «Новітній заповіт»

23:00

kinoafi sha.ua

Фільм «Залізна сутичка»

00:20

kinoafi sha.ua

Фільм «Дум»

23:15

playinfo.net

Група 
досвідчених 

археологів під 
час розкопок 

знайшла групу 
недосвідчених.

***
Ніщо так не 

бадьорить, як 
сісти на холодний 

унітаз зранку.
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Фільм «Небо бачило все» 
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СЕРЕДА 19 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.15, 
08.15 АгроЕра 06.25, 
23.35 Від першої особи 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.00 На 
слуху 09.00 Ранок про 
Україну 09.35 Україна 
на смак 10.00 Лайфхак 
10.05, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.10, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 10.25 Перша 
шпальта 11.00 Засідання 
Кабінету Міністрів 
України 13.15 Наші гроші 
14.00 На гостину до Івана 
Поповича 15.35, 02.30 
Світло 16.15 Мистецькі 
історії 16.30 Т/с «Лінія 
захисту» 17.25 Школа 
Мері Поппінс 17.40 
М/с «Книга джунглів» 
18.15 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 19.20 Історична 
докудрама «Доньки Єви» 
19.55 Слідство. Інфо 
20.20, 04.40 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Музична весна на 
Першому 22.40 Мегалот 
22.55, 05.50 Вічне 23.15 
Підсумки 03.10 Т/с 
«Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.55 Зона ночі
05.50, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.00 Київ днем і вночі
22.00 Х/ф «Таймлесс: 

Рубінова книга»
00.20 Х/ф «Я номер 

чотири»
02.25 Х/ф «Небеса 

реальні»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.00 «Все буде смачно! »

10.00, 18.30 «За живе!»

11.15 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 

«МастерШеф. Діти - 2»

23.20 Т/с «Коли ми 

вдома»

00.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Покоївка»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
07.20 Наші 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Левиний рейнджер 
11.50 Пустелі: життя на 
межі 13.40 Містична 
Україна 14.30 Прихована 
реальність 15.20 Бойова 
залізниця 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко і 
ще далі 23.40 Щоденники 
ІІ світової війни 00.30 
Таємниці кримінального 
світу 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.10 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач 

мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
18.30, 03.50 Т/с «Кохання 

проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.35, 01.25 Х/ф 

«Розмова»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Кохання за законом»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.40, 05.10 
«Подробиці»

22.40 Т/с «Одного разу в 
Ростові»

00.35 Т/с «Територія 
краси»

03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05 Більше ніж правда
12.25, 13.10, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»
13.35 Х/ф «Цунамі: Удар 

із глибини»
15.30, 16.10, 21.25 Т/с 

«Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.10 Х/ф «Обитель 

зла-4. Життя після 
смерті»

01.00 Х/ф «Дум»
02.35 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.20 Казка з татом 
06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.40 М/с 
«Пригоди Котигорошка 
та його друзів» 09.25 
М/с «Дора-мандрівниця» 
09.55 Х/ф «Принци 
повітря» 11.25, 17.45 
Панянка-селянка 13.35, 
19.55 Готель Галіція 
14.40, 21.00 Одного разу 
під Полтавою 15.05 Т/с 
«Домашній арешт» 15.40, 
04.25 Віталька 16.40, 
00.55 Казки У Кіно 22.00, 
02.45 Країна У 23.00 
Розсміши коміка 01.25 
Шпілівілі 01.55 Теорія 
зради 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.30, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20 «Манівцями»
08.35 Т/ц «Напам’ять»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Музична весна 

на Першому» (гурт 
«Молфа»)

10.35 Д/ф «Рондо для 
лицаря. Віктор Гресь»

11.30 «Схід і Захід - разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 «Та сама Аліса!»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Кошик творчих ідей»
18.20 Т/ц «Як це було»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45, 00.30 «Влада 

громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.55 Т/ф «Есе про Крим»
23.50 «Хроніка війни»
01.20 Т/ц «Культурний 

простір»
02.20 Т/ф «Схід і захід - 

разом!»
02.55 Т/ф «Павло 

Загребельний. До 
запитання»

04.30 Т/ц «Роки і долі»
05.00 «Музичний 

проспект»
06.00 Т/ц «Музеї Волині»
06.35 «Хвилини поезії»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Всім малятам-
трулялятам

08.35 Завтра-сьогодні
09.00 Т/с «Травма»
09.50 Добрий господар
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
14.00 Шукаємо таланти
14.30 Сад. Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги
16.00 Т/с «Пастка»

АВЕРС 17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.30, 20.30, 02.20 

Вголос
19.00 Т/с «Травма»
19.50 Настав час
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.05 Т/с «Жменяки»
23.20 П/ф «Пасхальний 

досвід»
00.35 Т/с «У меншості»
02.00 МузейОк
04.10 Ретроспектива: 

«Інтриган»
05.30 Мультсеріал
06.00 Волинський 

портрет
06.30 У фокусі Європа

ЧЕТВЕР 20 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.30, 23.35 Від першої 
особи 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.00 На 
слуху 09.00 Ранок про 
Україну 09.35 Україна 
на смак 10.00, 18.50 Що 
там з Євробаченням? 
Блоги 10.05, 18.10, 
18.55 КЛІП учасника 
Євробачення-2017 10.25 
Т/с «Площа Берклі» 11.15, 
16.30 Т/с «Лінія захисту» 
12.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.15 Слідство. 
Інфо 13.55 Музична 
весна 15.35 Надвечір’я. 
Долі 17.20 Казки Лірника 
Сашка 17.40 М/с «Книга 
джунглів» 18.00 Voxcheck 
18.15 Новинний блок 
19.00, 01.50 Культура 
19.20 Історична 
докудрама «Доньки Єви» 
19.55 «Схеми» 20.25 
Д/ф «Історія без купюр. 
Холмська трагедія» 21.40 
Д/ф «Волинянин» 23.15 
Підсумки 02.05 На гостину 
до Івана Поповича 03.10 
Т/с «Травма» 04.40 Д/с 
«Традиційні свята Масурі» 
05.50 Вічне 

UA: ПЕРШИЙ

04.20 Служба розшуку 
дітей

04.25 Зона ночі
06.00, 18.00 Абзац
06.50, 08.10 Kids Time
06.52 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.12 Т/с «Друзі»
11.00 Т/с «Щасливі 

разом»
16.05, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ днем і вночі
22.00 Х/ф «Таймлесс 2: 

Сапфірова книга»
00.15 Х/ф «Коли твоя 

дівчина - зомбі»
02.00 Х/ф «Коледж 16»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.45 «Все буде смачно! »

09.40, 18.30 «За живе!»

11.00 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Покоївка»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
07.20 Наші 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 20 
найжахливіших вбивць 
11.50 Пустелі: життя на 
межі 13.40 Містична 
Україна 14.30 Прихована 
реальність 15.20, 23.40 
Щоденники ІІ світової 
війни 16.10, 20.50 Скарби 
зі сховищ 17.00 Левиний 
рейнджер 18.00, 22.40 
Загадки планети 19.00 
Легенди карного розшуку 
19.50 Далеко і ще далі 
00.30 У пошуках істини 
03.30 Майор «Вихор»

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач 

мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
18.30 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.45 Х/ф «Б’ютіфул»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Кохання за законом»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.40, 05.10 
«Подробиці»

22.45 Т/с «Одного разу в 
Ростові»

00.35 Т/с «Територія 
краси»

03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.05 Більше ніж правда
12.25, 13.10, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»
13.50 Х/ф «Цунамі: Удар 

із глибини-2»
15.35, 16.10, 21.25 Т/с 

«Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.15 Х/ф «Обитель 

зла-5. Відплата»
00.55 Х/ф «Обитель 

зла-4. Життя після 
смерті»

02.30 Стоп-10
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/с «Пригоди 

Котигорошка та його 
друзів»

08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»
09.55 Х/ф «Король 

повітря: Ліга 
чемпіонів»

11.25, 17.45 Панянка-
селянка

13.35, 19.55 Готель 
Галіція

14.40, 21.00 Одного разу 
під Полтавою

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

15.40, 04.25 Віталька
16.40, 00.55 Казки У Кіно
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 Т/ф «З одвічністю 

на «ти»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30, 23.00 Тема 

дня
11.55 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
12.30 «Влада громади»
13.25, 14.15 «Кошик 

творчих ідей»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.35 «Волинська 

веселка»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
17.00 Мультсеріал
18.00 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
18.25 «Києвотека»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 «Книголюб»
23.40 «Піщані історії»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Актуально»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
02.20 Т/ц «Бастіони»
02.45 «Музична перерва»
03.35 «Здоровенькі 

були!»
04.30 «Сім чудес Волині»
05.50 «Музичний 

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Всім малятам-
трулялятам

08.35 Євромакс
09.00 Т/с «Травма»
09.45 Я тут живу
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
14.00 Шукаємо таланти
14.30 Сад. Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги
16.00 Т/с «Пастка»
17.10 Малюваки

АВЕРС 17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
18.30, 20.30, 02.20 

Вголос
19.00 Т/с «Травма»
19.50 Настав час
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слово депутата
22.05 Слідство Інфо
22.30 Т/с «Жменяки»
23.45 Зроблено в Ізраїлі
00.35 Т/с «У меншості»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Пастка»
04.10 Ретроспектива: 

«Веселка»
05.30 Мультсеріал
06.00 Волинський 

портрет
06.30 У фокусі Європа

«СТРІМГОЛОВ» 
ПОКАЖУТЬ У КАННАХ

Дебютний фільм Марини 
Степанської «Стрімголов», що його 

створюють за підтримки Держкіно, 
відзначили на Comming Soon New 
Talents у Вільнюсі. Приз – показ стрічки 
на Каннському кіноринку.

За словами режисерки та авторки сце-
нарію, це перша відзнака фільму, який нині 
перебуває на завершальній стадії виробни-
цтва. Картина отримає не лише ринковий 
показ у Каннах, а й підтримку в промоції, по-
відомляє Держкіно.

У психологічній драмі «Стрімголов» 
йдеться про те, як 27-річні негерої намага-
ються зробити складний вибір в умовах ге-
роїчного часу. В українському прокаті стріч-
ка вийде вже цьогоріч. 

закордонне визнання

Фільм «Розмова»

Фільм «Б’ютіфул»

Фільм «Я номер чотири»

23:35

00:45

00:20

kinopoisk.ru

kino-teatr.ua
kinokadr.ru

БІЛИК ЗАСТУПИЛАСЯ 
ЗА ЛОБОДУ  

Народна артистка України Ірина 
Білик прокоментувала скандал 

між Світланою Лободою і Тіною 
Кароль, пише «ТСН.ua».

Ідеться про інцидент, який стався під час 
«сліпих прослуховувань» на проекті «Голос 
країни-7». Учасниця конкурсу виконала піс-
ню Лободи «40 градусов». Виступ дівчини так 
сподобався Тіні, що вона сказала, що оригінал 
мав би послухати, як треба співати цей трек.

Коментар Кароль обурив і Лободу, і її 
продюсера. У цій ситуації Ірина Білик стала 
на бік Світлани. Одразу після скандалу Іри-

на написала у Facebook, що її 
здивувала поведінка інших 

членів журі, які не зупини-
ли Тіну. 

«Це не тільки моя 
думка. Думка багатьох 

виконавців в Україні. 
Якщо про це говорять 

уже майже всі, то, я 
думаю, Тіні варто 

замислитися», – 
додала Білик.

побили горщики

на написала у Face
здивувала повед

членів журі, як
ли Тіну. 

«Це не 
думка. Думк

виконавців 
Якщо про 

уже майж
думаю, 

замисл
додал

edinstvennaya.ua
youtube.com
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

www.tilkyrazom.com.ua tilkyrazom@gmail.com

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

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ДО ДУХОВНИХ ДЖЕРЕЛ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ 
ТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Протягом  двох місяців у Арт-
галереї, що в центральному 

універмазі Луцька, вирує активне 
мистецьке життя.  Щодня, крім неділі, 
там відбуваються пізнавальні лекції 
з історії світового та українського 
мистецтва, майстер-класи для 
дітей та дорослих з опанування 
різноманітних технік малярства, а 
також живе спілкування з митцями 
під час групових екскурсій. За цей 
час понад дві тисячі відвідувачів 
побували в Арт-галереї, відкривши 
для себе щось нове, цікаве, 
захопливе. Усі заходи відбуваються 
у рамках програми «Культура і 
духовність», яку реалізовує Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Серія тематичних лекцій, що триває в 
Арт-галереї, покликана популяризувати іс-
торію світового мистецтва з акцентом на 
іменах провідних художників, творчість 
яких розглядається в контексті художніх 
стилів та напрямів. Зокрема, присутні озна-
йомилися з мистецтвом Стародавньої Греції, 
етрусків і Стародавнього Риму тощо. Ішло-

ся також про бароко, розвиток живопису та 
скульптури в Україні.  Зацікавленість відві-
дувачів була неабиякою, адже лекції читала 
доцент, кандидат архітектури Східноєв-
ропейського національного університету 
ім. Лесі Українки Оксана Лесик-Бондарук. 

У мистецтва є два найнебезпечніші 
вороги: ремісник, не осяяний талантом, і 
талант, що не володіє ремеслом, сказав ко-

лись Анатоль Франс. Відомий в Україні та 
за її межами майстер народного малярства 
Василь Парахін в Арт-галереї розповідав 
та демонстрував своє вміння, свій талант 
учасникам творчих майстер-класів. Понад 
дві сотні дітей та дорослих вчилися опано-
вувати автентичне народне мистецтво під 
його керівництвом, більше дізнаючись про 
українську народну культуру.  

Ще один напрямок, який активно про-
пагує Арт-галерея, – художня майстерня 
«WORKSHOP з художником» у рамках ви-
ставки «Родинні традиції» Володимира та 
Ярослава Жупанюків.  Практичні майстер-
класи проводить мисткиня Алла Жупанюк з 
талановитими помічниками, які вчать дітей 
різноманітних технік малювання: штам-
пування, створення об’ємних зображень 
тощо. Діти радо відвідують такі майстер-
класи. А записатися на них усі охочі можуть 
в Офісах розвитку кварталу Луцька.

Координатор програми «Культура і ду-
ховність» Дмитро Зінько каже, що такі за-
ходи в Арт-галереї  покликані прищеплю-
вати любов до культури, змалку виховувати 
прагнення до мистецтва. 

– Арт-галерею відвідує багато дітей, 
наприклад, лише в березні – більш як ти-
сяча. І це дуже добре, адже сприйняття і 
розуміння прекрасного починається саме 
у дитинстві. Мистецтво слід розглядати 
як засіб творення особистості. Формую-
чи сьогодні естетичний смак у дітей, зав-
тра матимемо виховану й інтелігентну 
молодь – майбутнє нашої нації, – зазначає 
Дмитро Зінько.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Вчимося малювати

Моя красна писанка Майстер-клас від Алли Жупанюк

Квіти і птахи від Василя Парахіна

Молодь відроджує традиції

Луцький замок технікою штампування Великодній оберіг
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Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

ПІДТРИМКА ОСВІТИ МІНІ-ПРОЕКТИ – НА 
ЕКРАНАХ ТЕЛЕВІЗОРІВ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ СИЛА ГРОМАДИ

ПАРТИ НОВЕНЬКІ – 
СПИНКИ РІВНЕНЬКІ

У ПОДАРУНОК ШКОЛІ – 
НОВЕ ПОДВІР’Я

Другокласники Ківерцівської ЗОШ I-III 
ступенів №1 відкрили секрет успішного 
навчання. Завдяки батькам і Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» школярі 
пересіли за сучасні ортопедичні парти. 
Учні кажуть: нові стільці та столи не 
порівняти з тими, що були раніше. Сидіти 
комфортно, після уроків не болять 
спинки та ніжки. 

Проект «Зміцнення матеріально-
технічної бази навчальних закладів» на 
розгляд Фонду подали ініціативні батьки. 
Адже вони бачили, що у класі, де навча-
ються їхні діти, парти і стільці абсолютно 
не відповідають зросту школярів. Навчан-
ня в таких умовах могло призвести до ви-
кривлення хребта та багатьох недуг. Щоб 
уникнути неприємних наслідків, батьки 
вирішили придбати другокласникам ор-
топедичні парти й стільці, які можна від-
регулювати відповідно до зросту дитини. 
Класовод Ірина Патенко зазначає, що нові 
меблі допомагають підтримувати правиль-
ну поставу школярів, а отже, і здоров’я. 

– Дуже добре, що у Ківерцях є район-
не представництво Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Ми звернулися туди по 
допомогу й отримали всебічну підтримку. 
Нас підтримали не лише фінансово. Пра-
цівники Фонду надали грамотні консуль-
тації, а парти знайшли ще кращі, ніж ми 

Завдяки ініціативним батькам 
учні  ЗОШ I-III ступенів села 

Заболотці Іваничівського району 
зможуть отримувати якісніші знання. 
За підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у чотирьох початкових 
класах з’явилися нові дошки, а для 
старшокласників придбали два 
сучасні телевізори. Та найцікавіше, що 
цей проект Заболотцівська громада 
реалізувала за десять днів!

У місцевій загальноосвітній школі на-
вчаються 100 дітей. Не секрет, що майже 
всі старшокласники користуються інтер-
нетом. Відповідно, зацікавити таких учнів 
наочністю у вигляді плакатів чи стендів – 
нереально. Тому батьки і вчителі вирішили 
придбати сучасну техніку для проведення 
занять. 

– Тепер учителям зручніше пояснювати 
нові теми, адже діти бачать новий матеріал 
у русі, в розрізі, за допомогою картинок, – 
радіє Марія Пасічник, учитель математики, 
заступник директора ЗОШ I-III cтупенів 
села Заболотці. – А школярі краще сприйма-
ють і запам’ятовують навчальний матеріал. 
На екрані можна показати, як виконувати 
практичні й лабораторні роботи, продемон-
струвати експерименти. Учні тепер охоче 
готують презентації, які можна показати на 
великому екрані, попередньо записавши на 
флешку.

А от молодші школярики тішаться нови-
ми дошками. Адже на них можна писати і 
крейдою, і маркерами. А ще – прикріплюва-
ти магнітами потрібні таблиці чи картинки.  

– Попередні дошки вже були непридатні 

до використання. Вони блищали, діти пога-
но бачили написане, ще й крейда осипалася. 
Інша річ – сучасні магнітні дошки, – розпо-
відає вчителька третього класу Лілія Райко. 
– Пишеш на них – і душа радіє. Ліва частина 
розграфлена у лінійку, права – у клітинку. 
Діткам зручно писати цифри і букви. А на 
звороті – біла дошка, на якій вони малюють 
маркерами. 

Третьокласникам подобається зелений 
колір дошки, на якому чітко видно і скоро-
чений запис задачі, і завдання, які написав 
учитель. 

Ідея придбати сучасні дошки та телеві-

зори для школи належить мамі двох шко-
лярок Інні Шевчук. Питання обговорили на 
загальношкільних зборах, із цим погодили-
ся і батьки, і вчителі. 

– За бюджетні кошти реалізувати цей 
проект було нереально. Зібрати з батьків 
теж було б неправильно, адже не кожна 
родина може виділити з сімейного бюдже-
ту кругленьку суму. Тому ми звернулися в 
іваничівське представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», – пригадує Інна 
Шевчук. –  Проект «Школа для дітей: якісні 
умови – якісні знання» вдалося реалізувати 
дуже швидко. До співфінансування долучи-

Школа – обличчя держави. Її майбутнє і 
сьогодення. У час, коли багато українських 
сіл опинилося на межі виживання, школа 
лишається чи не єдиним місцем, де вирує 
життя. Тому потрібно докласти всіх зусиль 
для того, щоб зберегти такі навчальні 
заклади. Цю істину знають жителі села 
Уховецьк, що на Ковельщині.

Уховецька школа І-ІІІ ступенів – не лише 
храм науки. Тут дбайливо бережуть історич-
не минуле Волині. У 2015 році школа відзна-
чала 140-ліття. А цьогоріч виповнюється 
50 років нинішньому приміщенню навчаль-
ного закладу. 

За традицією, на шкільному подвір’ї 
уховецької школи не лише лунають перші 
та останні дзвоники, тут ще й відбувають-
ся різноманітні масові урочистості. Адже 
актової зали навчальний заклад не має, а 
місцевий клуб – в аварійному стані. Тому 
своєрідним випробуванням для учнів та 
вчителів було старе асфальтове покриття, 
що півстоліття служило громаді.  

– З кожним роком асфальт усе більше 
руйнувався. Подвір’я було в ямах, постійно 
стояла вода. Тому найнагальнішим питан-
ням для нашої школи було упорядкування 
двору, – розповідає директор школи Галина 
Юрчик.

Своїми силами впорядкувати шкіль-

не подвір’я громаді було не до снаги, тому 
ініціативна група батьків звернулася по 
допомогу в представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у Ковельському ра-
йоні. Спільними зусиллями на умовах спів-
фінансування батьків, Фонду, відділу освіти 
Ковельської райдержадміністрації та не-
байдужих людей старе асфальтове покриття 
замінили новою бруківкою. Тепер шкільне 
подвір’я не лише затишне, а й безпечне. 

– Спочатку не вірилося, що це можли-
во. Але ми спробували і все вдалося, – каже 
педагог-організатор Руслана Семотюк. 

Учитель зазначає, що батьки зібрали б 
і більше коштів, проте багато з них не пра-
цюють, адже в селі годі знайти роботу. Люди 
сподіваються, що покращити рівень освіти, 
та й життя у селі, вдасться уже зовсім ско-
ро – коли воно увійде до об’єднаної терито-
ріальної громади. 

– Мені дуже приємно, що навколо на-
шого проекту об’єдналося багато людей. 
Передовсім дякую батькам, адже це – їхня 
ініціатива. Ви на правильному шляху, бо ж 
школа – культурний центр села. Тому по-
трібно докладати всіх зусиль для того, щоб 
вона розвивалася та процвітала, – резюму-
вав керівник північної філії Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Арсен Базярук.

Людмила ПАСТУШОК, 
Ковельський район

собі запланували, – каже керівник ініціа-
тивної групи батьків Ігор Ралка. – Діяль-
ність Фонду – це турбота про наших дітей 
не на словах, а на ділі. 

Ківерцівська ЗОШ I-III ступенів №1 – 
одна з найстаріших у районі, адже збудо-
вана 85 років тому. Наразі діти навчають-
ся у двох пристосованих приміщеннях. 
Двічі у містечку намагалися побудувати 
нову школу, однак безуспішно. Між тим, 
педагогічний колектив мріє про сучасний 
навчальний заклад із просторим спортза-
лом, басейном та сучасним спортмайдан-
чиком. 

– Завдяки старанням учителів наші 
учні не раз посідали призові місця на 
районних та обласних олімпіадах, – за-
значає директор Ківерцівської ЗОШ 
I-III ступенів №1 Світлана Люшук. – Ко-
лектив у нас творчий, непосидючий. У 
навчально-виховному процесі беруть ак-
тивну участь і батьки. Завдяки їм вдалося 
облаштувати внутрішні вбиральні, спор-
тивний майданчик, умеблювати три кла-
си стінками. Ми задоволені результатами 
співпраці з Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом», плануємо найближчим часом по-
дати на розгляд проект щодо будівництва 
нового футбольно-баскетбольного май-
данчика. 

Депутат Волинської обласної ради, 
член політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» Олек-
сандр Омельчук зазначає: фінансування 
закладів освіти за залишковим принци-
пом не покриває потреб шкіл і дитсадків. 
Добре, що в області діє Фонд, який під-
тримує ініціативні громади. 

– Участь батьків у проектах Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» згуртовує їх, 
вчить активно  долучатися до навчально-
виховного процесу, – каже Ольга Матвій-
чук, спеціаліст ківерцівського представ-
ництва Фонду. – Здобутий досвід вони 
зможуть успішно застосовувати в подаль-
ших проектах. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ківерці

лися всією громадою. Дякуємо представни-
кам Фонду за розуміння та підтримку.

Керівник західної філії Фонду Андрій 
Алексюк каже, що цей проект – показовий: 

– Від написання потрібних документів 
до моменту реалізації минуло 10 днів. Це 
стало можливим завдяки активності й на-
полегливості ініціативної групи. Люди ві-
рили у свої сили, згуртувалися і впевнено 
йшли до мети. Громада отримала позитив-
ний результат, тепер чекаємо від них нових 
пропозицій. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Іваничівський район  

Школярі залюбки пишуть на нових дошках

Учні задоволені 
ортопедичними партами

Проект згуртував людей

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

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

РУКА ДОПОМОГИ 

ДБАЄМО ПРО ДОШКІЛЬНЯТ

КОЛИ МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача «З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 14:30
 субота, 18:20 
 неділя, 12:30
Радіопередача «З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Дайджест «Тільки разом» 
 понеділок, 21:00
повтор: вівторок, 10:00
 неділя, 14:00

Телеканал 
«Нова Волинь»

ТРК «Аверс»

АНОНС

Дайджест «Тільки разом» 
 субота, 18:20

Дитсадок у Видерті збудували у 80-х 
роках минулого століття. Приміщення 
було розраховане на дві групи малюків, 
а точніше – на 33 дитини. Однак 
сьогодні сільський ДНЗ відвідують 92 
вихованці. А це – чотири групи. 

Педагогічний колектив усіма силами 
старається створити для малюків умови не 
гірші, як у міських дитсадках. Є у вихован-
ців і сучасні меблі, і розвивальні іграшки, і 
пізнавальні книжки. Завідувачка ДНЗ Лю-
бов Нестерук зазначає: в багатьох питаннях 
їх підтримують батьки та меценати. 

– На жаль, дошкільна освіта останніми 
роками фінансується за залишковим прин-
ципом. Цьогоріч із бюджету виділили кош-
ти лише на захищені статті, та й то на п’ять 
місяців. Тому керівництву дитсадка часто 
доводиться звертатися з пропозиціями до 
батьків і просто хороших людей. Завдяки 
їхній підтримці у нашому садочку створено 

комфортні умови. Але я мала велику мрію – 
придбати для навчально-виховного процесу 
проектор та екран. Вона здійснилася завдя-
ки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», – 
підкреслила Любов Нестерук.

Вихователька Світлана Кіпень задоволе-
на корисним подарунком Фонду. Адже від-
пала потреба роздруковувати картинки на 
папері – набагато більше цікавого матеріалу 
можна показати за допомогою проектора, а 
ще – багато пізнавальних слайдів, зацікави-
ти діток і підсилити їхню увагу. 

– Нашим вихованцям подобається пере-
глядати мультфільми і презентації на екрані. 
Ми проводимо фізкультхвилинки, застосо-
вуючи проектор. Малюки охоче повторюють 
вправи за героями мультиків, – каже вихова-
телька. – Дуже зручно, що проектор мобіль-
ний – його можна переносити в інші групи. 

Батьки кажуть: дітки щодня розповіда-
ють удома, що цікавого побачили під час за-
нять. Світлана Луцик – член загальносадко-

вого батьківського комітету. Молода мама 
відзначає, що педколектив часто застосовує 
проектор і під час проведення круглих сто-
лів з батьками, а різні заходи за участю діток 
стали набагато цікавішими. 

Та й вихователі радіють, що вдалося осу-
часнити навчально-виховний процес. За-
стосовуючи інноваційні технології, діткам 
можна донести набагато більше потрібної 
інформації. 

– Ініціативна група батьків мала велике 
бажання придбати в садочок проектор та 
екран. Завдяки небайдужій позиції грома-
ди ми підтримали їхній проект. Колектив 
у садочку досвідчений, старається іти в 
ногу з часом. Нове обладнання вихователі 
застосовують у роботі з дітьми й батька-
ми, – зазначив Сергій Лях, керівник камінь-
каширського представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Камінь-Каширський район

ГАРНІ ТРАДИЦІЇ

ШКОЛЯРІ-БЛАГОДІЙНИКИ
У передвеликодні дні фойє 
луцької школи №10 на деякий 
час перетворилося на святковий 
ярмарок: домашні смаколики, 
вишиті обереги та рушники, 
картини, власноруч виготовлені 
великодні композиції та ікебани. 
Усі охочі мали змогу придбати те, 
що їм припало до душі. Виручені 
кошти будуть спрямовані на 
підтримку військовослужбовців 
у зоні АТО. 

Долучилися до такої добро-
чинної акції і найменші школярі та 
їхні батьки. Для учнів початкових 
класів було організовано творчий 
майстер-клас із розпису пасхально-
го печива. Кожен власноруч розма-
льовував по два святкові пряники: 
одним смакуватимуть самі або з ро-
диною, а інший передадуть військо-
вослужбовцям у зону бойових дій. 

Атмосфера під час свята була 
невимушеною і жвавою. Такі дій-

ства до вподоби кожному: бать-
ки залучили дітей до благородної 
справи, діти посмакували випіч-
кою та придбали подарунки, а вчи-
телі потішилися гарним настроєм 
своїх учнів. 

Ініціатор заходу – фонд розвит-
ку луцької школи №10, який тісно 
співпрацює з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом», зокрема з Офісом 
розвитку кварталу на проспекті 
Соборності, 38. 

– Це акція добра, миру і благо-
дійності. Добро творити може ко-
жен, але, щоб повірити в його силу, 
треба розпочати творити самому. 
Благодійність – це не слова, це 
конкретні справи. Беручи участь 
у ярмарку, наша шкільна родина 
відчула, що сила народу – в його 
єдності. Лише разом ми велика 
непереможна сила», – зазначила 
старшокласниця Наталя.

Наталка ВИЯДАЧ,
Луцьк

Діти дощу. Саме таку 
образну та загадкову 

назву діти-аутисти отримали 
після виходу фільму «Людина 
дощу». Вони такі ж, як і ми – 
прагнуть навчатися, дружити, 
любити. Лише світ у їхньому 
сприйнятті трішки інший. 
Сьогодні більшість психологів 
вважають аутизм хворобою, 
пов’язаною із порушенням 
розвитку мозку. Проте дуже 
часто люди з аутизмом мають 
високий інтелектуальний 
рівень і надзвичайні здібності.

Для того щоб бути почути-
ми, громадська організація «Ян-
голята», в яку входять сім’ї, що 
виховують дітей-аутистів, пре-
зентувала концертну програму 
«Творчі янголята», присвячену 
п’ятиріччю об’єднання.

Кожен присутній отримав 
хмаринку синього кольору, яку 
власноруч виготовляли «янголя-
та» під час майстер-класу. Неве-
личкий виріб із фетру символізує 
діток, які потребують підтримки 
та розуміння від суспільства.

На святковий захід до «янго-
лят» завітали директор Луцько-
го міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Ліна Галан, голова єпархіально-
просвітницького відділу про-
тоієрей Валентин Марчук, ке-
рівник програми «Культура і 
духовність» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Дмитро Зінько та 
небайдужі лучани.

– «Янголята» посідають особ-
ливе місце в серці кожного во-

ДІТИ ДОЩУ ДАРУВАЛИ ДІТИ ДОЩУ ДАРУВАЛИ 
УСМІШКИУСМІШКИ

линського вірянина. Перед Бо-
жими очима це – особливі діти. 
Таких у нас в церкві називають 
одним словом – святі, – звернув-
ся до присутніх протоієрей Ва-
лентин Марчук.

– Ви робите велику справу, 
яка потребує чимало зусиль. 
Фонд рік за роком підтримує «ян-
голят». Спільно ми реалізовуємо 
цікаві проекти. У Фонді завжди 
відкриті до потреб та інтересів 
таких дітей, – зазначив Дмитро 
Зінько та вручив сертифікат на 
п’ять тисяч гривень.

Керівник ГО «Янголята» 
Юлія Поліщук подякувала благо-
дійникам і волонтерам, які що-
денно допомагають у цій нелег-
кій роботі:

– З Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» ми плідно спів-
працюємо кілька років. Завдяки 
вашій підтримці було реалізова-
но проекти з музичної терапії, 
лікувальної фізкультури, гурток 
із хенд-мейду. Це стало першим 
кроком у створенні творчої сту-
дії «Аматори від янголят». Також 
завдяки Фонду наші дітки отри-

мали можливість оздоровитися в 
Буковелі.

Юлія Поліщук зазначила, що 
наразі організація об’єднує 28 
сімей, які виховують особливих 
діток:

– Протягом п’яти років ми 
намагаємося донести до широ-
кого загалу, що діти з аутизмом 
мають бути в суспільстві. Вони 
наділені талантами, для розкрит-
тя яких потрібні зусилля та від-
крите, добре серце.

Зі сцени «янголята» тішили 
присутніх своїми талантами. По 
всій залі рознеслися звуки жар-
тівливого вальсу від оркестру 
«Веселковий передзвін». Оплес-
ками зустріли глядачі яскравих 
героїв з казки «Ріпка». Цікавин-
кою дійства стала театральна по-
становка «Каструлька Анатоля», 
мораль якої доводить: потрібно 
навчитися цінувати особливих 
людей і приймати їх такими, яки-
ми вони є. А вальс у виконанні 
«янголят» та їхніх батьків не ли-
шив байдужим нікого.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Передсвятковий ярмарок

Видертівські дошкільнята залюбки танцюють і малюють

«Янголята» на сцені

Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM
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Фонд Ігоря Палиці

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07
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ЛЮБОВ ДО ФУТБОЛУ: 
ГРА ЗА БУДЬ-ЯКОЇ ПОГОДИ

ДОЗВІЛЛЯ

НОВІ ТРАДИЦІЇ

БАТЬКИ ТА ВЧИТЕЛІ ЗМАГАЛИСЯ 
НА ВОЛЕЙБОЛЬНИХ  МАЙДАНЧИКАХ
Уперше в Луцьку активні 

вчителі та не менш активні 
й небайдужі батьки школярів 
взяли участь у триденному 
турнірі з волейболу. Про те, 
що змагання були цікавими, 
свідчить і кількість учасників: 
за перемогу боролися 
команди з 24 загальноосвітніх 
навчальних закладів Луцька 
(усього в місті 26 шкіл), а це 
майже 200 учасників! Ще 
більше було вболівальників, 
серед яких – учні, друзі та 
родичі спортсменів. 

Організував змагання Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у рам-
ках програми «Волинь спортивна». 
Варто додати, що, окрім цього, вже 
кілька років поспіль Фонд підтри-
мує футбольний турнір «Шкіряний 
м’яч», який щороку відбувається 
серед учнів.

Як розповів менеджер Фонду, 
депутат міської ради від фракції 
«УКРОП» Борис Смаль, до них з 
ініціативою організувати такий  
турнір звернулися батьки однієї зі 
шкіл міста. «Нам сподобалася ідея, 
тому вирішили її підтримати», – 
підкреслив Борис Смаль.

Координатор програми «Во-
линь спортивна» Олексій Сорокун  
розповів, що змагання відбулися 
4-7 квітня. Перші два дні тривали 
групові етапи турніру, за резуль-
татами яких до фіналу потрапили 
вісім команд зі шкіл №№ 4, 5, 9, 15, 
20, 21, 25 та 26. Фінальні змагання 
були напруженими, проте трійка 
лідерів показала гарний результат. 
Отже, ІІІ місце в турнірі виборола 
команда Луцького НВК №9; ЗОШ 
№25 посіла ІІ місце, а перемогу здо-
була команда НВК №26. Призери 
волейбольних змагань отримали 
також сертифікати на придбання 
спортивного інвентарю для шкіл.

– Захід, що одночасно об’єднав 

на майданчику і батьків, і вчителів, 
відбувається у нашому місті впер-
ше. Саме педагоги та батьки своїм 
прикладом прищеплюють любов до 
фізичної культури та спорту. Сьо-
годні у залі багато глядачів, зокре-
ма й дітей, для них це привід під-
тримати передусім своїх батьків. 
Нам приємно, що участь у турнірі 

взяли 24 шкільні команди. Сьогод-
ні вирують справжні та щирі емо-
ції, присутня здорова спортивна 
злість, адже кожен поставив собі 
мету перемогти. Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» завжди готовий 
підтримувати та організовувати 
заходи подібного формату, адже 
популяризація здорового способу 

життя – це пріоритет засновника 
Фонду, – каже Олексій Сорокун. 

Представник суддівського скла-
ду змагань, старший викладач фа-
культету фізичної культури, спорту 
та здоров’я СНУ імені Лесі Укра-
їнки, суддя національної категорії 
Костянтин Жигун висловив споді-
вання, що турнір відбуватиметь-

ся щорічно. Також він додав, що, 
зважаючи на менший травматизм 
гравців і те, що кожна команда грає 
на своєму майданчику, волейбол є 
доступним видом спорту і для мо-
лоді, і для старших людей, і для жі-
нок, і для чоловіків.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Попри недостатнє фінансування, 
відсутність елементарних умов для 
занять спортом, у селі Промінь Луцького 
району люблять і грають у футбол. Днями 
тут відбувся матч у рамках Кубка-2017 
Федерації футболу Луцького району. 
Чемпіонат організовано за підтримки 
політичної партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» та Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

У Промені, як кажуть футболісти, віднос-
но рівне поле, проте ні переодягальні, ні ду-
шових для спортсменів немає. Та що казати: 
навіть лавок тут усього лише кілька. 

– Нам, місцевим, звично – ми живемо тут, 
додому недалеко. Проте гостей приймати в 
таких умовах не дуже зручно. Якби тут були 
роздягальня, душові, можна було б підняти 
рівень занять спортом у селі й залучити до 
цього більше людей, – каже гравець місцевої 
команди ФК «Промінь» Артур Левковський.

Позмагатися за Кубок Федерації до місце-
вих футболістів приїхали гості з села Забороль. 
Гравцям довелося переодягатися у футбольну 
форму надворі, попри те, що було достатньо 
холодно. Кажуть: у рідному Заборолі в них є 
тепла роздягальня, проте грати у польових 
умовах звикли, бо дуже люблять футбол.

– Наша команда діє з 2009 року, але більш 
потужно почали тренуватися останні два 
роки. Загалом у команді 20-25 дорослих грав-
ців, – розповідає гравець і спонсор ФК «За-
бороль» Валерій Міщук. – У Заборолі бракує 
фінансування, щоб забезпечити нормальний 

Футболісти обіцяють гарячу гру, бо за пере-
могу в Кубку отримають достойні призи.

...На спортивний поєдинок команд при-
йшли і вболівальники. Місцевий школяр 
Сашко розповідає: підтримує брата, який 
грає за команду «Промінь». 

– Хотілося б, щоб місцева команда, та й 
усі охочі, тренувалися та грали в комфорт-
них умовах. Мені дуже подобається диви-
тися на гру нашої команди, – каже Сашко. І 
додає: – Звісно, хотілося б, щоб стадіон став 
кращим, щоб були нормальні лавки. Ще хочу 
побувати на стадіоні в Луцьку і побачити, як 
там грає проміньська команда. 

– Головне – налаштувати себе на перемо-
гу, – впевнений гравець команди «Промінь» 
Артур Левковський.

У цьому турнірі заборольська команда 
перемогла ФК «Промінь» з рахунком 3:0. 

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

тренувальний процес. Ми хотіли б мати рів-
ніше поле. У нас навіть є проект на штучне 
поле розміром 105х68 метрів з освітленням. 
Його вартість – 11 мільйонів гривень.

Загалом, за словами Валерія Міщука, у 
Заборолі з боку місцевої влади є підтримка і 
розуміння важливості занять спортом. З бю-
джету сільради виділяють гроші на внески за 
участь команди у змаганнях, а щодо витрат 
на перевезення, інвентар, форми для гравців, 
то це все – за кошти приватних осіб. 

– За кошти сільської ради в Заборолі май-
же закінчується ремонт адміністративної бу-
дівлі, нам уже вдалося покращити умови для 
спортсменів. Крім того, обладнано комфортні 

приміщення для переодягання, – каже Вале-
рій. – У нас є плани з головою Заборольської 
сільської ради Валерієм Боярським збуду-
вати в майбутній ОТГ великий спортзал, 
де можна буде займатися ігровими видами 
спорту – міні-футболом, баскетболом, волей-
болом. Хочемо вивести його на рівень само-
окупності. Упевнений, що за нормального 
функціонування нашої ОТГ, коли буде напов-
нюватися бюджет, це обов’язково вдасться.

За словами спортсменів, Кубок Федерації 
відбувається щороку. Але вперше вдалося до-
лучити Фонд «Тільки разом» до цього чемпіо-
нату. Підтримала спортсменів і політична сила 
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП». 

Переможці та призери змагань

«Золоті» медалісти турніру

Гра у розпалі

Валерій Міщук

Напружений момент гри

Нагороди найкращим



Страх має величезну силу – він відбирає у вас свободу вибору. Зараз ви дозволяєте страху вирішувати за вас, а 
потім той же страх знову змусить вас передумати. Не потрібно нічого робити від страху. Фільм «Море всередині» www.volynnews.com
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СУБОТА 22 квітня
06.00 У просторі буття 
06.30, 07.00, 08.00, 
23.20, 00.15 Погода 
06.35 Підсумки 07.05 
АгроЕра. Підсумки 07.20 
Шеф-кухар країни 08.05 
Смакота 08.30, 00.00 
Золотий гусак 08.45, 
00.20 Телемагазин 09.00 
М/с «Книга джунглів» 
09.50 Хто в домі хазяїн? 
10.15 Хочу бути 10.45 
Що там з Євробаченням? 
Блоги 10.50 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 11.00 Фольк-music. 
Діти 11.50 Т/с «Доньки 
Єви» 13.20, 02.20 
Хокей з шайбою серед 
чоловіків. Чемпіонат 
світу (Україна - Угорщина) 
16.05 Чоловічий клуб 
16.30 Чоловічий клуб. 
Спорт 17.30 Богатирські 
ігри 18.30 Д/ф «Дмитро 
Гнатюк. Моя Україна» 
19.00 Х/ф «Насмішка» 
21.00, 05.35 Новини 
21.30 За крок до 
Євробачення 22.15 
Д/с «Традиційні свята 
Масурі» 22.45 Мегалот 
23.00 Світ on line 
23.25 Життєлюб 01.20 
Музичне турне 04.20 
Д/ф «Доля бібліотеки 
Ярослава Мудрого» 04.40 
Надвечір’я. Долі 

UA: ПЕРШИЙ

05.43, 07.40 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка Крудс»
07.42 Ревізор Крамниці
09.35 Таємний агент
10.50 Таємний агент. 

Пост-шоу
12.35 Від пацанки до 

панянки
14.30 Хто зверху?
16.25 М/ф «Кіт у чоботях»
18.00 Х/ф «Гаррі Поттер 

та напівкровний 
принц»

21.00 Х/ф «Гаррі Поттер 
і Дари Смерті»

23.50 Х/ф «Ватиканські 
записи»

01.50 Х/ф «Коли твоя 
дівчина - зомбі»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно! »
10.55 «Холостяк - 7»
13.15 «МастерШеф. 

Діти - 2»
19.00 «Україна має 

талант!. Діти»
22.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
23.35 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00, 01.40 Х/ф 

«Пригоди Бейлі: 
Загублене цуценя»

11.45 Т/с «H2O: Просто 
додай води»

13.10 М/ф «Воруши 
ластами 2»

15.00, 19.00 «Орел і 
Решка. На краю світу»

18.00 «Навколо М»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
03.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.45 

Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий 

шлях
09.00, 15.20 Т/с 

«Покоївка»
17.20, 19.40 Т/с 

«Протистояння»
22.00 Х/ф «Що приховує 

любов»
23.50 Реальна містика
02.25 Історія одного 

злочину 16+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Брама часу
08.20 Полювання на НЛО
09.10 Щоденники ІІ 

світової війни
11.20, 21.10 Земля: 

останні дні
13.50 Загадки планети
15.40 Пустелі: життя на 

межі
16.50 Африка: хижий світ
17.40 Далеко і ще далі
19.30 Прихована 

реальність
23.50 Скарб.UA
05.10 Бандитська Одеса

МЕГА

07.05, 19.30 «ТСН»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 23.05 «Світське 

життя»
11.00 «Одруження 

наосліп 3»
12.35 «Голос країни 7»
16.30 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.05 «Ліга сміху -3 2017»
03.50 «Вечірній Київ »

1+1

06.15 Х/ф «Дачна 
поїздка сержанта 
Цибулі»

07.50 Х/ф «Альошкіна 
любов»

09.30 «Україна вражає»
10.00 Док.проект «Леонід 

Биков. «Будемо жити!»
11.00 Х/ф «Ати - бати, 

йшли солдати...»
12.50 Х/ф «Максим 

Перепелиця»
14.40 Т/с «Поверни моє 

кохання»
20.00, 04.30 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Час збирати 

каміння»
22.30 «Великий бокс на 

Інтері»
05.00 «Великий бокс. 

Максим Бурсак - 
Хільберто Рамірес»

ІНТЕР

05.15, 12.45 Факти
05.35, 04.05 Х/ф «Ар-хі-

ме-ди»
07.05 Дивитись усім!
08.00 М і Ж
09.00 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.55, 11.50 Відпустка за 

обміном
13.00 Т/с «На трьох»
13.15 Х/ф 

«Ультрафіолет»
14.55 Х/ф «Громобій»
16.55 Х/ф «Люди у 

чорному»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Люди у 

чорному-2»
21.40 Х/ф «Люди у 

чорному-3»
23.35 Х/ф 

«Універсальний 
солдат»

01.25 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.45 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25, 11.45 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Чарований 

запорожець»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/ф «Аеротачки»
12.10 Х/ф «Трубач»
13.45 Одного разу під 

Полтавою
15.50 Казки У Кіно
18.05 Х/ф «Невловимі»
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
23.00, 03.05 Країна У
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Гнів»
04.20 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.50 «Агросвіт»
08.20 «Ковель: події, час»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
10.15 «Народна скарбниця»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної ради»
11.30, 16.30, 23.35 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний погляд»
13.35 Т/ц «Ключ до успіху»
13.55 Т/ф «Візит під зливою»
14.20 Т/ц «Історія без купюр»
14.55 Т/ц «Те, що в мені»
15.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
15.30 Т/ц «Спадщина»
16.00 Новини. День
17.00 «Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.30 «Вікно в Америку»
22.50 «Я зможу!» (2 сезон, 

4 випуск)
23.20 «Ковель: події, час»
00.25, 04.25 «Із перших 

уст»
00.30 «За літнім часом»
01.25 «Я зможу!» (2 сезон, 

4 випуск)
01.45 Т/ф «Чого не гоїть 

вогонь…»
02.15 «Відлуння»
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.05 «Натхнення»
03.30 «Волинська 

веселка»
04.30 «Міжнародний 

проект культурно-
професійних обмінів»

06.00 «Остання барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Т/с «У меншості»
07.30 Мультсеріал «Авто 

про добро»
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.05, 

21.55, 00.25, 02.55 
Погода

08.35 Всім малятам-
трулялятам

09.35 Рандеву
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Англійські Класи
12.30 Шукаємо таланти
14.00 Життя без обману
16.00 Т/с «Травма»
17.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
17.30 Мультсеріал «Авто 

про добро»

АВЕРС 18.00 Мозаїка 
батьківства

18.30, 20.30, 02.20 
Вголос

18.45, 21.30, 00.00, 
02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.10 Світ навиворіт
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Т/с «На Захід»
23.30 П/ф «Пасхальний 

досвід»
00.30 Т/с «У меншості»
02.00 МузейОк
03.00 Худ. фільм «Лорна 

Дун»
04.30 Ретроспектива: «В 

мирні дні»
06.00 Шляхами Волині
06.30 Мультсеріал

П’ЯТНИЦЯ 21 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.15, 
08.15 АгроЕра 06.25 
Життєлюб 06.45, 07.45, 
08.25 Смакота 07.20, 
23.00 На слуху 08.35 
Територія закону 09.00 
Ранок про Україну 09.35 
Д/с «Розповіді про 
Хансік» 10.00 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.05, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 10.25, 16.30 Т/с 
«Лінія захисту» 12.05, 
03.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 12.15 
Суспільний університет 
12.35 Voxcheck 12.40, 
21.30 Спорт 13.15 Схеми 
13.55 Музична весна 
на Першому 15.35 Віра. 
Надія. Любов 17.20 Казки 
Лірника Сашка 17.40 
М/с «Книга джунглів» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Циркове шоу 21.50 
Богатирські ігри 22.50 З 
перших вуст 22.55 Вічне 
23.15 Підсумки 23.35 
Від першої особи 02.05 
Музичне турне 03.10 Т/с 
«Травма» 04.40 Уряд на 
зв’язку з громадянами 

UA: ПЕРШИЙ

03.50, 01.40 Служба 
розшуку дітей

03.55, 01.45 Зона ночі
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 08.00 Kids Time
06.42 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.02 Т/с «Друзі»
09.50, 20.50 Київ днем 

і вночі
14.10 Серця трьох
16.15, 19.00 

Суперінтуїція
21.50 Х/ф «Таймлесс 3: 

Смарагдова книга»
00.00 Х/ф «Вірус 

кохання»

НОВИЙ КАНАЛ
05.55, 18.30, 00.15 Т/с 

«Коли ми вдома»

07.45 Х/ф «Не можу 
сказати «прощавай»

09.35 Х/ф «Наречений»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.55 «Холостяк 

- 7»

22.30 «Небачене 

Євробачення»

01.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00, 01.40 «Розсміши 

коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 02.20 «Орел і 

Решка. Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
03.10 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Я його 

зліпила»
23.20 Слідами 

львівського сміття. 2 ч.
00.00 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20, 00.30 Наші 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 
Левиний рейнджер 
11.50 Пустелі: життя на 
межі 13.40 Містична 
Україна 14.30 Прихована 
реальність 15.20, 23.40 
Щоденники ІІ світової 
війни 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 17.00 
20 найжахливіших вбивць 
18.00, 22.40 Загадки 
планети 19.00 Легенди 
карного розшуку 19.50 
Далеко і ще далі 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 6»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач 

мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
18.30 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15, 05.30 «Розсміши 

коміка. Діти 2»
22.00 «Ліга сміху -3 2017»
00.45 «Вечірній Київ »
04.45 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25 Т/с «Кохання 
за законом»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Секретний 

фарватер»
02.10 Х/ф «Між високих 

хлібів»
03.25 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05 Більше ніж правда
12.15, 13.10 Т/с 

«Північний вітер»
13.30 Х/ф «Універсальний 

солдат»
15.35, 16.10 Т/с «Пес-2»
17.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Ультрафіолет»
01.15 Х/ф «Обитель 

зла-5. Відплата»
02.40 Стоп-10

ICTV

06.20 Казка з татом 
06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.40 М/с 
«Пригоди Котигорошка 
та його друзів» 08.00 
Мультмікс 09.30 Х/ф 
«Гнів» 12.30, 17.45 
Панянка-селянка 
13.35 Готель Галіція 
14.40 Одного разу під 
Полтавою 15.05 Т/с 
«Домашній арешт» 
15.40, 04.25 Віталька 
16.40 Казки У Кіно 
20.00 Х/ф «Невловимі» 
21.45 Х/ф «128 ударів 
серця на хвилину» 
23.20 Х/ф «Кохання з 
перешкодами» 01.20 Х/ф 
«Анничка» 02.45 Країна У 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «Актуальний 

репортаж»
08.30 Т/ц «Стоп корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Чудесний канал»
10.40 Т/ц «Хочу бути»
11.05 Мультфільм
11.15 «Книголюб»
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
13.30 Т/ц «Сам собі 

господар»
13.55 Мультсеріал
14.50 «Ти - молодий» 
15.15 «Дитячий світ»
15.30 «На всі 100»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ц «Твій дім»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.05 Т/ц «Роки і долі»
18.35 Т/ц «Як це?»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.40 «Музичний проспект»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.55, 06.25 «Волинська 

веселка»
02.35 «Поліський 

Наполеон»
03.05 Т/ф «Благодать у 

горизонті»
04.35 Т/ф «Троянди для 

Лючільо»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Мультфільм
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Всім малятам-
трулялятам

08.35 Слово депутата
09.45 Я тут живу
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
14.00 Шукаємо таланти
14.30 Слідство Інфо
16.00 Т/с «Пастка»
17.10 Малюваки

АВЕРС 17.30 Рандеву
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.30, 20.30, 02.20 

Вголос
19.00 Т/с «Травма»
19.50 Настав час
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.05 Життя без обману
23.00 П/ф «Пасхальний 

досвід»
00.35 Т/с «У меншості»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Пастка»
04.10 Ретроспектива: 

«Блакитні дороги»
06.00 Волинський 

портрет
06.30 Слідство Інфо

«СЕЛО НА МІЛЬЙОН» 
ПРОДОВЖАТЬ

Команда творців серіалу «Село на 
мільйон» підтвердила плани щодо 

продовження проекту. Після виходу в 
ефір першого сезону серіалу глядачі 
звернулися до телеканалу «1+1» із 
проханнями продовжити знімання 
комедії і навіть створили в інтернеті 
петицію.

«Ми планували другий сезон від самого 
початку, але така прихильність глядачів була 
надзвичайно приємною і неабияк підтри-
мала команду», – зазначила головний про-
дюсер серіалів та фільмів телеканалу «1+1» 
Олена Васильєва. 

Головні ролі виконують Дмитро Сова, 
Костянтин Войтенко, Анатолій Хостікоєв, 
Анна Кошмал, Євген Капорін, Наталя Сум-
ська, Юрій Горбунов, Олена Стефанська, 
Володимир Задніпровський, Марк Дробот 
та інші.

Торік комедія «Село на мільйон» стала 
найрейтинговішим телесеріалом осені на 
українському телебаченні, прем’єра якого 
відбулася з рекордними показниками теле-
перегляду.

улюблений серіал

Фільм «Ватиканські записи»

Фільм «Я його зліпила»

Фільм «Невловимі»

23:50

21:00

20:00

kino-teatr.ua
tfi lm

.club

kino-teatr.ua

СЄДОКОВА 
НАРОДИЛА СИНА  

Зірка стала 
багатодітною 

матусею. Хлопчик 
з’явився на світ у 
клініці Cedars-Sinai 
Лос-Анджелеса, пише 
Starhit. Зазначимо, 
Сєдокова виховує 12-
річну доньку Аліну від 
покійного Валентина 
Белькевича та 
п’ятирічну Моніку від 
бізнесмена Максима 
Чернявського.

За день до пологів Анна оприлюднила 
світлину з чималим животиком на своїй сто-
рінці фотоблогу та розсекретила свою вагу. 
«Майже 80 кілограмів щастя», – вразила ви-
конавиця фанів цією цифрою.

Нагадаємо, Анна Сєдокова тримає у 
суворій таємниці ім’я батька дитини. Про-
те допитливим папараці вдалося дізнатися, 
що її коханого звуть Артем Комаров і він є 
генеральним директором однієї будівельної 
компанії.

зіркове життя

instagram
.com

/annasedokova
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НЕДІЛЯ 23 квітня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 

22.50, 23.15 Погода
06.35 Док фільм «Пасха»
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Поза часом. 

Телевистава «Фараони»
10.40 Д/ф «Дмитро 

Гнатюк. Моя Україна»
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
14.55 Перший на селі
15.25 Твій дім-2
15.45 Х/ф «Марко Поло»
18.55 Д/с «Традиційні 

свята Масурі»
19.30 Перша шпальта
20.00, 05.45 Новини
20.20, 02.20 Хокей 

з шайбою серед 
чоловіків. Чемпіонат 
світу (Польща - Україна)

23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
23.30 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
04.15 Д/ф «Між минулим 

і нинішнім. Бібліотека 
НАУКМА»

04.50 Віра. Надія. Любов

05.30, 12.45 Факти
06.00 Х/ф «Життя і 

неймовірні пригоди 
Робінзона Крузо»

07.30 Т/с «Відділ 44»
11.05, 13.00 Х/ф 

«Громобій»
13.25 Х/ф «Люди у 

чорному»
15.10 Х/ф «Люди у 

чорному-2»
16.50 Х/ф «Люди у 

чорному-3»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Примарний 

патруль»
22.15 Х/ф 

«Призначення»
00.00 Х/ф «Судна ніч»
01.30 Т/с «Лас-Вегас-5»
03.25 Т/с «Слідчі»

06.20 Казка з татом 06.40 
Це наше-це твоє 06.50 
Байдиківка 07.10 М/с 
«Лис Микита» 07.25, 10.10 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 09.40 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
11.20 Х/ф «Шайбу, 
шайбу!» 12.50 Х/ф 
«Король скейтборду: 
Найбільш вертикальний 
примат» 14.30 Одного 
разу під Полтавою 15.35 
Казки У Кіно 16.40 
Рятівники 19.50 Готель 
Галіція 22.00 Одного разу 
в Одесі 23.00 Розсміши 
коміка 00.00 Т/с «Отже» 
00.35 Х/ф «128 ударів 
серця на хвилину» 
02.10 Х/ф «Кохання з 
перешкодами» 03.50 
Країна У 04.40 Віталька 

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30 «Урок для батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Оберіг»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.35 Т/ц «Гартуємось!»
13.05 «Здоровенькі були!»
13.30 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Великоднє 

Богослужіння з 
Хрестовоздви-
женського храму УПЦ 
м. Луцька (відеоповтор)

17.30 «Дзвони Волині»
18.15 «Я зможу!» (2 сезон, 

4 випуск)
19.00 Місто
19.30 «Урок для батьків»
19.55 Т/ц «Історія без 

купюр»:«Волинь в 
Українській революції 
1917-1921 років». 2 ч.

20.20 «Вісник обласної 
ради»

20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017». (WMA). 
Відбір, 1 ч.

22.00, 04.00 
«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 «Відлуння»
00.30 Т/ц «Гартуємось!»
01.00 Т/ф «Повінчаний 

піснями з Волинню»
02.00 Т/ф «Волинська 

«скеля» Єва Фелінська»
02.30 Т/ц «Історія без 

купюр»:«Волинь в 
Українській революції 
1917-1921 років»

03.25 Т/ц «Оберіг»
03.40 «Я зможу!»
04.25 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA). 
Відбір, ч1

05.50 «Все буде добре!»
07.45 «Холостяк - 7»
09.00 «Все буде смачно! »
09.55 «Караоке на 

Майдані»
11.00 «Україна має 

талант!.Діти»
14.05 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

16.00, 23.10 «Я 
соромлюсь свого тіла 4»

18.00, 22.10, 00.25 
«Слідство ведуть 
екстрасенси»

21.00 «Один за всіх»

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
09.40 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.00 М/ф «Воруши 

ластами 2»
12.50 «Навколо М»
13.50 «Орел і Решка. На 

краю світу»
20.00 М/ф «Астерікс і 

Обелікс: Велика бійка»
21.40 М/ф «Астерікс і 

Обелікс підкорюють 
Америку»

23.00 «КВН»
01.50 Х/ф «Недоторкані»
03.20 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40, 05.20 Зірковий 

шлях
09.10 Х/ф «Що приховує 

любов»
11.00 Т/с «Протистояння»
15.00 Х/ф «Я його 

зліпила»
17.00, 20.00 Т/с «Чорна 

квітка»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.50 Х/ф «Павутинка 

бабиного літа»
23.45 Реальна містика
02.20 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Брама часу
08.20 Секти
09.10 Щоденники ІІ 

світової війни
11.20, 21.10 Земля: 

останні дні
13.50 Загадки планети
15.40 Африка: хижий світ
17.40 Далеко і ще далі
19.30 Прихована 

реальність
23.50 Легенди карного 

розшуку

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.20 «На ножах»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка 

2017»
11.10 «Світ навиворіт - 4: 

В’єтнам»
15.10 Т/с «Хороший 

хлопець»
18.30 «Українські 

сенсації»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
00.10 Х/ф «Нащадки»
03.20 «Аргумент кiно»
04.50 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»

11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»

12.00, 01.00 Х/ф «Велика 

маленька Я»

13.45 Х/ф «Час збирати 

каміння»

15.40, 21.30 Т/с 

«Поверни моє кохання»

20.00 «Подробиці тижня»

23.20 Х/ф «Сповідь Дон 

Жуана»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.25, 02.20 Зона ночі
06.00 Т/с «Друзі»
07.00, 08.50 Kids Time
07.02 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.52 М/ф «Дублери»
11.05 М/ф «Кіт у чоботях»
12.50 Х/ф «Гаррі Поттер 

та напівкровний 
принц»

15.50 Х/ф «Гаррі Поттер і 
Дари Смерті»

18.30 Х/ф «Гаррі Поттер і 
Дари Смерті»

21.00 Х/ф «Час відьом»
22.50 Х/ф «Окулус»
01.00 Х/ф «Вірус 

кохання»

07.00 Т/с «У меншості»
07.30 Мультсеріал «Авто 

про добро»
08.00, 09.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
08.25, 09.25, 18.55, 

21.55 Погода
08.30 Всім малятам-

трулялятам
08.50, 14.50, 18.30, 

20.30, 02.20 Вголос
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шукаємо таланти
14.00 Дайджест
14.30 Рандеву
16.00 Мультсеріал 

АВЕРС «Велика книга»
17.00 Благодатна купель
17.30 Мультсеріал «Авто 

про добро»
18.00 Слідство інфо
18.40 Чоловічі розваги
19.00 Життя без обману
20.00 По ту сторону 

пригод
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
21.30 Феєрія мандрів
22.00 Т/с «На Захід»
23.30 Худ. фільм 

«Украдене щастя»
02.00 МузейОк
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Худ. фільм «Лорна 

Дун»
04.30 Ретроспектива: 

«Суворий юнак»
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 17 квітня ВТ 18 квітня СР 19 квітня ЧТ 20 квітня ПТ 21 квітня СБ 22 квітня НД 23 квітня
06.00 Спортінг - Реал 07.45 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Олімпік - Шахтар. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00 Ворскла - 
Карпати. Чемпіонат України 
13.50 МЮ - Челсі. Чемпіонат 
Англії 16.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру. Прем’єра 16.55 
Топ-матч 17.05 Барселона - 
Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
18.55 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 19.50 
Челсі - Фенербахче. 1/4 
фіналу (2007/2008). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.40 
LIVE. Алавес - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
00.35 Вест Бромвіч - Ліверпуль 
02.20 Атлетіко - Осасуна 04.10 
Тоттенгем - Борнмут

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20, 17.20 
Мідлсбро - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 09.05 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20, 02.10 
Олімпік - Шахтар. Чемпіонат 
України 12.10 «Великий 
футбол» 13.50 Саутгемптон 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
19.10 Спортінг - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 21.00, 
23.40 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
21.35 LIVE. Реал - Баварія. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
00.20 МЮ - Челсі. Чемпіонат 
Англії 04.00 Гранада - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Валенсія - Севілья 07.45 
«Моя гра» М. Кополовець 
08.15 Ворскла - Карпати 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Лестер - Атлетіко. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 «Ель Класіко» 13.05 Вест 
Бромвіч - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 14.55 Топ-матч 15.10 
«Сіткорізи». Прем’єра 16.00, 
18.25 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
16.35 Реал - Баварія. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.10 
«Сіткорізи» 19.40 Барселона 
- Сосьєдад. Чемпіонат Іспанії 
21.30 LIVE. Монако - Боруссія 
(Д). 1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 23.40 «Шлях до Ель 
Класіко» 00.35 Саутгемптон 
- Ман Сіті 02.20 Алавес - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
04.05 Барселона - Ювентус. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00 Гранада - Сельта 07.45 
«Сіткорізи» 08.15 Тоттенгем - 
Борнмут 10.00, 15.40, 21.25 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Монако - Боруссія (Д). 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 Реал - Баварія. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.55, 02.25 Лестер - Атлетіко. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 16.00, 18.25 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 16.35 Барселона 
- Ювентус. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.10 МЮ 
- Челсі. Чемпіонат Англії 
21.00, 21.40, 00.00 «Шлях 
до Стокгольма» 21.55 LIVE. 
МЮ - Андерлехт. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 00.40 
Шальке - Аякс. 1/4 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 04.10 
Генк - Сельта. 1/4 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 

06.00 Монако - Боруссія (Д). 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
07.45, 02.05 Бешикташ - Ліон. 
1/4 фіналу. Ліга Європи 09.30 
«Моя гра» М. Кополовець 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.25 Барселона 
- Ювентус. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів 12.15 «Сіткорізи» 
12.45, 21.45 Топ-матч 12.55 
Генк - Сельта. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи 14.45 Огляд 
матчів. Ліга Європи 16.05, 
20.30 «Шлях до Стокгольма» 
16.50 МЮ - Андерлехт. 1/4 
фіналу. Ліга Європи 18.40 
Шальке - Аякс. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи 21.15 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
22.00 Передмова до 1/2 
фіналу. Кубок Англії. Прем’єра 
22.50 «Ель Класіко» 23.45 
Реал - Баварія. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

06.00 Барселона - Зальцбург. 
1/2 фіналу. Юнацька Ліга 07.45, 
13.30 Чемпіонат Іспанії 08.15 
Севілья - Гранада. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 15.55, 20.00, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Передмова до 1/2 фіналу. 
Кубок Англії 10.50 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 
11.45 МЮ - Андерлехт. 1/4 
фіналу. Ліга Європи 13.55 LIVE. 
Малага - Валенсія 16.15 «Шлях 
до Ель Класіко». Чемпіонат 
Іспанії 17.10 LIVE. Вільярреал 
- Леганес 18.00 Футбол Tables 
19.10 LIVE. Челсі - Тоттенгем. 
1/2 фіналу. Кубок Англії 21.15 
Світ Прем’єр-Ліги 21.40 LIVE. 
Еспаньйол - Атлетіко 23.40, 
01.40, 03.40 Топ-матч 23.50 
Олександрія - Олімпік 01.50 
Осасуна - Спортінг 03.55 
Іллічівець - Нафтовик

06.00 Малага - Валенсія 07.45 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Генк - 
Сельта. 1/4 фіналу. Ліга Європи 
10.00, 16.15, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 «Моя гра». 
Прем’єра 10.50 Передмова до 
матчу «Реал-Барселона» 10.55, 
12.50, 16.35 Топ-матч 11.00 
Челсі - Тоттенгем. 1/2 фіналу. 
Кубок Англії 13.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів 13.30, 15.55 Тур ON-
LINE 13.55 LIVE. Сталь - Зірка 
16.55 LIVE. Арсенал - Ман Сіті. 
1/2 фіналу. Кубок Англії 17.45 
Футбол Tables 19.00 Арсенал 
- Ман Сіті (2000/2001) 19.25 
LIVE. Лас-Пальмас - Алавес 
21.20 «Великий футбол» 
23.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
23.30 Бернлі - МЮ 01.20 
Огляд матчів. Ліга Європи 
02.15 Сосьєдад - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 04.05 
Ліверпуль - Кристал Пелес

Фільм «Примарний патруль»

20:30

m
oviestape.net

Фільм «Час відьом»

21:00

kino-teatr.ua
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щоб пам’ятали

Повстанська історія 
села Старої Гути, що 
в Старовижівському 

районі, тісно пов’язана з 
національно-визвольним 
рухом на Любомльщині, бо 
розташоване воно на межі 
двох районів. 

Саме Любомльщина в період 
Другої світової війни входила у гру-
пу «Південний Буг» і була у військо-
вій окрузі УПА «Турів». На правому 
березі річки Буг стояв повстанський 
загін під однойменною назвою. А 
очолював його Лисий (Іван Клим-
чак), заступником курінного був 
Яструб (Євген Мілінчук) із села За-
пілля Любомльського району. Штаб 
куреня розташовувався біля Старої 
Гути. Тут проходив вишкіл керівний 
склад УПА. Командиром сотні, яка 
там дислокувалася, виступав Бай-
да (Петро Хавхун), також із Запілля. 
Упівці нападали на німецькі гарні-
зони, склади зі зброєю та продо-
вольством, паралізовували засоби 
зв’язку, виводили з ладу комунікації 
шляхових сполучень.

БІЛЯ НЬОГО МОЖНА 
БУЛО НАГРЕБТИ 
КОШИК ГІЛЬЗ...

У 1943 році Лисий переманив 
до повстанського загону «Буг» 186 
курсантів школи поліції з Мацейова 
(нині Лукова). Усі вони пройшли в 
поліції неабиякий вишкіл, були доб-
ре озброєні та обмундировані й го-
тові до бою з нацистами. У цей час в 
Любомлі дислокувався півтисячний 
загін німців і власовців, які пере-
йшли на службу до гітлерівців. Саме 
цей каральний підрозділ ворожої 
армії й отримав завдання знищити 
«дезертирів».

Німці рухалися до Старої Гути 
двома колонами: з боку Лукова 
та Любомля. Другого дня Пасхи, 
26 квітня 1943 року, одна з їхніх ма-
шин в’їхала у село. Із розповіді оче-

ОСТАННІЙ БІЙ КОСТЯНТИНА 
ЯСИНСЬКОГО

колесо історії ПОРИЦЬКА РЕЗИДЕНЦІЯ ЧАЦЬКИХ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Іваничівський район

Порицьк у наш час 
більше знаний як 

Павлівка Іваничівського 
району у Волинській 
області – місце, де варять 
пиво «Павлівське». 
Містечко Порицьк 
зародилося, мабуть, у 
XIV столітті. Наприкінці 
XVII століття перейшло у 
власність Чацьких, чиїм 
було аж до 1939 року.

У XVIII столітті внук Войцеха 
Чацького став будувати палац. З 
одного боку ділянки, відведеної 
під будівництво, протікала річка 
Луга, з другого було велике озе-
ро, а з інших – вириті канали.

Проект невідомого архітекто-

напрямку урочища Паридубівщина, 
де були дрімучі ліси. Їхній відступ 
прикривав кулеметник Костянтин 
Ясинський. Біля нього можна було 
нагребти з кошик гільз, стільки 
патронів вистріляв. Ясинський за-
гинув від вистрілу в потилицю, во-
рог підступно підкрався до нього 
зі спини й позбавив героя життя. У 
тому бою загинув і стрілець Кузьма 
Пархомук із Запілля.

Але на цьому каральна акція 
не закінчилася. Нацисти підпалили 
хутір. В одну з хат вкинули розстрі-
ляними кількох людей. Як ті потра-
пили в лапи до гітлерівців, досте-
менно невідомо.

– Того дня мій дід Григорій Вав-
ринюк мав везти до Любомля під-
водою продовольчу поставку, йому 
все село здавало молоко, – розпові-
дає старогутівський сільський голо-
ва Василь Вавринюк. – Але чомусь 
не поїхав. Нацисти розстріляли 
діда на хуторі Кримниця і вкинули 
в підпалену хату. Його, обгорілого, 
впізнали по руці. Був дід вправним 
шевцем, тож, можливо, карателі, 
серед яких були й місцеві поліцаї, 
планували забрати його з собою, 
але той виявив непокору, тому й по-
платився життям. Івана Бабія вкину-
ли в одну із запалених хат, але той 
вискочив з іншого її боку і кинувся 
втікати. Нацисти підстрелили чоло-
віка, та Іванові усе ж вдалося втекти. 
Він навіть дістався додому, прожив 
ще два дні, але помер. Того дня на 
хуторі загинули Іван Тусь зі Старої 
Гути та Гнат Голян із Заболоття.

У НЬОМУ ВОЯКИ УПА ЗНИЩИЛИ 
ПОНАД СОТНЮ НАЦИСТІВ

  Наталія ЛЕГКА 
Фото автора 
Старовижівський, 
Любомльський райони

ра передбачав зведення палацу в 
трьох частинах: головного корпу-
су та двох бічних. Не вдалося за-
вершити ідею великого палацу 
через смерть фундатора. Про-
довжував будівництво відомий 
творець Кременецького ліцею 
Тадеуш Чацький. З якихось при-

чин проект реалізували на дві 
третини – збудовано лише два з 
трьох корпусів. Завершені спо-
руди стояли одна напроти одної, 
тому їх стали сприймати як лівий 
і правий палаци.

Навколо споруд розкинувся 
парк завбільшки приблизно три 

Маєток Чацьких у Порицьку 
перед Першою світовою війною

з книги Ром
ана Аф

таназі D
zieje rezydencji 

na daw
nych kresach Rzeczypospolitej

гектари. Його впорядкуванням у 
французькому стилі опікувався 
знаний садівник Деніс МакКлер 
(Діонісій Міклер), який дуже ба-
гато працював на Волині. Між 
обома палацами він заклав ши-
карні клумби, які підтримували у 
доброму стані дуже тривалий час. 
Тополі, ясени, туї, липи оточували 
два палаци.

Перед 1914 роком власники 
маєтку вивезли цінні речі до Кур-
ської губернії. Те, що не встигли, 
було пограбовано під час Першої 
світової війни. Коли Чацькі повер-
нулися у свою резиденцію після 
війни, вони мало що знайшли там. 
Правий палац фактично було зни-
щено, залишалися тільки стіни. 
Ресурсів для відбудови не було. 
У наш час не лишилося й решток. 
Про палац нагадують тільки пи-
семні джерела і шматочок пала-
цового начиння, розкиданого по 
світу в невідомих колекціях.

поранених.
А на хуторі все ще стояв стра-

шенний сморід від обгорілих люд-
ських тіл. Неподалік спаленої пер-
шої від дороги хати догорали тіла 
трьох повстанців, вони були облиті 
якоюсь горючою речовиною. 

Наступного дня на подвір’я Ян-
чуків односельці привезли вели-
чезного дуба, щоб господар змай-
стрував із нього хреста. На ньому й 
написали дату каральної операції. 
Поховали загиблих повстанців на 
кладовищі, насипавши високу мо-
гилу. Згодом патріоти району вста-
новили тут пам’ятник.

Про події 26 квітня 1943 року 
добре пам’ятає й старожилка Ганна 
Скрипка.

– Якби нацисти не боялися 
помсти упівців, яких у нас стояло 
дуже багато, то повністю спалили 
б село, – каже жінка. – Страхалися 
й прочісувати навколишні дрімучі 
ліси. Та все ж того року після По-
крови їм вдалося помститися ста-
рогутівцям. Німці спалили 40 хат, 
скинувши з літака на село ракети й 
запалювальну суміш. 

З кожним роком стає все важ-
че віднаходити очевидців подій 
національно-визвольного руху.

– Та все ж ми прагнемо увіковіч-
нити місце бою на Кримниці, облаш-
тувавши тут пам’ятний знак, – каже 
депутат Старовижівської райради, 
виходець зі Старої Гути Василь Ро-
манюк. – Аби молоді покоління 
пам’ятали про національних героїв, 
які виборювали незалежність Украї-
ни, боронили рідну землю від воро-
га, про ще один малесенький клап-
тик землі, омитий їхньою кров’ю. 
А ще потрібно визнати: бій вояків 
УПА з німецькими загарбниками 
біля Старої Гути є одним із найбіль-
ших в історії нашої держави.

видця тих подій Степана Янчука, на-
селеним пунктом покотилася чутка, 
що нібито до Німеччини відправ-
лятимуть хлопців та дівчат. Люди 
почали втікати хто куди, зокрема 
на хутір Потороччя, що в напрямку 
села Любохини. 

У той час на сусідньому хуто-
рі Кримниця на своєму опорному 
пункті стояла повстанська чота з 
тридцяти бійців, яку й мали на меті 
знищити нацисти. Їх, очевидно, 
хтось виказав, що й з’ясувалося по-
тім, бо одна група карателів з авто-
матами, яка прямувала із Заболот-
тя, що біля Нудиж, та друга з Рудні 
вирушили в напрямку Кримниці. 
Нацисти захопили в полон Петра 
Шинкаря, який ішов на пасовище до 
коней, та змусили його стати їхнім 
провідником. Удосвіта біля Крим-
ниці розпочалася стрілянина, що 
тривала кілька годин. Упівці зустрі-
ли ворога шквальним вогнем. По-
встанці з вигуками «Слава Україні!» 
почали прориватися з оточення в 

Очевидці розповідають, що 
в цій же першій від дороги оселі 
згоріла ще жінка Оніла з п’ятьма 
дітьми, наймолодшому не виповни-
лося й року. Якою була її участь у 
національно-визвольному змаган-
ні, мабуть, ніхто вже ніколи не до-
відається, найімовірніше, повстанці 
просто квартирувалися в її хаті.

– У Старій Гуті вказують на осо-
бу, яка виказала упівців (оскільки 
нині в селі живуть нащадки вину-
ватця смерті багатьох людей, з 
етичних міркувань не називаємо 
імені, – ВН). Коли Червона Армія 
визволила село, того чоловіка за-
брали на фронт, де в боях проти 
німецьких загарбників він навіть 
отримав одну зі значних військових 
нагород. Та у післявоєнний час не 
оминув покарання за свої діяння, – 
додає Василь Вавринюк.

УВІКОВІЧНИТИ МІСЦЕ 
БОЮ НА КРИМНИЦІ

Скільки ж повстанців загинуло 
в тому грізному протистоянні, що 
не поступається великим бойовим 
операціям проти нацистів, як у Ве-
ликій Любаші чи Новому Загорові? 
На пам’ятнику, що його вдячні па-
тріоти встановили героям УПА на 
місцевому кладовищі, йдеться про 
чотирьох вояків. А за словами Сте-
пана Янчука, їх було п’ятеро, і тим 
п’ятим значився місцевий житель 
на прізвище Васейко, який раніше 
нібито служив заступником началь-
ника поліції в Мацейові, а згодом 
перейшов на бік УПА. На жаль, його 
рідних, які змогли б щось розпо-
вісти про чоловіка, розшукати не 
вдалося. Старогутівці згадують, що 
в післявоєнний час на могилу по-
встанців нібито з Турійського ра-
йону приїздила дружина одного з 
них, але часи тоді були непевні, тож 
інформації про цей візит не зберег-
лося. А от нацистів на Кримниці по-
лягло близько 120.

Майже нічого не відомо й про 
самого кулеметника Костянтина 
Ясинського. Сільчани згадують, що 
в молодого повстанця була лише 
мати, яка жила у Старій Гуті й була 
медсестрою.

Після того як над лісом стихла 
стрілянина, хутір обволокло димом. 
Жінки з дітьми почали повертатися 
зі схованок до села. Довідавшись, 
що нацисти покинули Стару Гуту, 
люди посміливішали. Ті, хто бачив 
їхній відхід, розповідають, як німці 
вивозили вбитих та поранених чо-
тирма автомобілями, що залишали 
на дорозі кривавий слід. Зупини-
лися біля обійстя Івана Бутмерця, 
набрали з криниці води, напоїли 

Очевидиця подій 26 квітня 
1943 року Ганна Скрипка

Галявина, на якій розстріляли та спалили мирних жителів села

Пам’ятник загиблим воякам УПА 
на місцевому кладовищі, що 
його встановили патріоти району
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Аби почуватися здоровими 
та сповненими сил, 
заморозьте у формочках 
для льоду сік зелені або 
ж подрібнену до стану 
пюре зелень. Для цього 
підійдуть петрушка, 
бадилля буряку, моркви, 
іван-чаю, листя винограду, 
кропу. А щоранку 
розморожуйте зелені 
запаси та вживайте. 

РЕЦЕПТ 
ЗДОРОВ’Я ВІД 

ОЛЕНИ ЧУБАЙ 

lady.m
ail.ru

  Тетяна ГРІШИНА   
Фото з особистого архіву
Луцький район

  Анастасія ПЕРЕДРІЙ   
Фото автора
Луцький район

корисне хобі 

не в ефірі

ЗЕЛЕНА ПРИСТРАСТЬ: 
ЛАВАНДОВІ СОЛОДОЩІ
ТА СМУЗІ З БАДИЛЛЯ  Чи куштували ви коли-

небудь шоколад 
із лавандою? А 

лавандовий зефір? 
Чи бодай лавандовий 
духмяний чай пробували? 
Звучить спокусливо, 
а ласувати такими 
солодощами та напоєм не 
лише смачно, а й корисно 
для здоров’я. Незвичні 
кондитерські вироби 
виготовляє 26-річна Олена 
Чубай із села Зміїнець, що 
в Луцькому районі. 

Раптовим лавандове кохання 
для нашої співрозмовниці не на-
звеш. Ще з юних літ Олена ціка-
вилася впливом різних продуктів 
харчування на організм та само-
почуття людини. Коли ж влаштува-
лася працювати у кафе-магазин, де 
продавали органічну продукцію, 
то колодязь знань почав напов-
нюватися новими відкриттями. 
За освітою Олена економіст, тому 
спільна робота з дипломованими 
біологами була цікавою, пізнаваль-
ною та творчою. Готували свіжі соки 
з паростків пшениці, бурякового 
бадилля, додавали свіжоморожену 
спіруліну (водорості з надзвичайно 
корисними властивостями) та іншу 
зелень. Одне слово, фантазували, 
готуючи смачне та корисне. 

«Якось, експериментуючи, до-
дали до свіжовичавленого соку 
лаванду. Виявилося, що це дуже 
смачно», – пригадує наша співроз-
мовниця. 

Тому коли Оленка стала мамою, 
паралельно з вихованням донечки 
продовжила вивчати органічну ку-
лінарію. Лавандові кущики посади-
ла біля будинку. Вони невибагливі 
й чудово переносять волинську 
погоду. Цвіт має гарний фіолетовий 
відтінок. Квітне лаванда два рази 
на рік, якщо після першого цвітін-
ня обрізати кущики. Аби рослина 
розрослася, достатньо розкидати 
насіння на ґрунт восени. За кілька 
років ароматні квіти тішитимуть 
господарів. 

«В інтернеті знаходила багато 
хибної інформації. Мовляв, треба 
сіяти на розсаду вдома. Потім хова-

У квітні роботу в 
цілодобовому ефірі 

припиняє Радіо «Луцьк». 
Станція буде лише 
частиною «Променя» та 
«Українського радіо», 
де матиме кілька годин 
мовлення щодоби.

ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ?
 Єдину всеукраїнську мережу 

суспільних мовників у FM-діапазоні 
вирішила зробити Національ-
на рада з питань телебачення та 
радіо  мовлення. Йдеться про «Укра-
їнське радіо», яке донині чуємо на 
«брехунцях», радіо «Промінь» та 
радіо «Культура». Саме їм регуля-
тор віддав фактично усі хвилі, де 
звучали місцеві станції державної 
власності.

По суті, тепер місцеві FM-ки – не 
повноцінні радіостанції, а своєрідні 
корпункти. Така ситуація – по всій 
Україні. Оскільки в Луцьку є авто-
номні частоти «Культури» та «УР-1», 
хвилю 107,3 віддають «Променю». 
Раніше в облцентрі це радіо можна 

ти в холодильник. Але зі свого до-
свіду пораджу у вересні висіяти на 
ґрунт і забути про це. У мене про-
росла квітка навіть між бруківкою. 
Однорічні кущики пробувала виро-
щувати й навесні. І тепер розроста-
ються гарним клубочком», – радить 
Олена. 

Аромат квітки чути навіть сусі-
дам. Особливо солодкий запах – піс-
ля дощу. Кущики бажано підрізати, 
аби вони мали естетичний вигляд. 

коренеплід. Але його не вживають 
у їжу. І дарма. Зелень можна різати у 
салат, витискати сік. У стеб лах про-
рощеної пшениці дуже корисний 
білок, особливо тим, хто займається 
спортом, можна порадити сік із цієї 
рослини. Низький тиск урегулює 
вживання соку кропиви», – ділиться 
Олена. 

Для сучасної людини смак зе-
лені програє нинішнім продуктам, 
збагаченим підсолоджувачами та 
ароматизаторами. Утім маленькі 
діт ки з задоволенням їдять петруш-
ку чи кріп, доки не набудуть шкід-
ливих харчових звичок. Тож вихо-
вувати культуру потрібно змалечку 
і подавати гарний приклад, переко-
нана наша співрозмовниця. 

«Полюбити зелень потрібно 
спочатку головою, налаштувати 
себе ідеологічно. Непорушна іс-
тина: ми – те, що ми їмо. Аби по-
чуватися добре, потрібно вживати 
здорові живі продукти, – радить 
Олена. – Ми ж прибираємо удома, 
то чому не прибираємо в організмі? 
А зелень і чиста вода якраз сприя-
ють очищенню. Такі корисні звички 
віддячать і гарним настроєм, і здо-
ровим самопочуттям та красивим 
відображенням у дзеркалі».

РАДІО «ЛУЦЬК». КІНЕЦЬ ЕПОХИ
було «зловити» лише на середніх 
хвилях, аж ніяк не всі сучасні прий-
мачі «беруть» такі сигнали. Частоти 
Радіо «Луцьк» у Горохові (105,2) та 
Нововолинську (101,6) теж «успад-
ковує» «Промінь». Любешівську 
хвилю 107,8 віддають «Культурі».

ЩО ТЕПЕР?
Радіостанція не припиняє ро-

боти. Кілька годин мовлення щодня 
таки залишається, а тому почути 
щось місцеве по радіо все ж можна 
буде. Плюс колектив станції має до-
свід таких фрагментних ефірів під 
позивними Волинського радіо, що 
транслюється на УР-1. Такий фор-
мат, імовірно, буде й надалі. 

Утім тепер у Луцьку не залиши-
лося жодного повноцінного місце-
вого FM-радіо. Беремо до уваги, що 
комерційне «СіД FM» мовить по 30 
хвилин на годину. 

ЩО УВІЙДЕ В ІСТОРІЮ?
Радіо «Луцьк» – перша держав-

на FM-радіостанція України. Раніше 
були і державні радіо, і ті, які вже 
почали мовити не на «брехунцях», 
а в FM. Але луцьке радіо стало пер-
шим в Україні, яке об’єднало ці два 

фактори. 
Частота 107,3 для місцевого ра-

діо – рідна. «Луцьк» звучав тут понад 
22 роки. За цей час станція пере-
жила періоди використання різних 
носіїв. Спочатку це були бобіни, по-
тім – касети й диски, а нині, звичай-
но, повністю цифровий формат.

У 90-ті радіо було чи не єдиним 
джерелом нішевої музики. Радіо 
«Луцьк» – початок кар’єри багатьох 
ведучих та музикантів, серед яких 
і Сашко Положинський. Це стан-
ція, де завжди можна було почути 
волинських виконавців, а слухачі 
могли зібратися навіть на нічну зу-

стріч із Максимом Фраєрманом. На 
радіо «Луцьк» завжди можна було 
висловлювати свої думки – і слуха-
чам, і гостям студії. Тут ніхто нікуди 
не поспішав. Ефірного часу дотепер 
було вдосталь.

РАДІОДНІ
Є чудовий фільм Вуді Аллена 

«Епоха радіо». Режисер розповідає 
про своє дитинство, яке припало 
на часи, коли радіо було не тільки 
основним джерелом інформації, а й 
найліпшим другом слухачів. Для ба-
гатьох лучан у різні періоди життя 
радіо «Луцьк» теж було другом. Для 
когось – найближчим, для когось – 
таким, що фоново звучало під час 
приготування їжі. 

Прикро, що Нацрада фактич-
но вбиває місцеве радіо під при-
криттям розбудови єдиної мережі 
суспільного мовлення. Це, звісно, 
чудово, що тепер лучани зможуть 
слухати і «Промінь» – молодіжне, 
100% україномовне радіо. Але поки 
що «місць» вистачає усім. Міжна-
родну координацію вже пройшли 
частоти 106,2 та 107,8. Ці хвилі – 
вільні. Чому б не віддати їх суспіль-
ному мовнику?

«Для емоційних людей лавандо-
вий чай має стати гарним другом. Я 
й сама переймаюся за усе. Тому чай 
з лаванди убереже від зайвої нер-
возності. Окрім цього, він має зне-
болювальну та знезаражувальну 
дію. Лаванда також вважається «жі-
ночою травою», знижує неприємні 
відчуття під час критичних днів. 
Якщо болить горло чи є кашель, та-
кож можна заварювати чай. Допо-
магає у разі безсоння, перевтоми. 
Тому краще пити його ввечері», – 
розповідає Олена. 

Оскільки лаванда має яскраво 
виражений смак, то бажано цвіт 
розбавляти чаєм каркаде, ехінаце-
єю, розмарином, безсмертником, 
смородиною. 

Із листя лаванди виготовляють 
ще й сік, який змішують, наприклад, 
із соком виноградного листя. Або ж 
можна приймати запашну ванну з 
лаванди та морської солі. Для аро-
матизації одягу чи білизни можна 
виготовити подушечки з цвітом. 
Окрім цього, запах цієї рослини не 
люблять шкідники, комарі, тому її 

доречно покласти до круп, у спаль-
ній кімнаті. 

«Звертаються також, аби при-
дбати цвіт для декору весіль. 
Оформляють квітами столи, вико-
ристовують для гостинців гостям. 
Віночками оздоблюють стіл моло-
дим. Якщо говорити про оформлен-
ня інтер’єру, то головне, аби квітки 
не були на сонці, у такому випадку 
вони надовго збережуть колір та 
будуть окрасою оселі», – ділиться 
наша співрозмовниця. 

А в горщичках на підвіконні у 
молодої мами вже чекає на висад-
ку розсада інших рослин, які можна 
використовувати в кулінарії чи для 
декору. Наприклад, лимонна трава, 
артишок, квіти бавовни, кермек. В 
Оленки чимало ідей, а головне – є 
бажання поглиблювати знання в 
органічній та корисній кулінарії. 
Вона каже, що люди недооцінюють 
користь зелені, яка нас оточує, або 
ж просто не знають, як її можна ви-
користовувати. 

«Бадилля буряку не менш корис-
не, а можливо, навіть більше, аніж 
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У Луцьку не залишилося жодного 
повноцінного місцевого FM-радіо

Найкраще лаванда 
пахне після дощу

Навіть у декретній відпустці можна 
знайти час для саморозвитку

Повітряний зефір 
з незвичайним присмаком

Аромат шоколаду та лаванди 
підкорить вибагливих гурманів
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Особисто я люблю суницю з вершками, але риба чомусь віддає перевагу черв’якам. Ось чому, коли йду на 
риболовлю, я думаю не про те, що люблю сам, а про те, що любить риба. Дейл Карнегі
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ФАРБУЄМО 
ЯЙЦЯ БЕЗ ХІМІЇ 
Щоб зберегти шкаралупу цілою до 
кінця варіння, яйця слід потримати 
годину за кімнатної температури, 
а у воду додати столову ложку 
солі. Також можна на одному кінці 
яйця проколоти маленький отвір. 
А щоб фарба лягала рівніше, перш 
ніж фарбувати яйця, їх потрібно 
знежирити – протерти мильним 
розчином або спиртом.

  Лушпиння цибулі – найбільш відомий 
і доступний усім спосіб. Яйця можна 
пофарбувати в кольори від жовтого до 
червоно-коричневого. Колір залежить 
від концентрації відвару. Потрібно при-
готувати відвар з цибулиння і дати йому 
настоятися. Щоб колір був більш наси-
ченим, лушпиння треба узяти більше і 
варити його півгодини, а тоді вже опус-
тити у відвар яйця. 

  Мокрі яйця слід обкачати в сухому 
рисі, загорнути у марлю (кінці марлі 
міцно зав’язати ниткою, щоб рис при-
липнув до яйця) і варити в цибулинні 
звичайним способом. Тоді яйця будуть 
у цятку.

  Щоб яйця вийшли жовтого або зо-
лотистого кольору, їх фарбують за до-
помогою березового листя. Відвар го-
тують із сухого листя молодої берези та 
настоюють півгодини. Яйця треба добре 
вимити, покласти в теплий настій і вари-
ти 10 хвилин. Після кипіння вийняти й 
охолодити.

  Варені яйця також можна натерти со-
ком (буряковим, морквяним). Якщо за-
лишити їх у цьому ж відварі на всю ніч, 
то забарвлення буде яскравішим.

  Для отримання мармурового ефек-
ту можна опустити яйця в цибулиння і 
зверху зав’язати бавовняним матеріа-
лом.

  Якщо під час фарбування обмотати 
яйця різноколірними нитками, то вийде 
цікавий орнамент.

  Узяти листки різної форми (наприк-
лад, петрушки), прикласти до яєць, об-
мотати панчохою і туго зав’язати. Після 
цього опустити яйця в лушпиння цибу-
лі. 

  Ще гарячі, забарвлені харчовою фар-
бою яйця промокнути серветкою, по-
ставити в чарку або підставку для яєць і 
тонким акварельним пензликом розма-
лювати їх, поки вони не охололи. 

  Цікаво, що можна пофарбувати яйця 
не тільки ззовні, але і зсередини. Потріб-
но відварити їх три хвилини, дістати і в 
деяких місцях проштрикнути шкаралу-
пу голкою. Потім прокип’ятити ще кіль-
ка хвилин у міцній заварці з додаванням 
гвоздики, кориці й коріандру.

  Аби додати яйцям блиску, після фар-
бування їх потрібно натерти олією.

ідеї до святасмакуйте на здоров’я! М’ЯСО І ДО М’ЯСА. 
ВЕЛИКОДНІ РЕЦЕПТИ На Великдень до паски дуже 

смакують і шинка, і ковбаска, 
й інші м’ясні вироби – рулети, 

паштети тощо. Дуже добрий спосіб 
приготування – маринування 
шинки й полядвиці. Таке м’ясо 
можна коптити, запікати в духовці 
й навіть варити.

Маринад на 6 кг м’яса: 350 г солі, 
50 г цук ру, 20 г селітри, по 1 ст. ложці горошин 
перцю чорного і пахучого, 1-2 лаврові листки. 
Усі приправи вимішати, добре змастити ними 
м’ясо й залишити на ніч, щоб воно пустило 
сік. Зранку залити його холодною переваре-
ною водою так, щоб м’ясо було повністю за-
нурене. Через два-три дні перевернути. Якщо 
ж маринад раптом стане каламутним, вилити 
його й залити свіжою підсоленою переваре-
ною водою. Маринуватися м’ясо має щонай-
менше три дні.

ЗАПЕЧЕНА ШИНКА
Ця шинка виходить дуже смачною і со-

ковитою завдяки пікантному маринаду з до-
даванням соєвого соусу й ароматної суміші 
перців, а також тушкуванню у вині.

2 кг свинини, 5 зубців часнику, 3 ст. ложки 
олії (краще оливкової), 3 ст. ложки білого 
сухого вина, 2 ст. ложки соєвого соусу, 
по 1 ч. ложці чорного й рожевого перцю, 
2 ч. ложки пахучого перцю, 1 ст. ложка 
солодкої паприки, лавровий листок,  
1 ч. ложка морської солі.
М’ясо помити й обсушити паперовим 

рушником. Часник нарізати тонкими смуж-
ками й нашпигувати ним м’ясо. Горошини 
перцю потовкти у ступці, вимішати з олією, 
соєвим соусом, сіллю і паприкою. Намастити 
цією сумішшю м’ясо з усіх боків, накрити його 
й залишити в холодильнику на 12 годин.

варто знати 20 КОРИСНИХ ФАКТІВ ПРО ЯЙЦЯ 
1 Зберігати яйця потрібно за 

температури 1-5 градусів, але 
тільки ті, у яких чиста шкаралупа.

2 Не слід тримати яйця разом з 
продуктами, які мають різкий 

запах (оселедцем, голландським 
сиром, спеціями), адже вони лег-
ко його вбирають.

3 За відсутності холодильника 
яйця можна зберігати в та-

кий спосіб: обтерти їх вологою 
серветкою, змоченою в жирі, та 
викласти у висушений в духовці 
пісок або сіль таким чином, щоб 
вони не торкалися одне одного.

4 Добре зберігаються яйця у 
соляному розчині (20 г солі 

на 1 л води).

5 Щоб перевірити свіжість 
яєць, їх потрібно опустити в 

соляний розчин (100 г солі на 1 л 
води). Свіжі яйця опускаються на 

дно, а зіпсовані тримаються на 
поверхні.

6 Не слід опускати холодні 
яйця в окріп: вони можуть 

тріснути.

7 Якщо яйце відварюють у воді, 
яка сильно кипить, білок стає 

твердим, а жовток залишається 
рідким, при слабкому кипінні – 
навпаки.

8 Відварені яйця потрібно не-
гайно занурити у холодну 

воду, щоб їх легше було очистити 
від шкаралупи.

9 Яйця при варінні не потріска-
ються, якщо на дно каструлі 

поставити перевернуту тарілочку.

10 Яйця з тріснутою шкара-
лупою не витечуть, якщо 

варити їх у дуже солоній воді або 
змастити тріщину оцтом чи ли-
монним соком.

11 Слідкуйте, щоб у біл-
ки, призначені для 

збивання, не потрапили 
жовтки, бо вони зава-
дять збиванню.

12 Щоб білки лег-
ко збивалися у 

міцну піну, їх потріб-
но добре охолодити.

13 Щоб збити бі-
лок яйця, яке 

довго зберігалося, 
потрібно влити у нього 
1 ч. ложку холодної води.

14 Якщо білок погано збива-
ється, слід додати кілька 

крапель лимонної кислоти.

15 У занадто збитих білках 
утворюються дрібні буль-

башки з дуже тоненькими стін-
ками. При нагріванні вони руйну-
ються і вироби «осідають».

16 Збиті білки збері-
гати не можна, їх 

потрібно використову-
вати відразу після зби-
вання.

17 Жовтки, які за-
лишилися не-

використаними, мож-
на зберегти свіжими, 
якщо опустити їх у 
склянку з холодною 

водою.

18 Яєчню треба сма-
жити тільки на 

маленькому вогні. Перед смажен-
ням сковороду варто добре про-
терти та прогріти, але не мити.

19 Вершкове масло надає 
яєчні тонкого аромату.

20 Гусячі та качині яйця кра-
ще використовувати тіль-

ки у тісто.
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Перекласти м’ясо в гусятницю чи ринку 
з товстим дном і високими стінками, влити 
вино, покласти лавровий листочок. Готувати 
в духовці три години.

М’ЯСО У ФОЛЬЗІ

1,5 кг свинини, 1 морквина, 3 ст. ложки 
гірчиці, 5-6 зубців часнику, сіль, чорний 
мелений перець.
М’ясо натерти сіллю й перцем і залишити 

на 2-3 години в холодильнику. Часник і морк-
ву нарізати соломкою. У м’ясі зробити надрі-
зи й нашпигувати його часником і морквою, 
натерти гірчицею й загорнути у фольгу. За-
пікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 
1,5 години.

ПОЛЯДВИЦЯ З ЯБЛУКАМИ

1,5-2 кг полядвиці, 1 ч. ложка солі, 
10 гвоздик, ¼ ч. ложки меленого чорного 
перцю, 0,5 кг квашених яблук, 75 г цукру, 
1 ч. ложка кориці, 1 ст. ложка соку лимона.
Яблука почистити, розрізати на четвертин-

ки, видалити серцевину й зварити до м’якості 
з цукром, корицею, лимонним соком і склян-
кою води. Перетерти через сито. Полядвицю 
натерти сіллю й перцем і нашпигувати гвозди-
кою. Запікати в духовці 1,5 години за темпера-
тури 180 градусів. Після цього намастити м’ясо 
товстим шаром яблучного соусу й досмажити 
ще 30 хвилин. Завдяки такому соусу полядви-
ця матиме золотисто-рум’яну шкірку. 

ХРІН З ЯЙЦЯМИ
2-3 корені хрону, 8-10 яєць, оцет, 
цукор, сіль.
Хрін та яйця натерти на дрібній тертці, 

а потім вимішати. Додати 1-2 ч. ложки оцту, 
1 ч. ложку цукру, посолити. Соус має бути гус-
тим, на смак – кисло-солодким. 

ХРІН 
ПО-СТАРОУКРАЇНСЬКОМУ

200-250 г тертого хрону, 50 г масла, сік 
одного лимона, 2-3 ст. ложки вершків або 
сметани, цукор, сіль.
Тертий хрін ошпарити. Розтопити масло 

й підсмажити хрін (не більш як 1 хв), додати 
вершки або сметану й довести до кипіння. Зня-
ти з вогню, додати сік лимона, цукор і сіль – за 
смаком.

Світло-червоний – буряк або чорниця;
оранжевий – цибуля;
жовтий – апельсин, лимон, морква;
зелений – листя шпинату, кропива;
синій – листя червоної капусти;
коричневий – кава.

ПРИРОДНІ БАРВНИКИ

sidirom
.org.ua

nyam
-nyam

-5.com

4w
om

en.su
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ХЛОПЕЦЬ ІЗ 
ЛЮБЛИНЦЯ – ЛІДЕР 
ГРЕЦЬКОГО ПАОКу
Греція

Вихованець люблинецької ДЮСШ 
футболіст Артем Козак блискуче висту-
пає в молодіжному чемпіонаті Греції за 
ПАОК із Салоніків. 

У матчі з молодіжкою клубу АЕЛ 
Козак відзначився тричі й посприяв 
перемозі своєї команди з рахунком 4:2. 
Артему вже пророчать потрапляння в 
основний склад ПАОКу. Юний хавбек у 
чотирьох іграх нинішнього сезону за-
писав на свій рахунок шість голів і три 
гольові передачі. 

До Салонік Артем Козак переїхав у 
серпні 2016 року з молодіжного складу 
київського «Динамо». 

ТРИ ВОЛИНЯНКИ – У 
ДВАДЦЯТЦІ КРАЩИХ 
БОРЧИНЬ СВІТУ
Київ

Одразу три борчині з Волині опини-
лися у списку свіжого рейтингу UWW. 
У ТОП-20 найкращих борчинь світу уві-
йшли Юлія Ткач, Оксана Гергель та Лілія 
Горішна.

Ковельчанка Юлія Ткач у вазі 63 кг 
піднялася з п’ятого на третє місце завдя-
ки перемозі на міжнародному турнірі в 
Києві. 

Вихованка іваничівської школи бо-
ротьби Оксана Гергель у ваговій катего-
рії 60 кг залишилася на дев’ятій сходин-
ці. Останній здобуток борчині – бронза 
європейської першості серед спортсме-
нів до 23 років. 

Учениця Волинської обласної школи 
вищої спортивної майстерності Лілія Го-
рішна вперше потрапила у список най-
сильніших в категорії 53 кг. Вона – на 11 
місці після перемоги на молодіжному 
чемпіонаті Європи. 

ДЗЮДОЇСТ ІЗ 
ЛЮБОМЛЯ – ТРЕТІЙ 
НА КУБКУ ЄВРОПИ
Чехія

Вадим Чернов здобув бронзову ме-
даль Кубка Європи серед кадетів у чесь-
кому місті Тепліце.

У попередньому раунді Вадим про-
вів три сутички. Спершу він без проблем 
переміг фіна Юуусо Ханнула та латвійця 
Вахе Адамяна, але поступився представ-
нику Азербайджану Василю Ібрагімову.

У втішних поєдинках Вадим отримав 
чотири перемоги з чотирьох. Чернов 
переміг німецького, румунського, азер-
байджанського та угорського дзюдоїс-
тів і завоював третє місце. 

Відзначив виступ любомльчани-
на й віце-президент Федерації дзюдо 
України, бронзовий призер сіднейської 
Олімпіади-2000 Руслан Машуренко.

ПЕРШЕ СВІТОВЕ 
«ЗОЛОТО» – 
У ВОЛИНЯНКИ
Грузія 

Волинська дзюдоїстка Анастасія 
Турчин завоювала золоту медаль у кате-
горії до 78 кг на міжнародних змаганнях 
Tbilisi Grand Prix 2017. Уперше в кар’єрі 
волинянка здобула перемогу на турні-
рах світової серії.

Вихованка Волинської обласної 
школи вищої спортивної майстерності 
впевнено перемогла усіх суперниць: 
італійку Асунту Галеон та француженок 
Маделін Малонга й Сама Камаро. 

Наступні змагання Анастасії – чем-
піонат Європи серед дорослих, що від-
будеться 20-23 квітня у Варшаві. До кон-
тинентальної першості дівчина зараз 
готується на зборах в Угорщині.

футбол

боротьба

дзюдо

Маунтинбайк – різновид 
велоспорту, яким 
займаються на велосипедах 
спеціального класу – 
гірських. Маунтинбайк 
включає наступні 
дисципліни: кроскантрі (крос 
пересіченою місцевістю), 
слалом, паралельний 
слалом, даунхіл (швидкісний 
спуск). Олімпійською 
дисципліною є кроскантрі.

ДОВІДКА

ЯНА БЕЛОМОЇНА: «У ЦЬОМУ 
СЕЗОНІ ХОЧУ ВИГРАТИ ВСЕ»

велоспорт

  Юрій КОНКЕВИЧ
Німеччина

марафонці 

футзал веслування

Волинська велосипедистка 
Яна Беломоїна вдало 
відкрила літній сезон-2017. 

У німецькому місті Бед-Зеккінген 
минулої неділі вона виграла 
змагання з маунтинбайку Gold 
Trophy Bad Säckingen. При цьому 
наша землячка випередила срібну 
призерку Олімпійських ігор у 
Ріо польку Маю Ошчовську та 
швейцарку Коруну Гантенбейн.

Це вже друга перемога Беломоїної в цьому 
році. На початку березня Яна виграла Cyprus 
Sunshine Cup. Нагадаємо, що 26-річна Яна Бе-
ломоїна на Літніх Олімпійськіх іграх 2012 року 
в крос-кантрі серед жінок посіла 13-те місце, 
а в 2016-му у Ріо була дев’ятою. 

Одна з лідерів українського велоспорту 
розповіла ВН про плани на 2017 рік.

– Яно, від тебе уже щороку чекають 
тільки високих нагород. Чи звикла до та-
кого статусу?

– Психологічно це нелегко, але вболіваль-
ники мотивують показувати ще кращі резуль-
тати. І рідні та близькі постійно вболівають за 
мене, слідкують за моїми гонками в інтернеті.

– Де ти провела підготовку до літнього 
сезону?

– Готувалася в Туреччині, згодом полетіли 
на Кіпр, де продовжили підготовку і вперше 
позмагалася. Виграла відразу дистанцію 18,88 
кілометрів на Кубку Кіпру. Угорка Барбара 
Бенко відстала на 44 секунди. 

ГОРАМИ – БІГОМ ПО МЕДАЛІ 

«ЛЕГІОН» – ВІЦЕ-ЧЕМПІОН НА КАНОЕ Й БАЙДАРКАХ – 
ДО ЗБІРНОЇ

Чернівецька область 

Луцькі бігуни-аматори успішно 
розпочали сезон гірських 
забігів у Чернівецькій області. 

В ультрамарафоні «Гуцул 
трейл» маємо два «золота». На 
маршруті «Виженка», що має 
дистанцію 23,1 км та набір ви-
соти 950 м, перше місце у Яро-
слава Ярощука. Він подолав дис-
танцію за 2.41:26. Олена Кушпа 
стала першою серед жінок. Її 
результат – 2:59:48. За крок до 
призового місця опинився і 
Юрій Яцюк, який посів четверте 

місце з результатом 2:56:33. Ва-
лерій Макарук виступав у дов-
шій дистанції – «Соколине око». 
Маршрут має протяжність у 
56,5 км та 3000 м набору висоти. 
Цю дистанцію Валерій подолав за 
9:02:43, що принесло йому шосте 
місце. Від переможця він відстав 
на годину. А Настя Данилюк се-
ред жінок посіла четверте місце, 
пробігши маршрут за 12:30:46. 
Загалом дистанції подолали по-
над сто учасників. Умовою фінішу 
також було взяття всіх контроль-
них маршрутів.

Черкаси

Всеукраїнський фінал 
чемпіонату з футзалу серед 
жінок відбувся нещодавно 
у Черкасах. Представниці 
Луцька з команди «Легіон» 
посіли друге місце.

Першого ігрового дня лучан-
кам протистояли господарі тур-
ніру – черкаська «Енергія». Про-
граючи в ході зустрічі 2:0, наші 
дівчата змогли зібратися та пере-
могти з рахунком 4:3. На другу 
гру проти харківського ДЮСШ 
лучанкам дещо забракло сил, і як 

результат – поразка 2:0.
У півфіналі наші дівчата зу-

стрічалися з наддосвідченою ки-
ївською «Біличанкою». Основний 
час гри переможця не виявив – 
2:2, і дівчатам довелося пробива-
ти пенальті, у яких з рахунком 2:1 
лучанки здолали десятиразового 
чемпіона України.

У фіналі «легіонерки» зустрі-
чалися з київською командою 
5G. Незважаючи на самовіддану 
боротьбу до останніх секунд, зу-
стріч лучанкам не вдалася – по-
разка із рахунком 0:3.

– Наскільки популярний маунтинбайк 
у світі? 

– Маунтинбайк популярний у дуже ба-
гатьох країнах, важко сказати, де його не 
полюб ляють!

А стосовно вболівальників, то, на нашу 
радість, вони повсюдно обабіч трас підтриму-
ють спортсменів. Найбільше глядачів я бачи-
ла, звісно, на Олімпіадах.

– Які плани на цей сезон? Який старт 
вважаєш найважливішим? 

– Найважливіші старти – це усі етапи куб-
ка світу, чемпіонат Європи та, звичайно ж, 

acrossthecountry.net

Фініш Яни у Німеччині

чемпіонат світу. Цілі найвищі – перемоги та 
медалі.

– Як часто тобі зараз випадає бувати 
вдома? У якому місті України є хоча б якісь 
умови для занять велоспортом?

– Удома буваю не дуже часто, хай як цього 
хочеться мені та рідним. Але, як тільки маю 
вільний період, відразу лечу додому. Раніше 
ми любили готуватися в Криму, там хороші 
умови для велосипедистів. Зараз я багато 
часу проводжу у Європі, в основному у гір-
ській місцевості.

– Кажуть, що у маунтинбайку багато 
залежить від фарту... 

– Не згодна з цим твердженням. Скажу 
краще так: таланить найсильнішим!

– Як тримаєш себе у формі? 
– Відпочинок між сезонами в нас корот-

кий, тому я намагаюся не розслаблятися й 
увесь рік стараюся тримати себе у формі. Тут 
секрети відсутні, це радше мій теперішній 
стиль життя – бути у хорошій формі. 

Дніпро

Перші у 2017 
році змагання 
«Весняний 
приз» стали 
успішним 
стартом для 
нових перемог 
Волинської 
федерації 
каное. 
Волиняни 
вибороли 
десять 
медалей.

Всеукраїнські змагання 
від булися 1-4 квітня у Дніпрі, 
куди прибуло понад 20 збір-
них команд із різних куточків 
України.

За підсумками змагань, пе-
реможцями стали Андрій Риба-
чок (І місце в каное-одиночці 
(С-1) на 500 м), Юрій Вандюк (ІІ 
місце в С-1 на 2000 та 1000 м), 
Антон Кисіль (ІІ місце в С-1 на 

2000 м та ІІІ місце на 500 м), 
Олександр Яцюк (ІІІ місце в С-1 
на 2000 м), Віталій Цуркан (І міс-
це в байдарці-одиночці (К-1) 
на 2000 м, ІІ місце на 1000 м та 
ІІІ місце на 500 м), Марія Повх 
(ІІ місце в К-1 на 500 м).

Переможці увійдуть у збір-
ну команду України, яка відсто-
юватиме честь держави на між-
народному рівні.

Facebook О
лени Куш

пи 

Ф
К «Легіон»

Волинська ф
едерація каное

Волинська делегація перед 
стартом. Із гарним почином!

Волиняни здобули 
десять медалей

Лучанки – одні з найкращих
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24-й тур: «Динамо» – 
«Олімпік» – 4:0, 

«Шахтар» – «Чорноморець» – 1:2,
«Олександрія» – «Зоря» – 0:0; 
«Зірка» – «Ворскла» – 1:0, 
«Сталь» – «Волинь» – 2:0, 
«Карпати» – «Дніпро» – 2:2.

25-й тур: 14 квітня 
«Зоря» – «Динамо», 19:00.

15 квітня, субота
«Ворскла» – «Карпати», 14:00.
«Олімпік» – «Шахтар», 17:00.

«Дніпро» – «Сталь», 17:00.

16 квітня, неділя
«Волинь» – «Зірка», 14:00.

«Чорноморець» – «Олександрія», 17:00.

Турнірна таблиця

ГРУПА 1

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 24 20 3 1 50 - 17 63

2 Динамо 24 16 4 4 51 - 24 52

3 Зоря 24 12 5 7 35 - 23 41

4 Олімпік 24 9 8 7 28 - 34 35

5 Олександрія 24 9 7 8 38 - 32 34

6 Чорноморець 24 8 7 9 19 - 24 31

ГРУПА 2

7 Ворскла 24 7 6 11 26 - 29 27

8 Сталь 24 7 6 11 22 - 27 27

9 Зірка 24 7 5 12 21 - 34 26

10 Карпати 24 5 8 11 25 - 32 17

11 Дніпро               24 5 11 8 24 - 32 11

12 ВОЛИНЬ 24 2 4 18 13 - 44 10
З «Дніпра» знято 15, а з «Карпат» – 6 очок.

ДВА ФОТО 
ЗАВДОВЖКИ 
У ЖИТТЯ

Між цими 
знімками 
легендарного 
футболіста Боббі 
Чарльтона – ціле 
життя. І життя 
кількох його 
партнерів.

На першій світлині 
20-річного блискучого 
хавбека «Манчестер 
Юнайтед» зазнімкува-

ли перед грою проти «Арсенала» на лон-
донському стадіоні «Хайбері» 1 лютого 
1958 року. У матчі, який дотепер дехто 
називає найкрасивішим в історії англій-
ського футболу, «манкуніанці» виграли в 
«канонірів» 5:4. Перед цим МЮ забив сім 
«сухих» голів «Болтону».

Мало хто міг уявити тоді, що в Англії 
більше ніхто не побачить гру «малюків 
Басбі» (так ще називали молодь «Ман-
честер Юнайтед» і їхнього тернера Мета 
Басбі). 

Тоді на «Хайбері» поєдинок побачи-
ли 63 578 глядачів.

Через п’ять днів після перемоги 
над «Арсеналом» делегація «Манчесте-
ра» поверталася з півфінального матчу 
Кубка чемпіонів із Бєлграда й розбила-
ся в мюнхенському аеропорту. П’ятеро 
учасників поєдинку з «Арсеналом» за-
гинули. Це були юні зірки англійської 
ліги Роджер Берн, Марк Джонс, Данкан 
Едвардс, Томмі Тейлор, Едді Колман.

Півзахисник Боббі Чарльтон дивом 
вижив у тій авіакатастрофі. Його винес-
ло в кріслі з літака, санітари спочатку по-
вважали його також мертвим. Але після 
важкої травми голови Боббі відновився. 

За два тижні він повернувся додому 
й поїхав до родини в невелике містеч-
ко на північному сході Англії, поряд із 
Ньюкаслом. Довго лежати в ліжку Боббі 
не зміг. І британські газети зазнімкували 
його в цивільному костюмі на вулицях 
рідного міста. Елегантний Чарльтон грав 
у футбол з місцевими хлопчаками. 

Боббі Чарльтон не просто повністю 
відновився після страшної трагедії, але 
разом зі своїм тренером у 1968 році 
виграв Кубок чемпіонів. Незабаром мо-
лодий і перспективний футболіст став 
лідером та легендою «Манчестера».

СУПЕРЛІГА, ЖІНКИ
Турнір за І – ІV місця
1-й тур, Тернопіль

«Білозгар-Медуніверситет» – 
«Волинь-Університет-ОДЮСШ» – 3:0 
(25:19, 25:15, 25:16).

«Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» – «Волинь-
Університет-ОДЮСШ» – 1:3 (26:24, 22:25 
25:27, 21:25).

«Волинь-Університет-ОДЮСШ» – 
«Хімік» – 0:3 (18:25, 26:28, 15:25).

Волинянки продовжують боротися 
за «срібло». Останній тур команди віді-
грають у Южному 20-22 квітня.

з історії

волейбол

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

аматори футбол

СТАРТУВАВ СЕЗОН 
ДВОРОВОГО ФУТБОЛУ 

ЧЕМПІОНАТ ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, ГРУПА А, 14-Й ТУР

8-9 квітня стартував 
регулярний чемпіонат із 
дворового футболу «DF 
Футзал-2017». До участі в 
лізі зголосилися команди з 
багатьох куточків області.

Жереб розділив їх на групи по 
чотири команди. За підсумками 
відбіркових ігор, які відбулися на 
майданчику в Ківерцях, перші два 
колективи з кожної групи потра-
пили до елітного раунду турніру. 
Команди, які вибороли третє та 
четверте місця, позмагаються у 
першій лізі. Зазначимо, що такий 
формат змагань дає можливість 
більшій кількості команд поборо-
тися за призові місця та отримати 
подарунки від партнерів Асоціації 
дворового футболу Волині.

Отож, до елітного етапу ліги 
«DF Футзал-2017» потрапили 
ФК «Оконськ» (Маневицький ра-
йон), ДФК «Альянс» (м. Рожище), 
«Шігірюм» (с. Прилуцьке), «Ракета-
05» (м. Луцьк), «Сахарадо» (м. Луцьк), 
FC Old School (м. Ковель), «ВелМакс» 
(м. Луцьк) та «Козаки» (м. Ковель).

У Першій лізі чемпіонату зма-
гатимуться ФК «Легіон» (м. Луцьк), 
WestNet (м. Луцьк), ФК «Спарта» 
(м. Ківерці), «Темп-40» (м. Луцьк), 
Yang Boys (м. Луцьк), «Мегаполіс» 
(м. Луцьк), «Каприз» (м. Луцьк) та 
ФК «Зелене» (смт Торчин).

Поєдинки в цих лігах розпоч-
нуться 22-23 квітня й відбудуться 
також у Ківерцях на спортивному 
майданчику біля стадіону «Колос». 

Голи: Карікарі (86, 90+4).
«Сталь»: Паньків – Пашаєв, Іщенко, 
Стаменкович, Шабанов, Леандро, 
Карасюк, Каленчук (к), Е. Малакян 
(Задерака, 66), Васін (Мисик, 76), 
Дебелко (Карікарі, 66).
«Волинь»: Кичак – Тетеренко, 
Горопевшек, Марушка, Шаповал – 
Чепелюк, Герасимюк (к) – Мемешев, 
Романюк (Задерецький, 63), Деда 
(Дудік, 46) Герасимюк (к) – Петров 
(Діденко, 83).
Попереджені: Каленчук (83) – 
Мемешев (28), Петров (39), 
Шаповал (82).

«Сталь» (Кам’янське) – 
«Волинь» (Луцьк) – 2:0 

прем’єр-ліга СЬОМА ПОСПІЛЬ

Дніпро

Навесні цього року після 
матчів «Волині» найчастіше 
доводиться говорити 

про те, що, по-перше, у лучан – 
наймолодший склад в УПЛ, по-
друге, фактично в жодному 
поєдинку підопічні Кварцяного не 
поступаються суперникам за грою, 
але в підсумку програють. Відтак 
«хрестоносці» продовжують 
перебувати на останній сходинці 
таблиці. Навіть попри три чергові 
очки, зняті з «Дніпра» за борги. 

«Волинь» у Дніпрі знову не програла за 
боротьбою і самовіддачею. Але очок укотре 
не набрала. «Сталь» дотиснула гостей напри-
кінці поєдинку, скориставшись жахливими 
помилками в центрі оборони, втомою у кінці 
матчу й високою лінією захисту гостей.

В останні хвилини матчу волинян покарав 
ганієць Карікарі, якого наставник «сталева-
рів» Леонід Кучук випустив на заміну. Він двічі 
виходив віч-на-віч із Кичаком після тонких 
пасів Каленчука та Мисика й використав свої 
моменти.

«Волинь» програла сьомий матч поспіль. 
Наступний турнір наша команда проводить 
чомусь саме на Великдень, причому гра про-
ти «Зірки» розпочнеться о 14:00. «Хрестонос-
ці» не зможуть у цьому матчі задіяти дисквалі-
фікованих Шаповала та Мемешева.

* * *
Другий тур другої частини чемпіонату 

став доволі цікавим у сенсі непередбачу-

Сьома поспіль поразка «Волині» знову 
сталася у завершальні хвилини матчу

ваності. «Шахтар» після серії матчів, у яких 
виривав перемогу або рятувався на остан-
ніх хвилинах, усе ж програв. «Чорномо-
рець» передусім тактично переграв гранда 
2:1. Цим скористалися кияни, які розбили  
«Олімпік» і скоротили розрив з «гірниками» 
до 11 очок. «Олександрія» і «Зоря» «заруби-

лися» на нічию. 
У другій групі чудовий матч видали у 

Львові «Карпати» й «Дніпро». Команди втре-
тє у цьому сезоні поділили очки, але водно-
час показали яскраву гру. У Кропивницькому 
«Зірка» (наступний суперник «Волині») пере-
бігала на жахливому полі «Ворсклу».

«ВОЛИНЬ» У ГРІ ПРОТИ «СТАЛІ» НА ПОРАЗКУ 
НЕ ЗАСЛУГОВУВАЛА, АЛЕ ДВІЧІ ПРОПУСТИЛА

fcstal.ua

М
икола М

артиню
к

Відбіркові матчі поділили 
лігу на елітний раунд та 
перший дивізіон

«Луцьксантехмонтаж 
№536» (Луцьк) – «Колос» 
(Ківерці) – 4:0. Голи: Тарас Ка-
банов, 5; Андрій Пушкарчук, 
18; Олександр Неделюк, 56 (з 
пенальті); Сергій Матюк, 69.

«Вікторія» (Луцький ра-
йон) – «Ласка» (Боратин) – 
2:6. Голи: Андрій Бойко, 8; Ан-
дрій Тучкевич, 75 – Валентин 
Кривицький, 45+2, 70; Дмитро 
Савлук, 55; Костянтин Вознюк, 
58, 90; Сергій Ясінський, 77. 

ФК «Мар’янівка» – «Тор-
педо» (Копачівка) – 1:6. Голи: 
Олександр Карпік, 58 – Андрій 
Бльох, 27, 57; Богдан Драган, 
47; Дмитро Дмитрук, 68 (з пе-
нальті); Олег Савчук, 70; Дми-
тро Медунецький, 74.

«Атлетік» (Цумань) – 
«Турія» (Затурці) – 9:0. Голи: 
Андрій Полтавець, 15, 25, 49; 
Ігор Клец, 19; Богдан Турчик, 
23; Андрій Ясінський, 66 (з пе-
нальті); Роман Сушик, 68, 83; 
Андрій Рижановський, 90.

№ КОМАНДА І В Н П М О
1 Ласка 11 9 2 0 47-8 29
2 ЛСТМ №536 10 9 1 0 45-4 28
3 Торпедо 12 9 1 2 34-12 28
4 Атлетік 11 5 2 4 21-17 17
5 Колос 12 5 2 5 26-19 17
6 Агропродукт 12 4 1 7 21-24 13
7 Вікторія 11 3 2 6 24-34 11
8 Мар’янівка 11 1 0 10 4-61 2
9 Турія З 12 0 1 11 6-48 1

Перший етап, група 1
11-й тур, ФЦ «Ковель-

Волинь» – ФК «Львів» – 1:1 (За-
ліпа, 65 – Ременяк, 90+4). 

9 квітня, міський стадіон 
м. Ковеля, 1000 глядачів.

Ковельчани йдуть шости-

ми в турнірній таблиці. Після 
11 турів у команди 16 очок 
й вона відстає на 1 очко від 
п’ятої позиції. 

Матч 12-го туру наша ко-
манда зіграє в Оржеві з рів-
ненським ОДЕКом, який посі-
дає третє місце. 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ СЕРЕД АМАТОРІВ
№ Клуб І В П О
1 Хімік (Южне) 3 3 0 12

2
Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ 
(Тернопіль)

3 1 2 5

3 Волинь-Унiверситет-
ОДЮСШ (Луцьк) 3 1 2 4

4
Білозгар-Медунівер-
ситет (Вінниця)

3 1 2 3
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Бідний, нещасливий і нездоровий – це той, хто часто використовує слово «завтра». Роберт Кіосакі
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Подружжя в театрі.
– Сарочко, тобі зручно сидіти?
– Так, Абрамчику, зручно!
– Тобі видно?
– Так, любий.
– Тобі не дме?
– Ні, золотенький.
– Тоді поміняймося місцями.

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

Купюра номіналом у 500 грн в Україні 
до 10:00 ранку недійсна, бо немає решти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У магазині чоловік запитує в продавця:
– Ви маєте шапочки для плавання?
– Ні.
– А ключки для хокею?
– Ні.
– А лижі маєте?
– Ні! І взагалі, це вино-горілчаний ма-

газин...
– А, то дайте тоді пляшку горілки, – і 

тихо сам до себе: – А так хотілося спорту...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Офіціанте! Я не буду їсти цю бридоту! 
Покличте кухаря!

– Немає сенсу, він також не буде!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Людина пробуває уві сні 30% свого 
життя. Решту 70% часу вона мріє виспати-
ся...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Оля вимила посуд, вигуляла собаку, 
зробила уроки. Але мама все одно поміти-
ла, що вона вагітна.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Іди їсти кашу!
– Ти ж наче суп варила.
– Не твоє діло, що я варила.

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

Цікаву закономірність зовсім випадко-
во відкрив монтер Петренко: виявляєть-
ся, якщо напередодні не пити горілки, то 
зрання голова не болить.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Людина стає дорослою, коли розуміє, 
що найкраща м’яка іграшка – це диван.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Записався до клубу анонімних алко-
голіків. Уже третій день бухаю не знаю з 
ким...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Після п’яти невдалих спроб грузин-
ський біатлоніст зарізав мішень кинджа-
лом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Що вам заважає бути самим собою?
– Правила етикету та кримінальний 

кодекс!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сьогодні стрибала на вагах, доки стріл-
ка не втрамбувалась на 56 кг!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– В яких органах найбільше паразитів?
– У державних.

Жартівливий гороскоп на 13 – 19 квітня
Овен (21.03 – 20.04)
Василь Столяр 
11 квітня 1962 р.
Директор КП 
«Волиньприродресурс», 
депутат Волиньради
У вас з’являться проблеми, 
що вимагатимуть негайного 

розв’язання. Треба буде вжити серйозних 
заходiв для подолання фiнансових 
проблем. Тоді ви зможете визначитися, як 
розпорядитися своїм і чужим бюджетами.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Русюк 
3 травня 1987 р.
Легкоатлет
Зорі радять уникати 
перенавантажень дорогою 
до Марафону. Хай як вам 
хотітиметься вирвати 

перемогу на фініші, вона куватиметься 
передусім психологічно. Тож спочатку 
наберіться сил у царстві Морфея, а тоді 
вперед – на Олімп.

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Уникайте сильних розумових 
навантажень. Хороший сон 
на роботі відновить нервову 
систему та нормалізує 

емоційний стан. Дотримуйтеся здорового 
раціону харчування. Слід ще більше 
уповільнити ритм життя. 

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад 
23 липня 1981 р.
Перший заступник міського 
голови Луцька
Здаватиметься, що ви занадто 
повільно рухаєтеся до мети, 
утім це не буде фальстартом. 

Не довіряйте власним суб’єктивним 
враженням. Повільний темп, навпаки, 
дозволить уникнути помилок, які можливі 
під час реалізації проекту.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Пащенко 
4 серпня 1972 р.
Громадський діяч, бізнесмен
Вас переслідуватимуть сумні 
думки про відновлення 
історичної справедливості. 
Виникне сильне бажання 

зміцнити позиції і впорядкувати своє 
громадське життя. Сприятливий перiод, 
щоб показати оточенню, на що ви здатні.

Діва (24.08 – 23.09)
Богдана Новарчук 
16 вересня 1986 р.
Директор КП «Ласка»
Імовірність закриття кіоску 
«Роги і копита» чимала, тому 
зорі радять переглянути 
наявний перелік телескопів, 

аби вміти розгледіти на небосхилі 
потрібні планети. Позбираєте докупи усіх 
вихованців та оголосите про відставку.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Заступник голови 
Держлісагентства України, 
депутат Волиньради
Добре розгляньте всі аспекти 
життя, передчуття вас 

не підведе. Інвестиції в підкилимні ігри 
принесуть непоганий прибуток, тож не 
відмовляйтеся від планів. Стежте, аби вони 
не були карколомними.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Токарчук 
11 листопада 1958 р.
Головний лікар Луцького 
пологового будинку
Тимчасові негаразди позаду, 
але краще не гратися в 
котики-мишки з жіночим 

царством, тим більше, у смутні часи. 
Зорі порадять хорошого сантехніка та 
оператора котельні. Не відмовляйтеся від 
їхніх послуг.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Ветеринари й санітари 
йдуть у гості до вас. 
Наламавши дров, спробуєте 
підпалити документи 

примарних сподівань на справедливість. 
Святкові приготування будуть змазані 
господарськими невдачами. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р. 
Народний депутат
Ви ставитимете собі багато 
питань, відповіді на які не 
так просто знайти. У вас 
покращаться стосунки з 

колегами, але за однієї умови – 
будьте готові змінитися й піти на компроміс. 
Почуття стануть глибшими, а дії – 
імпульсивнішими. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р. 
Народний депутат, бізнесмен
Захід кар’єри на зорі ваших 
намагань скласти буття 
до купи. Слід рівномірно 
розподілити роботу, це 

допоможе знизити розумові навантаження 
та запобігти з’яві песимістичних настроїв. 
Час зупинитися, аби оцінити виконану 
роботу і скласти плани. 

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
Перш ніж зробити покупку, 
зважте всi за i проти, інакше 
ви ризикуєте витратити 
набагато більше, ніж 

треба. Будьте уважнi з фiнансовими 
документами. Життя зажене у невимовно 
цікавий глухий кут.
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

№ 14

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 066-163-03-15

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, художню ковку, ворота. 
Тел.: 066-233-86-51, 095-206-74-97.

 Продам магазин у селі Гута-Камінська Камінь-
Каширського району. Тел. 097-969-15-91.

 Продаю глибинні помпи, міні-башти. Виконую 
роботи із пробивання свердловин, ремонту та 
обслуговування обладнання. Продам плівки 
тепличні чотирисезонні польського виробництва, 
ширина – 6 м, 8 м, 12 м; бочки пластмасові, 
харчові на 100-200 літрів, куби на 1000 літрів. 
Тел.: 050-670-90-75, 097-482-40-71.

 Продам комбайн для збирання гарбузів, а також 
ефективний засіб проти дротяника. Недорого. Ціна 
договірна. Тел. 098-461-20-57. 

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та дворядну 
сівалки, привезені з Польщі. 
Тел.: 066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору: двигун моноінжекторний 1.8, 
титанові диски, електропакет, гідро підсилювач, 
сигналізація, центральй замок. Рік 1996-й. 
Тел. 066-578-01-67 (Валерій). 

 Продам однокімнатну квартиру площею 59 м2 у 
новобудові в Луцьку на вул. Володимирській. Ціна 
8000 грн за м2. Тел. 066-660-63-03.

 Продам недорого трактори Т-25, Т-40АМ, ЮМЗ-
6АКЛ у дуже доброму технічному стані, а також 
зернозбиральний комбайн Clas Compact 25 в 
Любешівському районі. Доставка безплатна. 
Тел.: 066-345-62-67, 098-640-62-33.

 Продам земельну ділянку під будівництво 
площею 0,12 га в селі Княгининок Луцького 
району на вулиці Зоряній, 7. 
Тел.: 095-488-80-30; 098-987-20-14.

 Терміново продам комбайн Claas Consul, ширина 
жатки – 2,7 м, січкарня, кабіна, хороший стан. Ціна 
220 000 грн. Тел.: 098-806-70-70, 066-843-32-03.

 Продам землю під забудову. Село Заріччя, 
Володимир-Волинський район, вул. Озерна. 
20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк 
Слов’янський. Ціна за домовленістю. Можливий 
обмін. Тел.: 096-695-78-85, 095-360-48-20 
(Вадим).

 Вікна, двері, водовідливи, підвіконня, жалюзі, 
рулонні штори, захисні ролети, москітні сітки. 
Адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 4. 
Тел.: 095-894-44-08, 097-623-56-69.

 Продам земельну ділянку під забудову площею 
0,25 га в селі Копачівка Рожищенського району. 
Ціна договірна. Тел. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок площею 
8х10 м з господарськими спорудами у селі Любче 
Рожищенського  району. Земельна ділянка 0,40 

га, повністю приватизована. Є газ, криниця. 
Можлива оплата частинами. Тел. 063-674-48-22.

 Куплю для власної колекції ордени, медалі, 
комплекти нагород Радянського Союзу, 
імперські, а також антикварні предмети. 
Гарантую анонімність та хорошу ціну. 
Тел.: 063-034-72-27, 098-308-88-47. 

 На сезонну роботу в с. Світязь потрібні кухарі, 
бармени, офіціанти, кальянники, чанники та 
охоронці. Тел.: 066-263-21-78, 095-749-46-88.

 Шукаю роботу няні на повний робочий 
тиждень. Маю досвід роботи з дітьми від 
народження. Можу готувати їсти, доглядати за 
речами дитини. Усе погоджую та обговорюю з 
батьками. Маю педагогічні навички. Є позитивні 
рекомендації. Усі подробиці – телефоном. 
Зарплата за домовленістю. 
Тел. 095-210-90-33 (Оксана).

 Бронювання місць на сезонну роботу в 
Польщі (збір полуниці з можливим  подальшим 
працевлаштуванням на малину та інші польові 
роботи). Початок роботи: кінець травня – 
початок червня. Житло надається. Часткове 
харчування. Привозимо запрошення, допоможемо 
з виготовленням візи. Детальна інформація – за 
тел. 097-908-64-46, Вікторія (є вайбер).

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 
консультація, повний пакет документів на 
візу (запрошення, візова анкета, страховка, 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003060513367, МФО 303440

купи-продай            купи-продай            купи-продай            купи-продай            купи-продай  

бронювання готелю та інше). Звертайтеся: 
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 37, 099-315-22-72, 
093-205-02-80 (Оксана Володимирівна), 
067-914-15-78 (Альона); м. Луцьк, вул. 
Ковельська, 1, 095-925-23-92, 096-598-11-52 
(Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 Мурую каміни, печі, барбекю, коптильні, 
оздоблення, вкладаю дерев’яну підлогу, обшиваю 
вагонкою. Луцьк, Волинська, Рівненська обл. 
Тел.: 050-337-84-55, 067-265-64-58.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, камінь 
річковий, цегла (100,75, облицювальна, 
вогнетривка), блоки (газоблоки, блоки з 
відсіву та фундаментні), клей для блоків, 
цемент. Доставка, послуги маніпулятора та 
самоскида. Тел: 050-529-95-20; 096-429-69-75. 
Адреса: с. Гірка Полонка, вул. Луцька, 9.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні, інженер-механік, прибиральниці 
й різноробочі, борошнорозважувач. 
Тел. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).
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Раз у житті фортуна стукає у двері кожної людини, але людина в цей час нерідко сидить 
у найближчій пивній і жодного стуку не чує. Марк Твен
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погляд у минуле

ІДЕАЛЬНА АФЕРА: 
20 КАРТИН ВАН ГОГА НА 
200 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ 

13 квітня – Веніамін, Інокентій, 
Василь, Марина, Маріанна, Кіра, 
Арсеній

14 квітня – Юхим, Макар, Марія, 
Лев, Іван, Ольга, Олександр, Петро, 
Анна, Дарина, Євдокія, Антоніна, 
Надія

15 квітня – Полікарп, Тит, Микола

16 квітня – Микита, Феодосій, 
Агафія, Севастян

17 квітня – Георгій, 
Зосима, Йосип, Данило, 
Павло, В’ячеслав, 
Герасим

18 квітня – Марк, 
Платон, Семен, 
Лазар, Давид, Іраїда, 
Адріан

19 квітня – Євтихій, 
Ярема, Федір, Максим, 
Костянтин, Олена, 
Аркадій

13 квітня – Веніамін, Інокентій, –
Василь Марина Маріанна Кіра

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
vn_reklama@outlook.com
Передплатний індекс: 98008
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 
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вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 34 000 прим. Замовлення: 24293.

  призовий сканворд
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Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 19 квітня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – йогуртниця 
Moulinex.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

й,
анили о,

їда,

ій, 
ксим,

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ 
ПРИЗОВОГО КРОСВОРДУ 
ЗА БЕРЕЗЕНЬ

№8 (56) Тетяна Лебедь (смт Турійськ), 
виграшне слово – «єдиноріг», приз – 
сковорідка;

№9 (57) Лариса Шевчук  (с. Білопіль, 
Локачинський р-н), виграшне слово – 
«пролісок», приз – дорожня праска;

№10 (58) Жанна Шульган (м. Луцьк), 
виграшне слово – «крокодил», приз – 
набір столових приборів;

№11 (59) Зоя Богук (м. Луцьк), виграш-
не слово – «захисник», приз – набір сит;

№12 (60) Надія Дени  сюк 
(с. Заліси, Ратнів-
ський р-н), виграш-
не слово – «квіточ-
ка», приз – набір 
ку хонних дощок.

Відповідь на задачу 
з попереднього 
номера 
1. С:b3 С:f6 
2. С:c4+ К:c4 
3. Фe4#

1 місяць –  14,7014,70 грн

3 місяці –  43,4043,40 грн

6 місяців – 85,1085,10 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.
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Допоможіть зайчику знайти 
писаночки.

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори.

Вінсент Ван Гог – відомий 
нідерландський художник-

постімпресіоніст. 14 квітня 
1991 року грабіжники винесли 
з Амстердамського музею 
(як виявилося, із жахливою 
охоронною системою) 20 
його картин на 200 мільйонів 
доларів. 

Цікаво, що злодії спочатку оглянули 
експозицію, вибрали найдорожчі по-
лотна, а покинули музей аж через годи-
ну на машині охоронців. Уже в 2002 році 
той же музей пограбували знову. Цього 
разу злодії забрали дві картини худож-
ника: «Краєвид моря біля Схевенінгена» 
(1882) і «Паства виходить з реформіст-

ської церкви в Ньюнені» (1884/85), вар-
тість яких склала 30 мільйонів доларів. 
До речі, ці полотна таки повернули му-
зею. Генерал італійської фінансової по-
ліції повідомив, що картини були загор-
нуті у бавовняні простирадла, складені 
в коробку й заховані за стіною в туалеті. 
Їх знайшли на фермі поблизу Неаполя. 
Міністр внутрішніх справ Італії Андже-
ліно Альфано заявив, що цей випадок у 
списку ФБР входить до десятки кращих 
«мистецьких» злочинів.

Відзначається, що під час викраден-
ня картини вийняли з рам і зараз на них 
є деякі ознаки пошкоджень, оскільки, 
очевидно, тривалий час полотна збері-
гали в невідповідних умовах. 

Картина Ван Гога «Паства виходить 
з реформістської церкви в Ньюнені»

en.w
ikipedia.org
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Навіть якщо ви дуже талановиті й докладаєте до всього великих зусиль, для деяких результатів просто потрібен 
час: ви не отримаєте дитини через місяць, навіть якщо змусите завагітніти дев’ятьох жінок. Уоррен Баффетwww.volynnews.com
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брати наші менші

всепереможна краса

У ІНДІЇ З’ЯВИЛИСЯ ПАПУГИ-
НАРКОМАНИ

МІС СВІТУ 
СТАЛА МЕРОМ 
ГІБРАЛТАРА

науковий вердикт ПІЗНЄ МАТЕРИНСТВО – 
НА КОРИСТЬ ДІТЯМТенденція відкладати 

материнство на 
зрілий вік, що 

спостерігається нині в 
багатьох розвинених 
країнах, виявляється, іде 
на користь самим дітям.

Зазвичай, коли йдеться про 
найкращий вік для народження 
дітей, підкреслюється, що пізнє 
материнство загрожує проб-
лемами зі здоров’ям і жінки, і 
маляти. Лікарі попереджають 
про зниження фертильності та 
вищий ризик вроджених вад у 
дітей «пізніх» мам. Також є гіпо-
теза щодо зв’язку віку матері та 
дитячого аутизму.

Проте, якщо оцінювати бла-
гополуччя жінки та соціально-
емоційний розвиток дитини, то 
тут перевага якраз у зрілих мам, 
пише The Huffi  ngton Post.

Результати дослідження, не-
щодавно проведеного в Данії, у 
якому взяли участь приблизно 
п’ять тисяч жінок, було опубліко-
вано у виданні European Journal 
of Developmental Psychology.

Учені дійшли висновку, що 
старші мами рідше кричать на 
своїх дітей. Також вони менш 

схильні до застосування жорст-
ких покарань. А їхні діти, своєю 
чергою, рідше мають емоційні та 
поведінкові порушення у віці 7 та 
11 років. А от у 15 ця відмінність 
уже не спостерігається.

«Оцінюючи наслідки підви-
щення віку материнства, важ-
ливо враховувати і фізичні, і 
соціально-психологічні за та 
проти», – підкреслює автор до-

слідження, професор психології  
з  Орхуського університету Діон 
Соммер.

Середньостатистичний вік  
народження першої дитини в 
Данії нині становить 30,9 року. 
І з 1985 року кількість жінок, які 
стають мамами після 40, зросла 
вчетверо. 

«Пізні» мами зазвичай мають 
фінансову стабільність та вищий 

рівень освіти. Часто вони також 
перебувають у стабільніших сто-
сунках із батьком майбутньої 
дитини. Але, на думку вчених, на 
додачу до цього значущим пози-
тивним фактором є сам вік жінки.

«Ми знаємо, що з віком у лю-
дей збільшується еластичність 
психіки, вони стають толерант-
нішими до інших та краще почу-
ваються в емоційному плані. Ось 
чому психологічна зрілість є по-
ясненням, чому старші матері не 
так часто сварять дітей і застосо-
вують фізичні покарання», – за-
значає Соммер.

На думку вчених, менш «за-
дисципліноване» середовище – 
це здоровіше та щасливіше ди-
тинство.

Як підкреслює видання, чи-
мало дослідників мають пере-
конливі аргументи на користь 
того, що народжувати дітей слід 
раніше. І головне те, що немож-
ливо вивести універсальний 
рецепт здоров’я, щастя та благо-
получчя, що підійде кожній мамі 
та кожному маляті.

КОЖНА 
ДЕСЯТА 
СМЕРТЬ – 
ЧЕРЕЗ КУРІННЯ
Як свідчать дані нового 
дослідження, куріння є причиною 
кожної десятої смерті у світі. 
Причому половина з них припадає 
усього на чотири країни – Китай, 
Індію, США і Росію.

Автори дослідження застерігають, що 
попри кілька десятиліть політики бороть-
би проти тютюну, оскільки чисельність 
населення збільшується, збільшується й 
кількість курців.

Дослідники кажуть, що смертність 
може зростати і далі, бо тютюнові ком-
панії агресивно рушили на нові ринки, 
особливо в країнах, що розвиваються. 
Цю доповідь опублікували в медичному 
журналі The Lancet.

«Попри більш ніж півстолітнє існу-
вання доказів шкідливого впливу тютюну 
на здоров’я, зараз один із чотирьох чо-
ловіків у світі курить щодня», – сказала 
старший автор доповіді доктор Емману-
ела Гакіду.

Доповідь базується на дослідженні 
тютюнових звичок у 195 країнах і терито-
ріях в період між 1990 і 2015 роками. На-
уковці виявили, що 2015 року щодня ку-
рили майже один мільярд людей: кожен 
четвертий чоловік і одна з 20 жінок.

Утім ця кількість скоротилася порів-
няно з даними за 1990 рік. Тоді курили 
один із трьох чоловіків і одна з 12 жінок. 
Однак збільшення населення означає і 
збільшення загальної кількості курців. Як 
наслідок, кількість смертей, пов’язаних із 
тютюном, з 1990 року зросла на 4,7%.

Дослідження показало, що деякі 
країни досягли успіху в зусиллях зі змен-
шення кількості курців. Переважно за 
рахунок поєднання високих податків, 
застережень на упаковках і освітніх про-
грам.

У Бразилії за 25 років відсоток щоден-
них курців знизився з 29% до 12% серед 
чоловіків і з 19% до 8% серед жінок. А от 
у Бангладеш, Індонезії та на Філіппінах 
жодних змін з 1990 до 2015 року не від-
булося. У Росії курців серед жінок побіль-
шало на 4% упродовж цього ж періоду. 
Аналогічні тенденції спостерігаються і в 
деяких частинах Африки, кажуть автори 
доповіді.

згубна звичка

EBFoto/D
epositphotos

Птахи знищують до 10% 
врожаю опійного маку

З 1985 року кількість жінок, які стають 
мамами після 40, зросла вчетверо

30-річна красуня та 59-та володарка 
титулу «Міс Світу 2009» Каяне 
Алдоріно Лопес стала мером 
Гібралтара. Дівчина опікуватиметься 
політичними питаннями британської 
заморської території.

Перед отриманням найпрестижнішої 
нагороди свого часу дівчина стала саме 
«Міс Гібралтар», оскільки майже усе життя 
провела саме тут.

Видання The Telegraph наголошує, що 
Каяне стала наймолодшим мером Гібрал-
тара в історії та третьою жінкою на цій по-
саді загалом. 

«Пишаюся тим, що я британка. Гібрал-
тар – британський і завжди буде таким. 
Навіщо нам взагалі хотіти змінювати наш 
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Фермери кількох індійських штатів 
скаржаться на папуг, які регулярно 
прилітають на поля і знищують до 
10% врожаю опійного маку.

Власники макових насаджень наголо-
шують, що кількість птахів, які прилітають на 
поля опійного маку, зростає з кожним роком, 
пише Mirror.

Уперше цей феномен помітили в 2015 році 
неподалік міста Чітторгарх у штаті Раджастан. 
Але в 2017 році те ж саме стало відбуватися у 
сусідньому штаті Мадхья-Прадеш.

Папуги-наркомани вичікують, поки ро-
бітники надріжуть коробочки маку, щоб до-
помогти їм дозріти. Тоді вони тихо підлітають 
до полів, стрімко летять вниз і відкушують 
стебло під коробочкою, а потім відлітають зі 
здобиччю.

«Папуги стали такими розумними, що не 
видають жодного звуку, коли прилітають на 

наші поля», – скаржиться індійський фермер 
Собхарам Ратход.

Наївшись, птахи засинають, ризикуючи 
впасти і стати легкою здобиччю для хижаків.

Щоб відлякати папуг від своїх полів, влас-
ники посадок маку застосовують петарди, 
б’ють у бляшані барабани та кидають у птахів 
каміння. Але все – марно.

 

Подружжя з 
Канади втретє у 
житті виграло в 
лотерею. 

Барбара та Дуглас 
Фінки з міста Едмонтон 
вгадали усі шість номе-
рів, які випали під час 
розіграшу, й отримали 8,1 мільйона канадських 
доларів. Це більш як 6 мільйонів доларів США. 

Такий виграш став найбільшим і в історії 
місцевої лотереї, і в історії самого подружжя. 
Досі їм щастило двічі, але виграш не переви-
щував 130 тисяч, пише «ТСН.ua».

На отримані гроші переможці планують 
помандрувати, придбати собі новий будинок 
та допомогти дітям.

ПОДРУЖЖЯ 
ВТРЕТЄ ВИГРАЛО В 
ЛОТЕРЕЮ

усупереч статистиці

прапор?» – написала вона в інтернеті.
Зазначимо, кілька років Лопес була за-

ступником мера Гібралтара, а її перемога у 
2009 році на конкурсі є дебютною для цієї 
території.

Як відомо, Гібралтар є британською 
заморською територією, статус якої оскар-
жує Іспанія.

ukr.m
edia

biotiki.org

instagram
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/kaianelopez

Каяне Алдоріно Лопес
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