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ФІТНЕС-ТРЕНЕР: БУТИ В ФОРМІ 
ЦІЛИЙ РІК – ОСЬ МОТИВАЦІЯ

МАЛЮК Б’ЄТЬСЯ У 
ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ. 
ЯК ЗАСПОКОЇТИ ЮНОГО 
ДЖЕКІ ЧАНА  

Дитина 
ображає 

і кусає 
однолітків, а 
батьки інших 
малят б’ють 
на сполох, бо 
вважають ї ї 
вигнанцем та 
загрозою для оточення. Хто у цьому 
винний: малюк, батьки чи вихователь? 

поради психолога

28-річна Наталія 
починає свій 

ранок, коли місто ще 
спить. Перші промені 
сонця, свіже повітря та 
пробіжка заряджають 
краще, ніж кава. Наша 
співрозмовниця не 
тямить себе без руху 
й допомагає іншим 
ставати гарнішими та 
здоровішими.

«НАЙСІМЕЙНІШЕ» 
УПРАВЛІННЯ ЛУЦЬКА: 
МИ ЗАХОДИМО В 
РОДИНУ ЗАДЛЯ ДІТЕЙ

 читайте на стор. 18

«ЯКЩО НЕ ХОЧЕТЕ 
ПРАЦЮВАТИ –  ВІЗЬМІТЬСЯ 
ЗА УЛЮБЛЕНУ СПРАВУ»

«ЛЮБИМО ДІТЕЙ, 
ЯК РІДНИХ»

За останні сім років подружжя 
Ковальчуків із села Сьомаки 

Луцького району взяло на виховання 
трьох дітей. Христину забрали 1 грудня 
2010 року з володимир-волинського 
інтернату. Сестричку Риту та братика 
Івана взяли у червні 2012-го.

прийомна сім’я

 читайте на стор. 5

ОЛЕСЬКА АМБУЛАТОРІЯ: 
НЕЗДІЙСНЕНІ НАДІЇ 

Амбулаторію в селі Олеськ Любомль-
ського району побудували ще в 

післявоєнні часи. Місцеві кажуть, що ї ї 
зводили із залишків панських будівель, 
які колись стояли в околиці. Попри 
те, що установа на ладан дише, тут 
обслуговують понад дві тисячі пацієнтів.  

проблеми медицини

 читайте на стор. 7

Лучанин Вадим Курбан 
об’їздив чи не всю Україну, 
побував і за кордоном – 

у Єгипті, Туреччині, Румунії, 
Польщі, Греції, Болгарії, Чехії. 
Однак на цьому мандрівник 

зупинятися не збирається, каже, 
що прагне побачити весь світ. 
Чоловік працював на 
авіаційному заводі в Луцьку. 
Потім став керівником 
туристичних гуртків у Центрі 

туризму, спорту та екскурсій, а 
п’ятнадцять років тому створив 
власну туристичну агенцію. 
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У ТУРЕЧЧИНІ ПРЕЗИДЕНТ 
ОТРИМАВ ПОВНОТУ 
ВЛАДИ 
На референдумі в Туреччині більшість 
громадян проголосували за розши-
рення президентських повноважень. 
Зокрема, вони дозволять президенту 
Реджепу Ердогану залишитися на по-
саді до 2029 року, скасувати посаду 
прем’єр-міністра, укази президента 
матимуть статус закону. Противники 
реформи вийшли на вулиці на знак про-
тесту. 2,5 млн голосів могли бути сфаль-
сифікованими, адже ЦВК Туреччини до-
зволила приймати конверти з голосами 
без офіційних штампів.

ЧЕРЕЗ ПОВЕНІ В 
ПЕРУ – ПОНАД МІЛЬЙОН 
ПОСТРАЖДАЛИХ 
У результаті сильних повеней, що об-
рушилися на Перу в березні, загалом 
загинуло 107 осіб, а кількість постраж-
далих перевищує 1,1 мільйона, передає 
«Новое время».

КАЗАХИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ 
ВІД КИРИЛИЦІ 
Незабаром казахський алфавіт пере-
ведуть на латиницю, повідомляє 112.ua. 
Пропозицію вніс президент країни Нур-
султан Назарбаєв. На його думку, наказ 
1940 року про перехід казахської пи-
семності на кирилицю, щоб наблизити 
її до російського письма, «мав явно по-
літичні причини».

ГОРА СМІТТЯ ПОХОВАЛА 
40 БУДИНКІВ 
90-метрова гора сміття загорілася й 
обвалилася щонайменше на 40 по-
мешкань у нетрях поблизу столиці Шрі-
Ланки Коломбо. У результаті загинуло 
30 осіб, десятки постраждали, повідом-
ляє AFP.

ПІД ЧАС ПРОТЕСТІВ 
У ВЕНЕСУЕЛІ 
ЗАГИНУЛИ ДІТИ 
Кількість загиблих під час протестів у 
Венесуелі досягла чотирьох осіб, троє 
з них – підлітки від 13 до 19 років, ін-
формує DW. Антиурядові демонстрації 
тривають із початку квітня. Вони виник-
ли після того, як опозиціонеру Енріке 
Капрілесу влада на 15 років заборони-
ла обіймати державні посади. Таким чи-
ном, він не зможе бути кандидатом на 
пост президента. 

НІГЕРІЯ НА МЕЖІ ГОЛОДУ 
Понад мільйон жителів північного схо-
ду Нігерії можуть зіткнутися з голодом, 
якщо міжнародна спільнота не надасть 
цій країні обіцяної допомоги, інфор-
мує УНН. Для потреб нігерійців потріб-
но 242 мільйони доларів. При цьому з 
обіцяної гуманітарної допомоги вони 
отримали лише 15%.

НЕ СТАЛО ОДНОГО З 
БАТЬКІВ ІНТЕРНЕТУ 
У штаті Каліфорнія у віці 85 років помер 
науковець Роберт Тейлор, який у 60-х 
роках минулого століття запустив про-
тотип інтернету – ARPANET, повідом-
ляє The Los Angeles Times. Згодом він 
очолив команду, яка працювала над 
розробкою комп’ютера, технологією 
передачі даних Ethernet та створен-
ням комп’ютерного дисплея. А в Італії 
не стало Емми Морано, яка мала статус 
найстарішої людини у світі – довгожи-
тельці було 117 років. 

БІЖЕНЦІ З АЛЕППО 
ЗАЗНАЛИ АТАКИ
У Сирії внаслідок терористичної атаки 
на околицях Алеппо кількість жертв 
збільшилася до 112 осіб, передає DW. 
98 людей, які загинули, було евакуйова-
но з міст Фуа та Кафрая. Решта – це во-
лонтери та повстанці, які мали охороня-
ти автобуси. Трагедія сталася 15 квітня 
внаслідок вибуху машини, за кермом 
якої сидів смертник. Авто було поряд із 
транспортом, що перевозив евакуйова-
них людей. 

світова хроніка

невипадковість

НАКАЗ ПРО ПЕРЕВІРКУ 
ГОЛОВНОГО ЛІСНИКА 
«ЗАГУБИЛИ»

схаменіться

БІБЛІОТЕКА ПІДЕ З МОЛОТКА 

медицина 

трагедія

ГРОШІ ЛІКАРЮ – 
ЗАСЬ 

УБИЛИ ВІЙСЬКОВОГО ПІСЛЯ ПИЯТИКИ

Луцьк 

Приміщення 
бібліотеки 
профспілок на 

проспекті Молоді 
в Луцьку можуть 
«роздерибанити», 
стверджує депутат 
облради Святослав 
Кравчук («Наш край»). 

Постановою Федерації 
профспілок України фонди біб-
ліотеки передали навчально-
методичному центру федерації 
профспілок Волині. Саме при-
міщення, зі слів депутата, з мов-
чазної згоди обласних очільників 
профспілок готують до продажу. 
Книгозбірня площею 1100 квад-
ратних метрів та 75 тисяч ек-
земплярів книжкового фонду 

мають піти з молотка. Депутат 
зазначив, що у Києві вже є охо-
чі придбати приміщення за ко-
пійки. Після звернення до про-
куратури та органів державної 

влади керівник профспілкового 
органу повідомила, що федерація 
є громадською організацією та 
сама розпоряджається майном. 
Святослав Кравчук розповів, що 

федерація готує до приватизації 
також навчально-методичний 
центр, тому що мала бажання по-
будувати поблизу корпусів проф-
спілок будинок.

Він наголосив, що приміщен-
ня будували за централізовані 
кошти, тож вони мали б перейти 
у державну власність, а не бути 
проданими. Зі слів Кравчука, 
профспілки наразі ділять майно, 
яке залишилося, тож він просив 
прокуратуру взяти на контроль 
це питання. Депутат зазначив: 
коли приміщення потрапить до 
рук бізнесменів, там діятиме точ-
но не бібліотека, тож буде сором-
но, коли меморіальна табличка 
на честь профспілкового діяча 
Івана Фуріва висітиме на будівлі, 
наприклад, ресторану.
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реформа ВУЗЛОВУ ЛІКАРНЮ ПОДІЛЯТЬ 
НА ХОСПІС ТА ПОЛІКЛІНІКУ Ковель 

Рішення, що дозволить розпочати 
роботу комунальної поліклініки на 
базі вузлової лікарні станції Ковель, 
ухвалили депутати Волиньради. Як 
повідомив голова фракції «УКРОП» 
Вячеслав Рубльов, ідеться про зміни 
до рішення облради щодо прийняття в 
обласну комунальну власність цілісного 
майнового комплексу вузлової лікарні 
станції Ковель.

Майно буде поділено на хоспіс та кому-
нальний заклад «Ковельська поліклініка». Зі 
слів Рубльова, ухвалення проекту рішення 
дозволить призначити виконувача обов’язків 
керівника поліклініки та розпочне легаліза-
цію закладу.

Проти внесення змін до рішення, що вже 
діє, виступив начальник управління охоро-
ни здоров’я ОДА Ігор Ващенюк. Він наполя-

гав, що цей заклад не виконуватиме функцій 
обласного, а на кошти з бюджету претенду-
ватиме. Вячеслав Рубльов переконував, що 
проект рішення узгоджено з багатьма сто-
ронами, в тому числі й із працівниками лі-
карні. З його слів, погоджувалися поперед-
ньо й посадовці профільного управління. У 
підсумку депутати все ж підтримали проект 
рішення.

Володимир-Волинський 

Уночі з 12 на 13 квітня до чергової 
частини Володимир-Волинського 
відділення поліції надійшло 
повідомлення про те, що поблизу 
будинку на вулиці Князя Романа лежить 
чоловік із тілесними ушкодженнями. 

Ним виявився 25-річний житель Мане-
вицького району, військовий контрактної 
служби 14-ї ОМБР, повідомили у прес-
службі волинської поліції. Потерпілого до-
правили до відділення реанімації місцевої 
лікарні. У чоловіка діагностували закриту 

черепно-мозкову травму, мозкову кому. 
Військовий помер під час проведення реа-
німаційних заходів, не приходячи до тями.

Як з’ясували правоохоронці, напере-
додні загиблий та його товариш по службі, 
19-річний житель Львівської області, ви-
пивали, а згодом посварилися. Під час кон-
флікту львів’янин наніс потерпілому тілесні 
ушкодження, від яких той згодом помер. 

Підозрюваного затримали та помісти-
ли до ізолятора тимчасового тримання. 
Йому загрожує від семи до десяти років 
позбавлення волі. 

Волинь, Київ 

Наказ про проведення 
перевірки діяльності 
керівника Волинського 
обласного управління 
лісового та мисливського 
господарства 
Олександра Кватирка 
«загубився» під час 
реєстрації у столиці, 
стверджує перший 
заступник голови 
облради Олександр 
Пирожик. Під час засідан ня сесії він 
повідомив, що сесія ухвалила рішення про 
потребу проведення перевірки ще 14 лютого. 

Відповідні листи скерували в Міністерство 
аграрної політики та продовольства і в Державне 
агентство лісових ресурсів. Відтоді жодної відпові-
ді від цих структур до обласної ради не надходило. 
Пирожик розцінює це як неповагу до найвищого 
представницького органу області та порушення 
законодавства. З його слів, за інформацією від нар-
депів, у Києві в Міністерстві було підготовано наказ 
про перевірку за викладеними фактами, і на цей час 
Кватирко мав бути відстороненим від роботи. Цей 
наказ було підписано, але він «загубився» на стадії 
реєстрації. Які аргументи при цьому було задіяно, 
доводиться, мовляв, лише здогадуватися.

Нагадаємо, що Квартирку закидають зловжи-
вання становищем та завдання збитків державі й 
лісовій галузі. 

Волинь 
Депутати Волиньради підтримали 
проект рішення, яким зобов’язали 
лікувальні заклади області 
комунальної власності проводити  
благодійні внески та пожертви через 
електронні термінали.

Проект рішення ініціював депутат 
Михайло Імберовський. Тож комунальні 
заклади сфери охорони здоров’я, на ко-
ристь яких фізичні особи сплачують бла-
годійні добровільні внески та пожертви, 
до 1 серпня 2017 року мають залагодити 
питання щодо встановлення на території 
медичних закладів платіжних терміналів. 

А до цього часу лікарням заборонять за-
лучати готівку до благодійних фондів та 
лікарняних кас.

Як повідомлялося раніше, за 2013 
рік лише лучани сплатили «добровільно-
примусових» благодійних внесків за нада-
ні медичні послуги на 21 мільйон гривень. 
Проте цих коштів майже не контролюють 
відповідні органи, а окремі фонди дозво-
ляють собі залишати 90% грошей, віддаю-
чи лікарням на їхні потреби лише десяту 
частину.

школота нерозумна 

«МЕНІ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО, Я ТЕЛЕФОННИЙ ХУЛІГАН...»
Луцьк

Телефонні хулігани 
повідомили про «замінування» 
торгово-розважального 
центру ПортCity. Виявилося, 
що зловмисникам усього по 
13 років. Інцидент стався 
12 квітня близько опівдня. 

Невідомі погрожували підірва-
ти торговельно-розважальний за-
клад. На місце прибули поліція, ря-
тувальники та вибухотехніки. Проте 

деякий час не починали роботу, 
оскільки в закладі не оголошували 
евакуацію. Як стало відомо з влас-
них джерел, заминка була пов’язана 
із рішенням керівництва закладу. 
Опісля без евакуації ТРЦ оглянули. 
Не пускали людей на другий по-
верх закладу. А вже за дві години 
силовики покинули приміщення. За 
інформацією видання «Конкурент», 
вибухівки не знайшли. А ось авто-
рів повідомлення поліції вдалося 
упіймати. 

volynnew
s.com

lisvisnyk.com
.ua

zik.ua

Олександр 
Кватирко

Приміщення будували за централізовані кошти. 
Чому ж воно не перейшло у державну власність?

Витівка поставила на вуха 
десятки силовиків



Коли закінчуються аргументи, починають говорити гармати. Сила – останній аргумент тупака. Отто фон Бісмарк
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ПАПА РИМСЬКИЙ 
БЛАГОСЛОВИВ УКРАЇНУ 
Папа Римський Франциск 16 квітня ви-
голосив коротке пасхальне послання 
Urbi et Orbi, яке завершив згадкою про 
Україну. «Нехай же Добрий Пастир до-
поможе Україні, ще досі пригнобленій 
кривавим конфліктом, віднайти згоду 
та супроводжує ініціативи, спрямовані 
на полегшення горя тих, які страждають 
від його наслідків», – заявив він, інфор-
мує «Радіо Ватикану». 
ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА 
ПІДПИШУТЬ КАРТУ 
ПРИМИРЕННЯ 
Проект дорожньої карти з примирен-
ня українського та польського народів 
мають незабаром підписати глави обох 
держав. Основна мета цього документа – 
забезпечення конструктивності двосто-
роннього діалогу та сприяння процесу 
порозуміння між двома народами, інфор-
мує прес-служба Президента України. 
ПЕДАГОГИ БУКОВИНИ 
КЕПСЬКО СКЛАЛИ ЗНО  
У Чернівецькій області відбулося пер-
ше анонімне тестування у форматі зов-
нішнього незалежного оцінювання для 
педагогів, повідомляє Galinfo. Писали 
тести з української мови, літератури, 
історії України, математики, хімії, гео-
графії, англійської і французької мов, 
біології та фізики. Кожен третій педагог 
склав тестування на рівень трійки за 
п’ятибальною системою оцінювання.
УКРАЇНА – ОДНА З 
НАЙ НЕБЕЗ ПЕЧНІШИХ КРАЇН 
Україна посіла 127-ме місце в рейтингу 
найбезпечніших країн, який склали екс-
перти Всесвітнього економічного фору-
му. Гірша ситуація з безпекою тільки в 
Гондурасі, Кенії, Єгипті, Венесуелі, Нігерії, 
Пакистані, Сальвадорі, Ємені та Колумбії, 
інформує «Кореспондент». Найбезпечні-
шою країною у світі названо Фінляндію. 
У ЦЕРКВАХ ПОЛЬЩІ 
ЗАГОВОРЯТЬ УКРАЇНСЬКОЮ 
У польських храмах із травня недільні 
богослужіння вестимуть українською 
мовою. Ідеться передусім про церкви, 
розташовані в містах, де живе значна 
частина українців. Окрім міст, що поряд 
з українським кордоном, такі богослу-
жіння проводитимуть ще у Лодзі, Каліші 
та Радомі, передає Gazeta Wyborcza.
ТРЕТИНА ОТРИМУВАЧІВ 
СУБСИДІЙ ВІДСІЄТЬСЯ 
Найбільшу кількість соціально незахище-
них, які не можуть заплатити за ЖКГ, Украї-
на мала отримати на кінець опалювально-
го сезону 2017 року. Разом з тим, до 1 січня 
2018 року кількість одержувачів субсидій 
в Україні скоротиться до 5 млн домогос-
подарств із 7,5 млн, заявив міністр соцпо-
літики Андрій Рева, передає «Дзеркало 
тижня». Півтора мільйона господарств не 
скористалися правом на субсидії. 

ВАНТАЖІВКУ ЗІ 
ЛЬВІВСЬКИМ НЕПОТРЕБОМ 
ЗААРЕШТУВАЛИ 
У Житомирській області суд заарештував 
затриману в селищі Пулини вантажівку 
зі львівським сміттям. Це сталося після 
вимоги місцевих покарати перевізників 
відходів, повідомляє «Кореспондент». 
Так, на Житомирщину привезли 70 тонн 
мотлоху. Більш як сто тонн сміття також 
знайшли на Тернопільщині. А до цього – 
на Рівненщині. 

ЖУРНАЛІСТІВ ОБСТРІЛЯЛИ 
ПІД МАЄТКОМ АХМЕТОВА 
Автори програми «Слідство.Інфо» по-
трапили під кулі, знімаючи новий маєток 
олігарха Ріната Ахметова під Києвом. На 
щастя, ніхто не постраждав. 

САВЧЕНКО ХОЧЕ, АБИ 
ПОРОШЕНКО ГОВОРИВ 
З БОЙОВИКАМИ 

Нардеп Надія Савченко вважає, що 
Президент Петро Порошенко має сісти 
за стіл переговорів з ватажками теро-
ристів Ігорем Плотницьким та Олексан-
дром Захарченком, пише ZIK.

українська хроніка

МАЙЖЕ ЧЕРЕЗ ПІВМІСЯЦЯ ВІДСТОРОНИЛИ 
ПІДОЗРЮВАНОГО В КОРУПЦІЇ 

2017-Й ОГОЛОШЕНО РОКОМ УПА 

ГОЛОВА ПОБИВСЯ З ДЕПУТАТОМ

ПАНСІОНАТ ТА 
КОЛЕДЖ ОТРИМАЛИ 
НОВИХ КЕРМАНИЧІВ

РЯТУВАВСЯ 
ВІД ВОГНЮ 
НА БАЛКОНІ 

рак свиснув 

пийте заспокійливе 

кадри 

нещасний випадок 

НЕ СТАЛО ЛЕГЕНДАРНОГО 
«АЙДАРІВЦЯ» САРМАТА

вічна слава 

Луцьк 

Герой АТО, боєць «Айдару», 
голова Спілки воїнів АТО 
Волині Олег «Сармат» 

Твердохліб, не доживши до 50-
ліття, помер 17 квітня після тяжкої 
боротьби з недугою. Попрощатися 
з покійним прийшли рідні та бойові 
побратими. 

Отець Микола Нецькар зазначив, що 
покійний був не лише захисником вітчиз-
ни, побратимом, товаришем, а й хорошим 
чоловіком, батьком та сином, а також хрис-
тиянином. Священик наголосив, що воїн 
уболівав не тільки за власну сім’ю, а й за всю 
Україну, і помер Героєм. Згадуючи його, ко-
жен може сказати, що на таких, як Сармат, 
потрібно рівнятися. Отець Михайло Бучак 
розповів, що в останні дні життя Олег Твер-
дохліб щодня приймав таїнства сповіді та 
причастя, готуючись до дороги у вічність. Зі 
слів військового капелана, покійний був та-
ким у всьому – ґрунтовно готувався до боїв, 

сімейного життя, виховання дітей тощо. Він 
жив родиною та друзями, до останнього пе-
реймаючись тим, як складатиметься доля 
його дітей та дружини, коли він залишить 
цей світ. Перебуваючи в лікарні, все одно 
відтискався по 50 разів щоденно, хоч лікарі 
й сварили за це. Він був максималістом. Олег 
служив на території Німеччини, а згодом – у 
Луцькому гарнізоні. Саме тут познайомився 
з майбутньою дружиною. Мама Олега Твер-
дохліба, яка проживає в Росії, не знала про 
те, що син воював на сході. Шкодуючи її, він 
казав, що перебуває на заробітках у Польщі. 
Досі, попри обіцянки, йому так і не надали 
звання Героя України. Віддавши здоров’я за 
Україну, він не прагнув нагород, а хотів пова-
ги до тих, хто повертається з вій ни, аби вони 
мали роботу. Поховали Олега на кладовищі 
у Гаразджі. 

Редакція висловлює співчуття рідним та 
близьким Героя, нехай спочиває з миром.  Олег Твердохліб

Любомльський район 

Голову Любомльської РДА 
Миколу Пархомука, якого 
затримали на хабарі в дві 
тисячі доларів, відсторонили 
від посади. Відповідне 
розпорядження 11 квітня 
підписав Президент України 
Петро Порошенко.

Волинь  
Обласна рада підтримала проект, внесений 
фракцією «Свобода», про проголошення 
2017 року на Волині роком Української 
Повстанської Армії та вшанування 70-
річчя примусової депортації українців. 
До проекту внесено доповнення, яким 
уточнено, що соціальні видатки ветеранам 
УПА будуть проводити через обласну 
програму соціального захисту.

У рамках вшанування запропоновано впо-
рядкувати та встановити пам’ятні знаки воїнам 

УПА, облаштувати під’їзні шляхи та дороги до 
місць бойової слави, забезпечити можливість 
лікування та оздоровлення ветеранів УПА у во-
линських санаторіях «Пролісок» і «Лісова пісня». 
Також пропонують просвітницькі й наукові захо-
ди. Зокрема, збір спогадів, свідчень очевидців, 
проведення відповідних тематичних виставок, 
експозицій, постановки вистав, знімання доку-
ментальної стрічки про діяльність та боротьбу 
УПА, проведення молодіжних, національно-
патріотичних і культурно-мистецьких заходів на 
місці створення УПА – в урочищі Вовчак Турій-
ського району. 

Луцький район 

36-річний депутат Луцької 
районної ради Вадим 
Веремчук каже, що його 
побив голова Луцької 
райдержадміністрації 
Ігор Ярмольський. Про 
це повідомили у секторі 
комунікації поліції Волинської 
області. 

Бійка сталася 11 квітня. Із зая-
вою про інцидент до поліції звер-
нувся депутат. По медичну допо-
могу потерпілий не звертався.

Слідчі розпочали кримі-
нальне провадження за ч. 1 
ст. 125 Кримінального кодексу 
України. Йдеться про умисне 
легке тілесне ушкодження. Яр-
мольський в коментарі видан-
ню «Конкурент» повідомив, що 
була лише словесна перепалка.

Спілкування з поліцейськи-
ми Ярмольському не бракує. 

Нововолинськ 

Повідомлення про пожежу 
в квартирі на третьому 
поверсі п’ятиповерхового 
будинку, розташованого у 
Нововолинську в мікрорайоні 
Шахтарському, надійшло 
11 квітня о 23:52 до служби 
порятунку «101», інформують 
у прес-службі рятувальників 
Волині.

Телефонували небайдужі сусіди, 
які відчули різкий запах диму. У по-
мешканні перебував 39-річний чо-
ловік.

На порятунок виїхали два екі-
пажі вогнеборців Нововолинська. 
Чоловік, рятуючись від вогню, вибіг 
на балкон. Частина рятувальників 
побігли до задимленої квартири, а 
начальник караулу Андрій Момот та 
старший пожежний Віктор Корній-
чук піднялися висувною драбиною 
на балкон та врятували потерпілого. 
Його доправили до лікарні з отруєн-
ням. Уже о 00:37 пожежу було лікві-
довано. Вогонь устиг знищити лише 
диван і речі домашнього вжитку та 
пошкодити кухню, а також вхідні 
двері. Ймовірна причина пожежі – 
необережне поводження власника 
квартири з вогнем.

Луцьк, Маневичі 

На посаду директора Луцького 
геріатричного пансіонату призначили Аллу 
Гнатюк. Контракт із нею буде укладено на 
один рік, а після того керівника установи 
буде обрано згідно з положенням. Тобто 
через конкурсну комісію. Із призначенням 
Алли Гнатюк погодився і колектив закладу.

А керівником Луцького педагогічного ко-
леджу призначили Петра Бойчука терміном на 

Нещодавно його оштрафували 
патрульні за зупинку в недозво-
леному місці. А ще раніше поса-
довця допитали в суді у рамках 
кримінального провадження 
стосовно екс-касирки Маяків-
ської сільської ради Луцького 
району Оксани Шумерук, яку 
підозрюють у розтраті майна 
або заволодінні ним шляхом 

зловживання службовим ста-
новищем. До цієї ситуації має 
певний стосунок тодішній го-
лова сільради Ярмольський. 
Зі слів голови Княгининівської 
ОТГ Олени Твердохліб, свого 
часу Ігор Ярмольський органі-
зував схему з видачі землі селя-
нам, яка передбачала внесення 
грошей на рахунок сільради.

п’ять років. 
До слова, днями нового керівника отримала 

Маневицька місцева прокуратура. Ним став мо-
лодший радник юстиції 31-річний Олег Немирів-
ський родом із Вінничини. Обіймав різні посади, в 
тому числі керівні, в органах прокуратури Львів-
ської та Волинської областей.

Як відомо, Миколу Пархомука 
«проштовхнув» на посаду голови 
РДА очільник Волинської обласної 
державної адміністрації Володи-
мир Гунчик. Після затримання на 
хабарі 30 березня Пархомук і далі 
обіймав посаду голови РДА. Аби 
його звільнити, питання навіть об-

говорили на засіданні уряду. 
А днями Любомльський ра-

йон прославився ще одним ко-
рупційним скандалом. Під час 
чергової сесії Волиньради депу-
тат Микола Буліга (Радикальна 
партія) в запиті припустив, що 
тендер на закупівлю торфобри-

кету, який оголосив відділ освіти 
Любомльської РДА, організовано 
з порушеннями. У результаті дер-
жаві може бути завдано збитків 
на 140 тисяч гривень. Ідеться про 
закупівлю 1150 тонн торфобри-
кету на суму 1,354 мільйона. Його 
запит підтримали колеги.

історія 

Ігор Ярмольський (ліворуч) 
та Вадим Веремчук
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cитуація SOS

конфлікт 

голос представників народу 

  Іван САВИЧ
Луцьк, Ковель

«ЦЕ – ТЕРОРИЗМ», –
ІГОР ПАЛИЦЯ ПРО ДІЇ ДИРЕКТОРА 
КОВЕЛЬСЬКОГО ВЕТСАНЗАВОДУ

ВІДІБРАЛИ ПАСОВИЩЕ – ЛЮДИ 
ДУМАЮТЬ ВИРІЗАТИ ХУДОБУ 

Камінь-Каширський 

Жителям Каменя-Каширського доведеть-
ся пустити корів під ніж, якщо у них відберуть 
пасовище. Обурені люди висловили численні 
звинувачення на адресу земляка – голови Во-
линської ОДА Володимира Гунчика, а також 
підлеглого йому чиновника – начальника 
управління Держгеокадастру у Волинській 
області Василя Василенка. Про те, що побли-
зу Каменя-Каширського 12 гектарів пасовищ 
передали у користування іншим власникам, 
люди розповіли під час виїзного прийому гро-
мадян народному депутату України від УКРО-
Пу Ірині Констанкевич. Вони зібрали підписи 
і звернулися до нардепа задля захисту їхніх 
інтересів.

«Ця ситуація типова для всієї області. І це 
свідчить про те, що начальник управління Ва-
силь Василенко свідомо йде на такі правопору-
шення, не боячись відповідальності», – сказала 
Ірина Констанкевич.

Як повідомляє видання «Полісся», тепер 
для громадського користування залишилися 

лише голі, почасти заболочені неугіддя, на яких 
і трава не росте. У коментарі виданню міський 
голова Каменя-Каширського Василь Бондар 
підтвердив, що загалом було роздано шість зе-
мельних ділянок: чотири гектари оформив на 
себе підприємець Юрій Ратнюк, по два гектари 
дісталося учасникам АТО Володимиру Хоміку й 
Валентину Мельнику, ще чотири гектари поба-
жав обробляти пан Занчук, а сорок сотих діста-
лося іншому підприємцю пану Карпуку.

Однак, за його словами, ці люди не повідом-
ляли міську раду про намір оформити землю, 
а всі підтверджувальні документи скерува-
ли сюди з Луцька вже по факту. У геокадастрі 
кажуть: повідомлення про такий намір було. 
Єдиний можливий вихід для власників худо-
би – оформити землю як пасовища. Тож громад-
сткість має звернутися до міськради із заявою 
про створення пасовища. Далі мерія надсилає 
відповідне звернення до головного управління 
Держгеокадастру у Волинській області, аби там 
передали означену земельну ділянку з держав-
ної у комунальну власність.

очисних споруд розікрали, а «бомбу 
сповільненої дії» заклали ще десять 
років тому. Через це страждають 
місцеві люди, які змушені терпіти 
сморід. Окрім того, в районі почасті-
шали випадки онкозахворювань.

Голова Волиньради Ігор Пали-
ця (УКРОП) закликав очільника Во-
линської ОДА Володимира Гунчика 
(БПП) звернутися до правоохорон-
ців, аби ті не вдавалися до політич-
них переслідувань депутатів місце-
вих рад та не «кошмарили» бізнес, а 
взялися за питання екології. Мовляв, 
час переслідувати депутатів у них є, 
а перевірити ветсанзавод – ні. Також 
Ігор Палиця зазначив, що звернен-
ня до столиці результатів не дасть, 
як це показала практика. Проте за-
уважив, що підтримує дії людей, які 
блокують завод.

Перед депутатами виступили 
місцеві жителі, які дійшли до відчаю. 
Люди, які живуть за кількасот метрів 
від заводу, частіше страждають на 
онкозахворювання, спричинені еко-

логічною катастрофою на тваринно-
му могильнику. З їхніх слів, очільник 
Волинської ОДА Володимир Гунчик 
не виявив жодної ініціативи щодо 
розв’язання проблемного питання, 
тоді як люди вже місяць стоять на 
блокпосту біля ветсанзаводу, аби 
не пустити туди нові туші. «Я живу 
за 430 метрів від підприємства. Куди 
нам утікати з цього заводу смерті? У 
нас ціла папка свідоцтв про смерть: 
дитина, якій 10 років, померла від 
раку мозку. Ми ляжемо кістьми, але 
не дамо його знову відкрити», – за-
явила місцева жителька. Також ак-
тивісти розповіли, що народний 
депутат Сергій Мартиняк, який теж 
звозив туди відходи, самоусунувся 
від залагодження питання.

Міський голова Ковеля Олег Кін-
дер заявив, що людей у смертельну 
небезпеку загнала держава, тоді як 
органи місцевого самоврядування 
не мали змоги впливати на ситуацію, 
адже завод перебуває в державній 
власності.

Волинь 

Неприпустимим вважають введення 
абонплати за підключення до системи газо-
постачання депутати Волинської облради. 
Вони звернулися до Президента України, Ка-
бінету Міністрів України, Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 
Генеральної прокуратури України, Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції 
щодо недопустимості введення плати. Попри 
те, що поки що цю платіжку скасовано, депу-

тати вказують на неприпустимість введення 
її у майбутньому. Перший заступник голови 
облради Олександр Пирожик наголосив, що 
звернення потрібне для того, аби ні в кого 
більше не було спокуси робити гроші з повітря 
та залазити у кишені простих громадян.

Президента депутати закликали підписати 
указ про звільнення членів НКРЕКП, які ухва-
лили незаконне «рішення про абонплату», та, 
відповідно до чинного законодавства, про-
вести новий відкритий конкурсний відбір на 
заміщення посад членів комісії. Депутати під-

тримали проект звернення.
Також обранці підтримали звернення про 

недопущення скасування мораторію на про-
даж сільськогосподарської землі, необхідності 
ухвалення закону «Про лікарське самовря-
дування» та розгляду закону «Про цивільну 
зброю і боєприпаси». 

Окрім цього, рада звернулася до Прези-
дента України та Генерального прокурора з 
вимогою припинити переслідування 22 бійців 
51-ї бригади військовою прокуратурою За-
порізького гарнізону (суди тривають уже три 

роки), які, виходячи з оточення, потрапили в 
полон. А також провести перевірку вмотиво-
ваності та обґрунтованості відкриття кримі-
нального провадження стосовно бійців, яких 
кинули напризволяще на териконі (південна 
околиця міста Свердловськ Луганської об-
ласті, поблизу селища Хмельницький) в липні 
2015 року. Також депутати просять Верховну 
Раду створити Тимчасову слідчу комісію щодо 
подій, які відбулися на згаданому териконі з 15  
до 25 липня 2014 року, щоб покарати винних 
осіб, які кинули хлопців напризволяще.

ВОЛИНЬРАДА ВИМАГАЄ ЗВІЛЬНИТИ ІНІЦІАТОРІВ АБОНПЛАТИ ЗА ГАЗ

ГУНЧИКУ МОЖУТЬ 
ВИСЛОВИТИ 
НЕДОВІРУ ЧЕРЕЗ 
МАНЕРУ РОБОТИ
Луцьк

Не саботувати роботу обл-
ради й не шантажувати депута-
тів закликав голова Волиньради 
Ігор Палиця очільника Волин-
ської облдержадміністрації Во-
лодимира Гунчика. Окрім того, 
депутати можуть висловити не-
довіру голові ОДА, адже не за-
доволені його роботою.

Під час останньої сесії 12 квіт-
ня, обговорюючи проект змін 
до обласного бюджету на 2017 
рік, Палиця зазначив, що Гунчик 
не пішов назустріч депутатам 
та вчасно не вніс пропозицій 
щодо розподілу вільних залиш-
ків. Отже, довелося працювати в 
авральному режимі, проводячи 
засідання бюджетної комісії обл-
ради за годину до початку пле-
нарного засідання. Йшлося про 
15 мільйонів гривень, призначе-
них для ремонту доріг в області. 
Через саботаж з боку ОДА кошти 
не виділяли раніше.

Ігор Палиця наголосив: 
якщо Володимир Гунчик і нада-
лі саботуватиме роботу депута-
тів облради, то питання про не-
довіру посадовцю винесуть на 
розгляд ради, мовляв, щонай-
менше 42 депутатам, а це біль-
шість, давно не подобається те, 
як голова ОДА шантажує раду.

Зрештою депутати підтри-
мали проект змін до бюджету, 
запропонований бюджетною 
комісією. Зокрема, 695,2 тися-
чі гривень з резервного фон-
ду спрямують на регіональні 
проекти, а мільйон гривень як 
субвенцію передадуть Приліс-
ненській сільраді для придбан-
ня автобуса. Ще 15,3 мільйона 
гривень передбачили на будів-
ництво, реконструкцію, ремонт 
та утримання доріг.

саботаж не пройде 

Депутати Волинської 
обласної ради 
13 квітня 

прийняли звернення до 
Національного агентства 
з питань запобігання 
корупції, Генеральної 
прокуратури, Міністерства 
внутрішніх справ, 
Міністерства екології щодо 
екологічного лиха, яким 
занепокоєні жителі Ковеля 
у зв’язку з діяльністю 
ветсанзаводу. 

Останнім часом завод не пра-
цює, а мертвеччину везуть і вдень, 
і вночі. Її не переробляють, а скида-
ють або на території заводу, або в 
яму, або просто на величезні купи. А 
все це потрапляє у ґрунтові води, які 
йдуть по всьому місту. Люди б’ють на 
сполох. 

Обранці громади вважають: 
саме дії директора Ковельської філії 
ДП «Укрветсанзавод» Вадима Сухо-
носа, який приїхав працювати на Во-
линь з непідконтрольних територій 
Луганщини, завдали шкоди довкіл-
лю, людям та бюджету.

Депутат Вячеслав Рубльов 
(УКРОП) зачитав звернення до ор-
ганів контролю про те, що через 
екологічну катастрофу, спричинену 
керівництвом ковельського ветсан-
заводу, забруднюється навколишнє 
середовище, річка Турія. Ситуацію 
спричинило те, що завод приймає 
набагато більше залишків тварин, 
ніж може переробляти. А відтак 
страждають місцеві жителі. Тож цен-
тральну владу закликають нарешті 
звернути увагу на катастрофу, що 
трапилася на Волині. Адже підпри-
ємство – державне, і місцева влада 
не має достатньо повноважень, аби 
врегульовувати ситуацію на місцях.

Депутат Олександр Омельчук 
(УКРОП) розповів, що більшість 

Новопризначений директор, 
який приїхав на Волинь з непід-
контрольних територій Луганської 
області, дозволяв ночами звозити 
сюди тисячі тонн тушок, що в десят-
ки разів перевищувало виробничі 
потужності. Такі дії, на думку Ігоря 
Палиці, цілком підпадають під статтю 
кримінального кодексу «тероризм».

Володимир Гунчик запевняв, що 
2014 року намагався домогтися за-
криття заводу, проте цього так і не 
сталося. З його слів, проти директора 
відкрили кримінальне проваджен-
ня, утім нині потрібно утилізовувати 
нешкідливі рештки. Також додав, що 
всі ветсанзаводи України забиті й пе-
ревантажені, тому можливості спря-
мувати відходи туди немає.

Депутат Василь Столяр («Бать-
ківщина») запропонував тимчасово 
вивезти тушки на вільні території, 
зокрема, на Поворський військовий 
полігон. Мовляв, Володимир Гунчик 
міг би посприяти у розв’язанні цьо-
го питання. Проте, зі слів посадовця, 
для цього треба час та аналізи землі.

Насамкінець Ігор Палиця звер-
нувся до очільника ОДА, аби той 
спрямував силовиків на завод, щоб 
вони, а не місцеві жителі, повністю 
заблокували його.

«Хай ті хабарники, а не місце-
ві люди, днюють і ночують там, але 
не допускають туди нових решток. 
Якщо сьогодні це питання не буде 
розв’язано, то піднімаємо питання 
про невідповідність обійманим по-
садам очільника поліції Волині Пет-
ра Шпиги та обласного прокурора 
Максима Киричука», – заявив він.

Зрештою, після тривалого обго-
ворення депутати проголосували за 
звернення до НАЗК, МВС, Генпроку-
ратури, Мінекології.

vk.volyn.ua

Місцеві б’ють на сполох



Думка – свічка, від якої можна запалити свічку чужу, але для цього потрібно мати вогонь. Милорад Павич
www.volynnews.com
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  Лілія БОНДАР
Луцький район

прийомна сім’я

За останні сім 
років подружжя 
Ковальчуків із села 

Сьомаки Луцького району 
взяло на виховання трьох 
дітей. Христину забрали 
1 грудня 2010 року з 
володимир-волинського 
інтернату. Сестричку Риту 
та братика Івана взяли 
у червні 2012-го. Мають 
і власних нащадків: по 
двійко дітей від перших 
шлюбів. У Наталі – два 
хлопці, в Олександра – дві 
дівчини. 

ЗАВЖДИ МРІЯЛА 
ПРО ДОНЬОК

До пенсії Олександр працював в 
управлінні із боротьби з організова-
ною злочинністю. Його дружина На-
таля – нині вихователь. Чоловік каже, 
що важко прогодувати сім’ю на одну 
пенсію. Доводиться і поросятко три-
мати, і курей. Ковальчуки працюють 
на городі усією родиною, розповіда-
ють, що їхні діти теж усе вміють і від 
роботи не відмовляються. 

«Я народився у селі Гута-
Лісівська Маневицького ра-
йону, – каже чоловік. – Коли мама 
вдруге вийшла заміж, то забрала 
мене у Сьомаки, де я й виріс. Життя 
так склалося, що з жінкою розлу-
чився, а Наталя розійшлася з чоло-
віком. Ми жили з нею в одному селі, 
були знайомі. Полюбили одне одно-
го й вирішили побратися. Спочатку 
взяли одну дівчинку на виховання, 
а тоді ще двох дітей. Пам’ятаю, як 
мені заявили: «Що ж ти з ними роби-
тимеш? Я тут одному не можу ради 
дати». Я тільки засміявся, а потім 
сказав: «Значить, не хочете знайти 
підхід до дитини». Так, це нелегка 
робота. Але хтось має допомагати 
таким дітям». 

До речі, у тещі Олександра Ма-
рії Прус – дитячий будинок сімейно-
го типу. Жінка виховала аж десятьох 
дітей.

«У мене два хлопці, – долучаєть-
ся до розмови Наталя. – Я завжди 
хотіла мати доньок, а народити 
утретє не наважилася. Мій старший 
син навчався у виші, менший зали-
шився вдома й нудьгував без брата. 
Тому вирішили взяти дівчинку. Коли 
Христину привезли, то вони дуже 
подружилися з Максимом. Вона 
його в садочок водила, віршики з 
ним вчила». 

Маму й тата Христини позбави-
ли батьківських прав, вони багато 
років жили порізно, хоч і не були 
офіційно розлучені. Обоє частенько 
заглядали до чарки. Батько нещо-
давно помер. Мама й далі пиячить. 
Востаннє, коли дівчина побачила, 
як мати кілька разів поспіль п’яна 
спіткнулася і впала, бажання бачи-
тися з нею зникло. Тепер Христина 
навіть знати її не хоче.

«Її мама п’є, – каже Наталя. – І ми 
це неодноразово бачили, і Христи-
на також. Ми не хочемо, щоб вона 
до матері поверталася та на все це 
дивилася. Діти не мають так жити. 
Ми не для того їх брали, щоб потім 
знову в це пекло повертати. Вони 
легко увійшли в нашу сім’ю. Тож уже 
наші. Нікому їх не віддамо й обра-
жати не дозволимо». 

Коли Христина жила у сім’ї вже 
два роки, подружжю повідомили, 
що можна забрати на виховання 
ще двійко дітей, яких депортували 
з Росії в Україну. На Волині зостали-
ся їхні рідні, але ніхто цих дітей не 
захотів забрати у сім’ю. Тож Коваль-

Виявилося, що у неї організм взага-
лі не сприймає таких ліків. Тепер, 
тільки щось не так, відразу в лікар-
ню веземо».

Прийомні батьки кажуть, що 
перед тим, як узяти дитину на ви-
ховання, слід добре все обдумати. 
Вони зізнаються: коли дадуть усім 
вихованцям освіту, то, може, ще 
одну дитину візьмуть. 

«Дитину взяти – то не кошеня 
прихистити, – каже жінка. – Перед-
усім це відповідальність. Тепер у 
нас є досвід. Якщо ще когось брати-
мемо, то про все розпитуватимемо, 
особливо про стан здоров’я. Адже є 
діти з різними хворобами, але опі-
кунам про це не завжди говорять. 
Знаю людей, які взяли на виховання 
хлопчика. Виявилося, що в нього 
рак крові. Їм про це ніхто не сказав. 
Ці люди витратили усі свої гроші, 
щоб урятувати дитину, яка потім 
померла... Ми теж взяли дітей, і ні-
хто не сказав, що у них є проблеми 
зі здоров’ям. Це все замовчують. 
Доб ре, що у нас бабуся медик. Вона 
може щось сама порадити, або ж 
підказати, до кого можна зверну-
тися». 

За словами Олександра, при-
йомні діти вибудовують перед со-
бою стіну, через яку важко проби-
тися. Вони нікому не довіряють. 

«Ми чудово розуміли, в яких 
умовах жили ці діти: дивилися на 
постійні пиятики, були голодні. 
Вони з дитинства вчилися вижи-
вати. Тепер пояснюємо їм, що не 
треба бути корисливими. Бо люди 
таких не люблять. Розповідаємо, 
що не всім можна довіряти і що не 
усі люди погані», – каже прийомний 
батько. 

ІДЕ В ДЕПУТАТИ, БО 
ХОЧЕ КРАЩОГО ЖИТТЯ 
ДЛЯ СВОЇХ ДІТЕЙ 

Олександр Ковальчук каже, що 
йому набрид безлад у країні. Він 
хоче кращого життя для своїх дітей. 
Тому чоловік вирішив іти кандида-
том у депутати до місцевої ради від 
«Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП».

«Мене у Сьомаках не було 
15 років. Коли звідси їхав, то тут 
було вуличне освітлення, при-
їхав, подивився – жодного ліхтаря 
нема, – каже чоловік. – Якщо вулиці 
освітлювалися, то чому ж цього не 
зберегти? Не розумію я такого став-
лення. Усе хочуть зруйнувати, розі-
красти. Мене це все вже дістало. 
Береги біля річки пороздавали. Там 
колись пасовище було. Зараз людям 
нема де худобу випасати. Нічого 
доб рого для села не зроблено. Діти 
щоранку душаться, запихаються в 
ту маршрутку, бо не мають шкільно-
го автобуса, щоб до школи доїхати. 
Мені хочеться щось для свого села 
зробити, допомогти людям». 

Олександр Ковальчук каже, що 
за дітей у селі, крім батьків, ніхто не 
думає. У Сьомаках нема ні дитячого 
майданчика, ні зони відпочинку для 
малечі. 

«Тут діти не мають куди вийти. 
Не сидіти ж їм цілими днями в хаті 
за комп’ютерами. Наприклад, наш 
Максим їздить на конкурси, висту-
пає від іншої сільської ради, а міг 
би від своєї виступати, – каже Олек-
сандр. – За все треба боротися. 
Вірю, що все можна зробити, будь-
яку проблему розв’язати. Прос то 
треба цього захотіти. Наполегли-
вість – запорука успіху. Завжди 
кажу своїм дітям: стукайте – і вам 
відчинять». 

«ЛЮБИМО ДІТЕЙ, ЯК РІДНИХ» 

чуків попросили добре подумати й 
ухвалити рішення. Вони не хотіли, 
щоб діти потрапили в інтернат, тож 
взяли і їх на виховання. Прийомні 
батьки кажуть, що жодного разу не 
пошкодували про своє рішення. 

«Усі знають, яке життя в інтер-
наті. Нам стало шкода Риту та Ваню. 
Хотілося їх у люди вивести, освіту 
дати, нормальним житлом забезпе-
чити. Любимо усіх трьох прийомних 
діток, як рідних. Гріха нам не буде, 
що їх прихистили, – переконаний 
чоловік. – А навпаки, може, на небі 
зарахується. Звісно, що іноді важко. 
Бо ж до кожного підхід треба мати, 
та й характер добре знати». 

НЕ ЛИШЕ ДІТИ 
ПЕРЕЖИЛИ СТРЕС, А Й 
ПРИЙОМНІ БАТЬКИ

Олександр каже, що перший 
час подружжю було дуже важко на-
лагодити стосунки з Іваном. Хлопця 
навіть до психолога водили. Іван 
дратувався, бо був російськомов-
ним, погано знав українську. 

«У мене був шок, я не знав, як із 
цією дитиною поводитися, – розпо-
відає чоловік. – Але пообіцяв собі, 
що не здамся. Адже тоді хлопця 
перевели б у спецшколу. Розумів, 
що дитина усякого набачилася і їй 
важко адаптуватися. Психолог мені 
сказав, що Ваня – кандидат у тюрму. 
Але тепер усе позаду. Ми все пере-
бороли разом. Нині мій Іван чи не 
найкращий учень в школі, у що-
деннику – лише хороші оцінки. За 
чотири роки дитину наче підміни-
ли. Ходить у музичну школу. Грає на 
бандурі. Його життя налагодилося. І 
я тішуся з цього». 

Ковальчуки кажуть, що не боя-
лися брати чужих дітей. Хоч нічого 
про них не знали. Зізнаються: спо-
чатку було складно. Не лише діти 
пережили стрес, але й прийомні 
батьки. Однак запевняють, що дуже 
полюбили цих дітей, прикипіли до 
них душею. 

«Так до них звик, що не знаю, як 
досі жив, – ділиться Олександр. – За-
раз Рита має виходити із сім’ї і жити 
сама. Адже їй виповнилося 18 ро-
ків. Дуже хвилююся, бо не знаю, як 
усе складеться. Досі дівчина була 
під нашою опікою. Крім цього, обом 
дівчатам невдовзі вступати до вишу 
треба. Просив, щоб училися. Вони 
тільки головою кивали, мовляв, 
добре. А коли з історії попитав, то 
побачив, що поганенько знають. 

1. Юхимчук Тетяна Вікторівна – 
округ № 1(с. Забороль). 

2. Ліщинський Юрій Павлович – 
округ № 2 (с. Забороль). 

3. Ковальчук Сергій Іванович – 
округ № 3 (с. Забороль).

4. Калюх Віктор Вікторович – 
округ № 4 (с. Забороль).

5. Смаль 
Світлана Святославівна – 

округ № 5 (с. Забороль). 
6. Кліщук Сергій Васильович – 

округ № 6 (с. Забороль).
7. Дмитрук 
Сергій Миколайович – 

округ № 7 (с. Великий Омеляник).
8. Семенюк 
Анатолій Георгійович – 

округ № 8 (с. Великий Омеляник).
9. Стефанська 
Олена Михайлівна – 

округ № 9 (с. Великий Омеляник).
10. Фіц Анатолій Петрович – 

округ № 10 (с. Великий Омеляник).
11. Петров Петро Петрович – 

округ № 12 (с. Всеволодівка, 
с. Олександрівка).

12. Міщук 
Мирослава Михайлівна – 

округ № 13 (с. Одеради). 

13. Шандрук 
Алла Василівна – 

округ № 14 (с. Городок). 
14. Ковальчук 
Олександр Юрійович – 

округ № 15 (с. Сьомаки).
15. Тищенко 
Віктор Валерійович – 

округ № 16 (с. Боголюби).
16. Скопюк Анна Павлівна – 

округ № 17 (с. Боголюби).
17. Федік Лариса Василівна – 

округ № 18 (с. Боголюби).
18.  Яцюк 
Вадим Анатолійович – 

округ № 19 (с. Богушівка).
19. Курило 
Андрій Святославович – 

округ № 20 (с. Тарасове). 
20. Кліменчук 
Світлана Михайлівна – 

округ № 21 (с. Тарасове). 
21. Палюх 
Михайло Михайлович – 

округ № 24 (с. Шепель). 
22. Мазурок 
Леонід Якимович – 

округ № 25 (с. Шепель, 
с. Заболотці).

Лілія Бондар

Хвилююся, щоб ЗНО склали. Пере-
живаю, як за своїх». 

Нещодавно Боратинська сіль-
ська рада виділила кошти на житло 
для Рити та Івана. Прийомні батьки 
придбали їм за ці гроші будинок у 
Садові. Тепер діти матимуть власну 
оселю. 

«Усі юридичні питання, які ді-
тей стосуються, ми розв’язуємо, – 
стверджує Олександр. – У Христини 
помер рідний батько. Залишилися 
паї. Родина зібралася й вирішила ці 
паї їй залишити. Мусили їздити до 
нотаріуса, аби усе владнати. Не хо-
четься, щоб ця земля комусь іншо-
му дісталася. Нехай Христині буде. 
Може, колись згодиться». 

Чоловік каже, що прийомні діти 
його татом не називають, кличуть 
дядьком. А от на дружину Олексан-
дра кажуть мама Наталя. 

«Може, якби меншими взяли, 
то казали б, – міркує Олександр. 
– Але мені це не дуже важливо. Аби 
людьми хорошими виросли, здоро-
ві були, а все інше не має значення. 
Байдуже, кличуть татом чи дядь-
ком. Ми – сім’я. Я навіть не думаю, 
що вони нерідні. Ми усього вчимо 
їх, застерігаємо. А коли хворіють, то 
й не спимо». 

Ковальчуки розповідають, що 
коли брали дітей, то їм майже нічо-
го про них не розповіли. Навіть ме-
дичної довідки не показали. 

«Береш кота в мішку, а вже 
вдома усе дізнаєшся, пристосову-
єшся, – каже Наталя. – Коли поїхали 
на перший пікнік, виявилося, що у 
Вані алергія на солодощі. Нам цього 
ніхто не сказав. Те, що у Рити проб-
леми з горлом, теж самі виявили. 
Дали антибіотики, а дитина запухла. 

КАНДИДАТИ У ДЕПУТАТИ 
ЗАБОРОЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 

Олександр та Наталія Ковальчуки зважилися прийняти в сім’ю чужих дітей

ПОДРУЖЖЯ КОВАЛЬЧУКІВ ІЗ СЬОМАКІВ ВЗЯЛО НА ВИХОВАННЯ ТРЬОХ ДІТЕЙ
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  Тетяна ГРІШИНА 
Луцьк

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. 

«Один із засновників ТзОВ, 
який надав підприємству по-
воротну фінансову допомогу, 
помер. Чи можемо ми повер-

нути ці гроші його вдові? З дня смерті 
минуло два місяці».

Звісно, можете! Адже вона є спадко-
ємицею в тому числі його прав, які були 
в нього на момент смерті.

«Я громадянка Росії, з 2007 року 
постійно проживаю в Украї-
ні, маю посвідку на постійне 
проживання та закордонний 

паспорт громадянки РФ. Мій чоло-
вік – громадянин України. 2015 року я 
народила сина й отримала українське 
свідоцтво про народження. 2017-го 
ми хочемо поїхати в Росію. Чи треба 
оформляти закордонний паспорт на 
дитину? Чи не виникне складнощів 
при перетині кордону в обидва боки?»

Для виїзду в РФ із сином треба, 
по-перше, мати проїзний документ на 
дитину, яким на сьогодні є дитячий за-
кордонний паспорт, по-друге, потрібен 
нотаріально засвідчений дозвіл чоловіка 
на виїзд дитини за кордон разом з вами.

«Мій син (учень шостого кла-
су) неодноразово скаржився 
на своїх «крутих» однокласни-
ків: то вони з нього сміються, 

бо їм не подобається його зачіска чи 
одяг, то штовхаються. А нещодавно 
при йшов у сльозах і повідомив, що, 
бігаючи з товаришем, випадково за-
чепив одного з тих хлопців, і той схо-
пив його за кадик та почав сильно 
душити. Син спробував відбити його 
руку, але той хлопець стиснув ще 
сильніше. За цим спостерігав увесь 
клас. Після повернення додому слідів 
на шиї сина не було, але він скаржив-
ся, що було тяжко ковтати й перші 
хвилини дихати. З батьками кривд-
ника було проведено бесіду, вони 
обіцяли розібратися в цій ситуації, 
та поки від них нічого не чути. Підка-
жіть, якими мають бути мої дії згідно 
з чинним законодавством». 

Чесно кажучи, в цій ситуації слід 
максимальну увагу приділити психофі-
зичному розвитку сина й навчити його 
самостійно максимально ефективно 
протистояти таким ситуаціям. Поки ж мо-
жете подати заяву директору школи для 
проведення за вказаним фактом служ-
бової перевірки та, за наявності підстав, 
складання акта форми Н-Н. Також можете 
звернутися до поліції із заявою про вчи-
нення стосовно вашого сина криміналь-
ного правопорушення з боку одноклас-
ників (як мінімум, завдання йому легких 
тілесних ушкоджень). Звісно, така заява 
не потягне за собою якихось серйозних 
наслідків для кривдників, оскільки вони 
не досягли віку кримінальної відпові-
дальності, та це зможе зіграти відповідну 
профілактичну роль.

«Чи можу я, маючи двох діток 
(5 і 9 років), бути призваний 
на строкову службу?»

За таких обставин ви можете 
бути призвані на військову службу, од-
нак можете скористатися правом на від-
строчку із вказаних підстав, тобто до до-
сягнення першою дитиною повноліття.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

Ліна Галан

правильні пріоритети 

«НАЙСІМЕЙНІШЕ» УПРАВЛІННЯ ЛУЦЬКА: 
МИ ЗАХОДИМО В РОДИНУ ЗАДЛЯ ДІТЕЙ 

Міцна сім’я, в якій люблять і 
поважають одне одного, – 
найкращий фундамент для 

виховання дитини. У цьому 
переконані в управлінні соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Луцької міської ради, тому й 
намагаються простягнути руку 
допомоги тим родинам, які 
потрапили у скрутну ситуацію. 

Донедавна управління працювало як 
Центр сім’ї, дітей та молоді. Утім, завдяки вхо-
дженню у структуру міської ради, управління 
матиме більше повноважень, зможе зберегти 
колектив та продовжити ті соціальні проекти, 
які вже започаткували. Про те, чим живе, кому 
допомагає та про що мріє найбільш «сімейне» 
управління Луцькради, говоримо з його керів-
ником Ліною Галан. У кабінеті посадовець од-
разу ж демонструє дитячі доробки – запашне 
мило ручної роботи. Сліди творчості тут поміт-
ні усюди, і на це є конкретна причина. 

– Ми створили соціальний проект «Тери-
торія дитинства». Дітки можуть за допомогою 
благодійних та громадських організацій без-
платно харчуватися, вивчати іноземні мови, 
відвідувати недільні школи. Для малюків також 
діє центр перебування дітей, який розміщений 
у нашому приміщенні. Тут гуртки на будь-який 
смак: від арт-терапії до вивчення комп’ютерної 
грамотності, гри на гітарі.

– На яких дітей розраховані ці проекти?
– Ми працюємо з тими сім’ями, які опини-

лися у складних життєвих обставинах. Тобто 
потребують особливої соціальної підтримки 
й не можуть самотужки подолати певні обста-
вини. Зазвичай ідеться про безробіття батьків, 
алкоголізм, часом наркоманію, перебування 
у місцях позбавлення волі. Ми заходимо до 
сім’ї заради дитини. Адже не завжди можемо 
змінити тата чи маму, але треба показати дітям 
альтернативу шкідливим звичкам, моделі по-
ведінки, яка є у домі, потрібно дати можливість 
повірити в себе.

– Яким чином ви дізнаєтеся про такі 
кризові сім’ї?

– Джерела різні, але переважно це школи, 
медичні працівники, які приходять обстежити 
дитину й бачать, коли вона не має елементар-
них умов для життя – одягу, належного харчу-
вання. Окрім цього, ми співпрацюємо зі Служ-
бою у справах дітей, яка опікується випадками, 
коли є ризик передачі дітей в інтернатні закла-
ди. Або ж звертаються небайдужі громадяни, 
сусіди, які дзвонять на телефон довіри.

– Якою є ваша реакція після таких пові-
домлень?

– Перш за все ми заходимо в оселю. Рані-
ше це називалося соціальне інспектування, а 
нині – оцінка потреб дитини та здатності сім’ї їх 
задовольняти. За допомогою цих критеріїв ми 
бачимо, чи родина дає раду своїм обов’язкам. 
Якщо сім’я потребує підтримки, ми беремо її 
під супровід. А саме – укладаємо угоду з бать-
ками, прописуємо план роботи, залучаємо від-
повідні управління та служби.

– Із чого на практиці починається така 
робота?

– Передусім визначаємо корінь проблеми. 
Якщо це безробіття, то через центр зайнятості 
намагаємося працевлаштувати батьків, дати 
можливість пройти перекваліфікацію. У жод-
ному випадку на такі прохання ми не мали 
негативної відповіді від центру зайнятості. 
Інша річ, чи готові батьки йти назустріч. Вмо-
тивовуємо у зміні способу життя, спонукаємо 
до конкретних кроків у розв’язанні життєвих 
проблем. Намагаємося «дати вудочку» та «на-
вчити ловити рибу» для того, щоб вони мали 
можливість покращити своє життя. 

– Сім’ї таку опіку можуть сприймати 
вороже, як втручання в особисті справи 
родини. А закон на чиєму боці у таких ви-
падках?

– Неординарних та патових ситуацій ви-
стачає. Мовляв, моя сім’я, це наш стиль життя... 
Але закон охороняє дитину, і ми втручаємося у 
родину саме через неї. Пояснюємо, що закон 
передбачає відповідальність батьків за нена-
лежне виховання дитини. І аби цього не до-
пустити, ми готові родині допомогти. Направ-

ду, це велика психологічна робота з батьками, 
аби вони визнали, що проблема є і з нею треба 
щось робити. Втім наша допомога є добро-
вільною, сім’я має сама захотіти себе змінити. 
Якщо ж такої волі немає, а є загроза життю та 
здоров’ю дитини, то ми передаємо документи 
до служби захисту дітей, і далі їхні інтереси за-
хищають у правовому полі. У більшості таких 
випадків історії закінчуються позбавленням 
батьківських прав та влаштуванням дитини у 
прийомну сім’ю чи будинок дитини.

Також ми працюємо з сім’ями, в яких про-
живають дітки з особливими потребами, із 
сім’ями, де дітей-сиріт виховують піклуваль-
ники. У Луцьку таких дітей 158. Працюємо і з 
єдиним у місті будинком сімейного типу, де ви-
ховується вісім дітей і двоє – під опікою. Має-
мо і п’ять прийомних сімей, у яких виховується 
дев’ятеро дітей.

Сучасні умови також спричинили з’яву 
нової категорії людей, із якими ми працюємо. 
Це переселенці. У нас на обслуговуванні – 87 
таких сімей, де виховуються 147 дітей. Також 
є нова категорія – учасники АТО та члени їхніх 
сімей. Особлива увага – сім’ям загиблих учас-
ників АТО.

– Інтернати та будинки дитини – це теж 
ваша сфера відповідальності?

– Річ у тім, що це заклади, якими опікуєть-
ся держава. Наприклад, Волинський обласний 
спеціалізований будинок дитини підпорядко-
вується управлінню охорони здоров’я Волин-
ської облдержадміністрації. Там виховуються 
дітки з усієї області до трьох років. Далі вони 
до шестиріччя живуть у дитбудинку в Ківерцях. 
А потім у Володимирі-Волинському, Люблинці, 
де є школи-інтернати. Додам, що все ж більш 
як 90% дітей влаштовують у сімейні форми ви-
ховання або під опіку.

– Є думка, що будинок-інтернат – це 
застаріла форма опіки над дітьми, які опи-
нилися без піклування батьків. Як ви вва-
жаєте?

– Я дуже сподіваюся, що ми прийдемо до 
тієї моделі, коли усі дітки будуть виховуватися 
у сім’ях. У Європі інтернатів немає. Моделі сі-
мейного виховання не замінить жоден заклад. 
Виховання в родині дозволяє набути елемен-
тарних навичок самообслуговування, готує до 
дорослого життя, дає можливість наслідувати 
модель поведінки прийомних батьків чи опіку-
нів. Коли ж ідеться про інтернат, то після його 
закінчення вихованці йдуть кожен своєю до-
рогою і часто такі діти не соціалізовані, звикли, 
що за ними хтось прибирає, готує їсти. Тому 
сподіваюся, що така форма відживе. 

– Україна рухається в цьому напрямку? 
Що потрібно змінити, аби прискорити цей 
процес?

– Так, рухається. Нині впроваджено інститу-
ти прийомних сімей, дитячих будинків сімейно-
го типу, патронатних сімей. Саме тому нинішні 
інтернати перепрофілюють під професійні на-
прямки, наприклад, правового спрямування. 

– Соціальний працівник заходить у 
сім’ю, де вже є конфлікт. Чи захищені ваші 
працівники законом?

– Трапляється різне у роботі. Рятує те, що 
коли ми приходимо, щоб надати оцінку можли-
востям сім’ї забезпечити потреби дитини, то ці 
критерії обстежує комісія, тобто кілька людей. 

Якщо ми передбачаємо, що може бути небез-
пека, то просимо допомоги в дільничних ін-
спекторів. Але бувають різні випадки. Наприк-
лад, якщо працівник навідався у пік агресії з 
боку сімейних дебоширів чи п’янки, то я ре-
комендую відступити й повернутися у сім’ю 
з комісією. Нерідко зі скандалами, погрозами 
приходять і до нас. Утім, оскільки ми психоло-
гічна служба, то знаємо методи втихомирення 
агресії. Скажу більше: навіть тих, хто не має від-
повідного дип лома психолога, робота змушує 
таким стати. Молоді працівники сприймають 
подібні реакції дуже болісно. Але я кажу, що 
після важких робочих буднів, коли стикаєшся з 
сім’ями, де справді є серйозні проблеми, – не-
митий посуд удома сприймаєш дуже спокійно, 
як дрібницю, на яку навіть не треба звертати 
уваги. Бувають і неоднозначні випадки в ро-
боті. Наприклад, мама зареєстрована як оди-
начка, а виховує малюка з батьком. У такому 
випадку грошова допомога не передбачена. І 
як вчинити? У таких складних ситуаціях я кажу: 
якщо не знаєш як, то треба діяти за законом. 
Але й такі сім’ї ми не полишаємо, а мотивуємо 
чоловіка й жінку офіційно одружитися. Бо уза-
конений шлюб все ж більш захищений. 

– Ви згадали про сімейних забіяк. На-
стає той момент, коли жінка вирішує закін-
чити такі стосунки. Чи є якісь гуртожитки, 
центри, де могла б вона зупинитися, адап-
туватися? 

– У таких ситуаціях жінка не завжди гото-
ва зібрати речі у пакет, взяти дітей і піти. Вона 
не має ані захисту, ані можливостей, тому тер-
пить. Та й ментальність наших жінок така. Не-
рідко чуєш: «Маму тато бив – і нічого, мирили-
ся». Якось прийшла побита жінка, була готова 
покинути чоловіка, вже й медекспертизу мали 
провести, надати юридичний захист. А вона 
раптом каже: «Мені треба молока купити, бо 
він так любить пироги, спечу йому ввечері». 
Дивно, правда ж? Але у цій ситуації варто зро-
зуміти: жінка має право робити так, як хоче, а 
ось діти не мусять таке терпіти. У майбутньому 
вони копіюють таку поведінку батьків. І під-
твердили цю думку слова того ж чоловіка, який 
нам пояснював: «Нічого страшного, мій батько 
теж маму бив, усе було чисто і наварено». Для 
жінок, які потерпають від домашнього насиль-
ства, працює центр соціально-психологічної 
допомоги, де протягом трьох місяців жінки з 
дітьми можуть жити. Окрім цього, в нас є і ко-
рекційна програма роботи з кривдниками. 

– Є випадки, коли про складнощі у сім’ях 
повідомляють сусіди, випадкові люди. Чи 
активні наші громадяни?

– Так, дуже. Телефонують не лише, аби роз-
повісти про проблему, а й коли хочуть допо-
могти, провести волонтерський захід. Номер 
нашого телефону довіри є у всіх медичних, на-
вчальних, державних закладах – 716-772. Він 
має популярність. Дзвонять, аби обговорити 
якусь проблему або з психологом, або з юрис-
том. Чи телефонують сусіди, яким набридло 
бачити пиятику, дебоші, бездоглядних дітей.

– Ви давно працюєте у цій сфері. Як змі-
нилися сімейні цінності, ставлення до роди-
ни за останні роки?

– Не можу сказати, що сім’ї стали міцні-
шими. Статистика свідчить, що розлучень, на 
жаль, більше. Люди не бережуть стосунки: ви-
йти заміж чи розлучитися стало просто. У та-
ких ситуаціях найбільше шкода дітей. Разом з 
тим, молодь зараз не дуже поспішає одружу-
ватися, хочуть спочатку здобути базову освіту, 
професію, пожити разом, а потім, можливо, і 
до шлюбу йти.   

– У планах вашого тепер вже управ-
ління – створити інтеграційний центр. Яка 
мета такої установи?

– Це наша мрія – універсальний заклад для 
інтеграції дітей з особливими потребами, де 
вони можуть брати участь у гурткових робо-
тах, тренінгах, різних видах спорту, проходити 
реабілітацію та адаптацію до дорослого життя. 
Ми хочемо згуртувати там громадські органі-
зації, вузькопрофільних спеціалістів. Уже чи-
мало роботи зроблено, цьогоріч закладено 
три мільйони гривень для розбудови примі-
щення. Частину фінансування сподіваємося 
залучити завдяки грантовим коштам. В Україні 
такого центру немає, і ми сподіваємося, що нам 
пілотний проект таки вдасться втілити у життя. 
Повірте, на нього справді чекають люди, яким 
трішки важче в житті.

Тетяна Гріш
ина 
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Не йдіть туди, куди вже прокладено шлях. Підіть краще туди, куди немає жодної дороги, 
й залиште там свій слід. Ральф Емерсон
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проблеми медицини

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора
Любомльський 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.

ОЛЕСЬКА АМБУЛАТОРІЯ: 
НЕЗДІЙСНЕНІ НАДІЇ

Амбулаторію 
в селі Олеськ 
Любомльського 

району побудували ще в 
післявоєнні часи. Місцеві 
кажуть, що ї ї зводили 
із залишків панських 
будівель, які колись стояли 
в околиці. Попри те, що 
установа на ладан дише, 
тут обслуговують понад 
дві тисячі пацієнтів.  

АМБУЛАТОРІЯ – 
ІЗ ЗАЛИШКІВ 
ПАНСЬКИХ МАЄТКІВ 

Село Олеськ розташоване за 
15 кілометрів від траси Ковель-Яго-
дин. Вулицями населеного пункту 
жваво їздять автомобілі поряд із 
гужовим транспортом. Пункт на-
шого призначення – сільська ам-
булаторія. Її збудували після Другої 
світової війни, кілька разів добудо-
вували. Головний лікар – рухливий 
сімдесятирічний чоловік. Назвати 
його дідусем навіть не спадає на 
думку – стільки вогню в очах і жва-
вості в рухах немає навіть у двадця-
тирічних. Він веде нас у кімнатку. 
Це і його кабінет, і приймальня для 
пацієнтів.

Ми знайомимося з його поміч-
ницею – молодою фельдшеркою 
Тетяною Терещук. Жінка розпові-
дає: аби дістатися до свого робо-
чого місця в стінах олеської амбу-
латорії, головний лікар сільської 
здравниці Віктор Борисюк щодня 
долає по 15 кілометрів. Чоловік 
працює в медицині з 1970-х років, 
був головним лікарем Любомль-
ської лікарні. Останні шість років 
працює завідувачем олеської ам-
булаторії.

«Я за фахом був свого часу і хі-
рургом, і травматологом, тож до-
водилося розкривати і абсцеси, і 
рани. Всі хірургічні втручання, те-
рапевтична допомога – це робимо 
на рівні районної лікарні. На день 
нашу амбулаторію відвідує 14-15 
пацієнтів. Але коли настає період 
медоглядів, то приходить і по 40 
людей. Крім того, що ми тут, в ам-
булаторії, обслуговуємо місцевих, 
то ще й їздимо на виклики», – роз-
повідає про свої щоденні обов’язки 
завідувач амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини села 
Олеськ Віктор Борисюк. 

Загалом заклад обслуговує сім 
населених пунктів, де живе 2 500 
осіб. На території дільниці є дві 
школи, одна з яких в Олеську, а інша 
в Радехові. Там навчається близько 
250 учнів. Крім того, олеська амбу-
латорія має в підпорядкуванні сім 
фельдшерсько-акушерських пунк-
тів. Щоправда, два з них не укомп-
лектовані медичними працівника-

ми. Відсутність комфортних умов 
для роботи та проживання відлякує 
молодих спеціалістів.

«Тут колись була повноцінна лі-
карня, пологовий будинок, але що-
року в медичній галузі проводили 
оптимізацію, – каже Віктор Бори-
сюк. – Молоді люди не дуже хочуть 
працювати у віддалених селах. Але 
чекаємо червневого випуску в мед-
коледжах, щоб заповнити вакантні 
місця. Зараз в олеській амбулаторії 
працюють завідувач, фельдшер, 
медична сестра, молодша медична 
сестра, акушерка є. Щоправда, вона 
в декретній відпустці. Є ще стомато-
лог».

За словами головного медика 
амбулаторії, у здравниці давно не 
проводили капітального ремонту. 
Чоловік виводить нас із кабінету в 
коридор і показує дірки у стінах, че-
рез які стирчать дошки з перекрит-
тя. Ветхість приміщення впадає у 
вічі, проте відчувається, що про 
нього дбають: білять та намагають-
ся підлатати то там, то тут. 

Медики нам з гордістю показу-
ють відремонтовану кімнатку для 

денного стаціонару. Переконують, 
що тут можна помістити аж п’ять 
ліжок для пацієнтів, мовляв, тіс-
но, зате тепло. На її ремонт торік 
сільська рада виділила 25 тисяч 
гривень. Сюди ще поки не ставили 
старих ліжок, які тут були раніше, 
бо чекають сучасних. 

Тетяна Терещук розповідає, що 
коли прийшла сюди працювати, то 
була неприємно здивована, адже 
ні в селі, ні в медичному закладі 
не було звичних для неї, містянки, 
комфортних умов проживання та 
роботи. 

«Але потім звикла, бо пацієн-
ти вдячні, колеги хороші, – каже 
жінка. – Сім років тому, коли при-
йшла сюди на роботу, ще заста-
ла фізіотерапевтичний кабінет з 
апаратурою. Проте через відсут-
ність достатнього фінансування 
на ремонт та потреби амбулаторії 
ми змушені були віддати апарати. 
Крім того, два роки тому зламався 
кардіограф». 

А днями тут вийшов з ладу й хо-
лодильник, у якому зберігали вак-
цини. Для медичних працівників 

це катастрофа. Старенький «Крис-
талл» відпрацював у амбулаторії не 
одне десятиліття, проте останнього 
вим кнення електроенергії таки не 
витримав. Тож тепер мікстури, вак-
цини та мазі, які мають зберігатися 
в холоді, медики носять додому, у 
власні холодильники.

ВАЛИТИ НЕ МОЖНА – 
ПОРЕМОНТУВАТИ

Медики в амбулаторії туляться 
у кількох кабінетах. Періодично в 
негоду з дірявого даху їм на голови 
крапає вода. Опалення пічне – як 
натопиш, так і нагрієшся, сміються 
лікарі. Нещодавно в амбулаторії 
зробили черговий поточний ре-
монт – підбили гіпсокартоном 
стелю в коридорі. Це дозволило за-
ховати від пацієнтів дірки у штука-
турці. У кінці коридору – зачинені 
двері. За ними – ще один коридор 
та кілька кімнат. Нас туди пускають 
неохоче – цю частину приміщення 
не використовують, бо провалю-
ється підлога. Працівники амбула-
торії кажуть: тут можна було б об-
лаштувати невеличкий гуртожиток 
для медперсоналу, проте без гро-
шей і на голому ентузіазмі цього не 
зробиш. 

Кілька років селом шириться 
чутка, що їхню амбулаторію будуть 
закривати. Місцеві – проти. Сіль-
ський голова Андрій Ягодинець 
каже: коли до них приїжджають 
чиновники з району і бачать, в яких 
умовах працюють люди, відразу ви-
дають вердикт: треба закривати. 

«Я особисто і мої люди не згідні 
з тим, щоб закрити цей лікарський 
заклад, бо якщо провести певну ре-
конструкцію, зробити перекриття, 
його можна оживити. Площа дозво-
ляє в частині приміщення відкрити 
гуртожиток сімейного типу для мо-
лодих працівників. Бо біда – покли-
кати медпрацівника можна, а втри-
мати – ніяк. Були б тут нормальні 

умови, душ, туалет, каналізація, то 
і люди прийшли б», – каже Андрій 
Ягодинець.

«Нам украй потрібна амбула-
торія, бо у нас багато стареньких 
людей. У райцентр вони не зможуть 
поїхати, приходять сюди поміряти 
тиск, отримати укол, крапельницю 
поставити. Звісно, нам бракує ба-
гатьох приладів, та й ліжка, гінеко-
логічне крісло треба. Ми хочемо, 
аби нас так само поважали, як і 
містян», – гаряче переконує місце-
ва жителька Галина Губаль. Додає: 
тутешні медики, якщо треба, то і 
додому прийдуть, і крапельницю 
поставлять, і взагалі вони найкра-
щі, бо свої.

«Звертаюся до лікарів і серед 
ночі, бо маю травму голови. Треба, 
аби знеболювальні давали – ніхто 
жодного разу не відмовив, – до-
лучається до розмови жителька 
Олеська Людмила Наумчук. – Якби 
було достатнє фінансування, то 
сюди й молодь ішла б. А то на бен-
зин грошей багато не дають, лікарі 
їдуть на виклики велосипедами в 
протилежний кінець села».

Саме відсутність умов для ро-
боти 10 років тому завадила пра-
цювати фельдшером нинішньому 
депутатові сільської ради Олегу 
Любежаніну. Зараз, каже чоловік, 
уся надія – на об’єднання громади. 
Він і сам балотуватиметься в депу-
тати майбутньої ОТГ за підтрим-
ки політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП».

«Передусім хочу відстояти ам-
булаторію. Знайти спонсорів, зро-
бити ремонт, щоб люди могли пра-
цювати. У нас вже закрили аптеку, а 
тепер відкрити не можуть. Село ве-
лике, треба і лікувати, і мати чим лі-
кувати. Треба відстоювати громаду 
й те, що завжди на першому місці – 
людей, їхнє здоров’я і життя. Я ли-
шився в селі і, якщо будуть хороші 
умови, цілком імовірно, що повер-
нуся сюди як медпрацівник», – каже 
кандидат у депутати Вишнівської 
ОТГ Олег Любежанін.

«Це приміщення ми тримаємо, 
ладнаємо, клеїмо, – провадить го-
ловний лікар олеської амбулаторії. 
– Вірю, що коли створять об’єднану 
територіальну громаду, то буде 
толк. ОТГ має бути Вишнівська, а в 
них є фінансовий ресурс. У Виш-
неві багато автозаправок, село 
близько біля міста, там будуються 
молоді сім’ї. Упевнений, що людей 
не кинуть. Я вірю в те, що все буде 
гаразд».

Поки ж працівники амбулаторії 
рахують дні й години до офіційного 
об’єднання в ОТГ та впевнені, що 
у них, їхньої громади, старенької 
здравниці є майбутнє. Просто тре-
ба трішки потерпіти та почекати. А 
чекати тут навчилися давно.

Олег Любежанін працював 
у Олеську фельдшером, проте 
звільнився через відсутність умов

Тут місцеві хочуть облаштувати 
гуртожиток для медиків

Головний лікар амбулаторії 
Віктор Борисюк

Олеська амбулаторія, яка обслуговує 
понад дві тисячі населення

Пацієнти амбулаторії

*
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варто знати

  Алла САДЕЦЬКА

  Галина ТЕРНОВА

новинка в тваринництві ВИПРОБУВАНО ЧАСОМ

ЧИМ КОРИСНА МОЛОДА РЕДИСКА

Кормоагрегати АКГСМ «Мрія» 
нового покоління мають 
високий попит у фермерів 

України, Росії, Сербії, Данії та інших 
країн Європи.

ТАКЕ ВИЗНАННЯ 
ГАРАНТУЮТЬ 10 ПУНКТІВ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРЕГАТА:

1 За економічними показниками прибуток 
перевищує витрати в 2 – 2,5раза.

2 Економія електроенергії та зерносуміші – 
у 1,8 – 2 рази.

3 Виробляє ферментований, збагачений 
протеїном та амінокислотами, легко за-

своюваний корм, скорочуючи вихід гною до 
40%, що позитивно впливає на витрати та 
екологію.

4 Зменшує захворюваність, зберігаючи 
здоров’я тварин (за 16 років роботи в 

більш як 8000 господарств – жодного захво-
рювання тварин).

5Забезпечує вихід екологічно чистого 
м’яса, що має підвищений попит у спожи-

вачів і м’ясокомбінатів.

6Збільшує середньодобові прирости жи-
вої маси тварин як мінімум на 30% проти 

сухого й екструдованого годування, скоро-
чуючи терміни відгодівлі.

7Простий у експлуатації. Обслуговує одна 
людина. Потрібні зерносуміш і вода, реш-

ту за вас зробить кормоагрегат «Мрія».

8Окупність кормоагрегатів «Мрія» – від 7 
до 18 днів. Такої окупності не має жодне 

устаткування у світі.

9Гарантія – 1 рік, 10 років праці до капре-
монту. Термін доставки покупцеві – три 

дні.

КОРМОАГРЕГАТИ СЕРІЇ АКГСМ «МРІЯ» 
ВИЗНАЛИ НАЙКРАЩІ У СВІТІ ТВАРИННИКИ!

10Забезпечить упевненість і стабіль-
ність бізнесу, зниження собівартості 

до 40%, рентабельність до 200%. М’ясо по-
трібне завжди і всім!

Якщо хочете бути багатим і успішним 
фермером, придбавайте кормоагрегат но-
вого покоління АКГСМ «Мрія». Більш як вісім 
тисяч господарств України, далекого й ближ-
нього зарубіжжя це вже зробили! Для цього 
бізнесу у вас вже розв’язано понад 70% пи-
тань: сарай або загородка – є; електроенер-
гія – є; вода – є; власна робоча сила – є; не-
багато корму – є, решта – на городі.

Ціни на наші кормоагрегати доступ-
ні, вони дешевші за устаткування анало-
гічних потужностей і типів (екструдерів, 
дробарок тощо) на 30% за вищої ефектив-
ності.

Потрібен невеличкий кредит на заку-
півлю поросят і кормоагрегата, за який ви 
впродовж півроку розрахуєтеся. А далі на 
вас чекають тільки прибутки, і ви – успішна, 
незалежна, заможна людина в цей суворий 
час. Сміливіше! Головне – ваші бажання й 
рішучість! Почніть із малого, й у вас усе ви-
йде!

Адреса прямого виробника 
кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»:

74900, Херсонська область, 
м. Нова Каховка,

вул. М. Букіна, 52, 
тел./факс: (05549) 7-08-88; 

7-08-01; (050) 848-50-68, 
(098) 346-35-22,

e-mail: mriya-08@mail.ru, 
сайт: www.agrokorm.info.

На прилавках уже з’явилися 
провісники вітамінів – молода 

редиска. Проте варто знати, що 
редиска не лише смачна і містить 
багато вітамінів, а й допомагає при 
різних недугах.

Виявляється, до складу редиски вхо-
дять фітонциди (натуральні антибіотики), 
які можуть впоратися не тільки з авітамі-
нозом і занепадом сил, а й допомагають 
при лікуванні бронхіту та бронхіальної 
астми.

Зазвичай для профілактики застудних 
захворювань використовують сік моло-

сторонньої хімії, корисна при анемії. Вона 
здатна підвищити рівень гемоглобіну в кро-
ві. А гіркуватий смак, зумовлений вмістом 
гірчичної олії, допомагає не лише поліпшити 
апетит, але й прискорити метаболізм, надасть 
жовчогінну дію.

ЛІКУЄ ГОЛОВНИЙ БІЛЬ
Ще наші предки колись використовували 

сік редиски як знеболювальне при головному 
болю. Для цього потрібно просто розрізати 
редиску навпіл, вичавити кілька крапель соку 
і змастити ним перенісся та скроні.

КОРИСНА ДЛЯ СЕРЦЯ
Редиска корисно діє при лікуванні ішеміч-

ної хвороби серця, інфаркту, тромбофлебіту. 
Речовини, що входять до складу цього овочу, 
розріджують кров, виводять шкідливий хо-
лестерин і покращують кровотворення, що 
дозволяє значно знизити ризик виникнення 
захворювань судин і серця.

ЗАПОБІГАЄ ОНКОЛОГІЇ
Згідно з дослідженнями вчених, редиска 

здатна запобігти утворенню ракових клітин у 
товстому кишечнику. А все через те, що в ній 
є барвник антоціан, який міститься в корене-
плоді у величезній кількості.

КОСМЕТИЧНІ 
ВЛАСТИВОСТІ

Ті, хто любить вживати редиску, можуть 
похвалитися красивим і рівномірним відтін-
ком шкіри обличчя. А якщо протерти овоч 
і змішати отриману кашку з крохмалем та 
оливковою олією, то вийде корисна вітамінна 
маска.

Для зміцнення імунітету лікарі радять ви-
пивати свіжовичавлений сік редиски, зміша-
ний із соком моркви у співвідношенні 1:2. Ді-
єтологи також рекомендують включати овоч 
в меню тих, хто хоче схуднути. Він також до-
поможе впоратися з набряками, налагодити 
перистальтику кишківника й нормалізувати 
рівень цукру в крові.

дої редиски, тому що він стимулює об-
мінні процеси, благотворно впливає на 
серцево-судинну систему і покращує кро-
вообіг.

ДОПОМАГАЄ 
ПРИ АНЕМІЇ

У редисці міс-
титься пектин, який 
відіграє величезну 
роль у процесі очи-
щення організму від 
шкідливих речовин, 
токсинів і шлаків. Ре-
диска, вирощена 
без застосування 

Poleznenko.ru
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ВІВТОРОК 25 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 19.50, 
05.30 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 00.25 Від першої 
особи 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.25 На 
слуху 09.00 Ранок про 
Україну 09.30 Україна на 
смак 10.00, 18.50 Що там 
з Євробаченням? Блоги 
10.05, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 10.20 Т/с «Площа 
Берклі» 11.20 Т/с «Лінія 
захисту» 12.05 Д/ф 
«Гайдамацьким шляхом» 
12.30 Суспільний 
університет 13.15 Уряд 
на зв’язку з громадянами 
14.00 Театральні сезони 
14.25 Спогади 15.35 
Поза часом. Телевистава 
«Фараони» 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 Перший 
на селі 20.20, 02.05 
Хокей з шайбою серед 
чоловіків. Чемпіонат світу 
(Україна - Австрія) 22.45 
З перших вуст 22.55, 
05.50 Вічне 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 04.00 Т/с 
«Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.15 Служба розшуку 
дітей

03.20 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.59 Kids Time
06.05 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.05 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
10.45 Т/с «Сашко Таня»
15.50, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф 

«Протистояння»
23.50 Х/ф «Час відьом»
01.50 Х/ф «Окулус»

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.10, 18.30 «За живе!»

10.40 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.25 Т/с «Коли ми 

вдома»

00.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00, 18.00 «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»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Х/ф «Недоторкані»
02.25 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 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 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
01.50 Х/ф «Бібліотекар 

3: Прокляття Юдиного 
потиру»

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 Мисливець 
та жертва 11.50 Африка: 
хижий світ 13.40 Містична 
Україна 14.30 Прихована 
реальність 15.20, 23.40 
Вирішальні битви 2 
світової 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко і 
ще далі 00.30 Ризиковане 
життя 05.20 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, 
23.30 «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»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Хороший 
хлопець»

22.00, 03.30 «На ножах»
23.40 Д/ф «Розщеплені на 

атоми»

1+1

06.20, 13.20 «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»

11.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.00, 05.30 
«Подробиці»

22.30 Т/с «Одного разу у 
Ростові»

00.10 Т/с «Територія 
краси»

03.30 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20, 04.45 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Більше ніж правда
12.10, 13.20, 17.50 Т/с 

«Острів непотрібних 
людей»

13.35 Х/ф «Ключ 
саламандри»

15.30, 16.10, 21.25 Т/с 
«Пес-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф 

«Ідентифікація Борна»
01.35 Д/ф «Битва за 

Чорнобиль»
03.10 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

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/ф 
«Горщик-сміхотун» 08.00 
Мультмікс 09.25 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
09.55 Х/ф «Король 
скейтборду: Найбільш 
вертикальний примат» 
11.25, 18.50 Панянка-
селянка 12.25, 16.40 
Казки У Кіно 13.30, 19.55 
Готель Галіція 14.35, 
17.45, 21.00 Одного разу 
під Полтавою 15.05 Т/с 
«Домашній арешт» 15.40 
Віталька 22.00 Країна У 
23.00 Розсміши коміка 
00.00 Х/ф «Загублене 
місто» 01.55 Т/с «10.5 
балів» 04.25 Це любов 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10, 19.30, 00.25 «Із 

перших уст»
08.20 Крок назустріч
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Актуальний 

репортаж»
11.40 «Такти і факти»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Зустріч для вас»
12.35 «Варто знати»
13.30 «Сердечний уклін»
14.00 Т/ц «Твій дім»
14.25 «Молодий балет 

Волині»
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
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45, 00.30 «Влада 

громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(М.Федік)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок
22.45 «Актуальний 

репортаж»
23.20 Т/ц «Обличчя війни»
23.50 «Хроніка війни»
01.20 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.45 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
02.10 Вистава «Володар 

душ людських»
03.25 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
03.45 Т/ц «Сам собі 

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

Європі»
04.45 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
05.00 Т/ц «В майстерні 

митця»

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

07.50, 18.30, 20.30, 
02.20 Вголос

08.35 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 «Хочу зробити 

АВЕРС зізнання»
17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
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 Шляхами Волині
23.40 «Феєрія мандрів»
00.35 Т/с «У меншості»
01.00 Т/с «Хочу зробити 

зізнання»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Гори димлять»
04.20 Ретроспектива: 

«Тарас Шевченко»
05.30 Мультсеріал
06.00 Волинський 

портрет
06.30 У фокусі Європа

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 19.50, 05.30 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 00.25 
Від першої особи 06.45, 
07.45, 08.25 Смакота 
07.20, 23.25 На слуху 
08.35 Паспортний сервіс 
08.45 Телемагазин 09.00 
Ранок про Україну 09.35 
Х/ф «Останній шанс» 
11.30 Д/ф «Голий король» 
Костянтина Степанкова» 
12.15 Суспільний 
університет 13.15 Борхес 
13.50 Д/ф «Ловець 
слів» 15.25 Фольк-
music 16.30 Твій дім-2 
16.45 Д/с «Національні 
парки Америки» 17.45 
Вікно в Америку 18.10, 
18.55 КЛІП учасника 
Євробачення-2017 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 19.20 Перша 
шпальта 20.20, 02.05 
Хокей з шайбою серед 
чоловіків. Чемпіонат 
світу (Угорщина - Австрія) 
22.45 З перших вуст 
22.55, 05.50 Вічне 23.00, 
00.00, 01.00 Підсумки 
04.00 Т/с «Травма» 

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

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

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»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.00 «Гроші»
23.25 Х/ф «Легенда про 

Червоного Орла»
01.55 Х/ф «Нащадки»

06.20, 13.30 «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, 12.25 Т/с 
«Шкідливі поради»

15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.45 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.55, 05.30 
«Подробиці»

20.30 Т/с «Спокуса»
22.30 Т/с «Одного разу у 

Ростові»
00.10 Т/с «Територія 

краси»
03.25 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

05.05 Служба розшуку 
дітей

05.10, 04.55 Дивитись 
усім!

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.45 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.05 Антизомбі
11.00 Секретний фронт
12.20, 13.05 Х/ф «Ключ 

саламандри»
14.20, 16.10 Х/ф 

«Призначення»
17.00 Х/ф «Примарний 

патруль»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-2»
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «Судна ніч»
01.55 Небачене 

Євробачення
02.10 Т/с «Лас-Вегас-5»
03.35 Стоп-10

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/ф «Чарівний 

горох»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»
09.55 Х/ф «Шайбу, 

шайбу!»
11.25, 18.50 Панянка-

селянка
12.25, 16.40, 00.55 Казки 

У Кіно
13.30, 19.55 Готель 

Галіція
14.35, 17.45, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

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

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45, 19.40, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.15 Мультфільм
08.25, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.25 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Камінна душа»

12.35 Т/ц «Хочу бути»
12.55, 01.50 «Фольк-

music»
13.55, 17.00 «Дитячий 

світ»
14.30 «Роки і долі» (Алла 

Опейда)
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.45 Тема дня
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.10, 01.25 «Спорт для 
всіх»

23.35 Т/ц «Обличчя 
війни»

23.50 «Хроніка війни»
02.50 Т/ц «Києвотека»
03.15 «Галерея портретів» 

(«Невгамовний 
Пантелеймон»)

04.30 «Музична весна на 
Першому»

05.10 «Реліквія з 
сімейного фотоальбому»

05.30 Т/ц «Живописна 
Сіверія»

06.00 Т/ц «Історія без 
купюр»

06.55, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.55, 18.30 «За живе!»
10.10 Х/ф «Не можу 

сказати «прощавай»
12.00 Х/ф «Іван 

Васильович змінює 
професію»

13.55 «Битва екстрасенсів 
16»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

19.55, 22.35, 01.30 
«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

03.30 «Найкраще на ТБ»

06.30 «TOP SHOP»
10.00, 18.00 «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»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 М/ф «Астерікс і 

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

Обелікс підкорюють 
Америку»

01.00 Т/с «Сонна Лощина»
02.30 «Нічне життя»

04.35, 18.00 Абзац
05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 Х/ф «Таймлесс: 

Рубінова книга»
09.10 Х/ф «Таймлесс 2: 

Сапфірова книга»
11.40 Х/ф «Таймлесс 3: 

Смарагдова книга»
13.50 Х/ф «Гаррі Поттер 

і Дари смерті»
16.10, 19.00 Ревізор 

Крамниці
21.00 Таємний агент
23.40 Суперінтуїція
01.05 Небачене 

Євробачення
01.20 Х/ф «Швець»

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 
01.20 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф «Павутинка 

бабиного літа»
13.50, 15.30 Т/с «Чорна 

квітка»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45, 02.15 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»
23.30 Х/ф «Бібліотекар 

3: Прокляття Юдиного 
потиру»

05.20 Агенти 
справедливості

06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Наші 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Мисливець та жертва 
11.50 Африка: хижий 
світ 13.40 Містична 
Україна 14.30 Прихована 
реальність 15.20, 23.40 
Вирішальні битви 2 
світової 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 
18.00, 22.40 Загадки 
планети 19.00 Легенди 
карного розшуку 19.50 
Далеко і ще далі 00.30 
Бандитський Київ 

ПОНЕДІЛОК 24 квітняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Мультсеріал
07.55, 08.30, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
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 Шляхами Волині
14.00 Шукаємо таланти
14.30 Сад. Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги
16.00 Т/с «Пастка»
17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі

АВЕРС 18.15, 02.00 МузейОк
18.30, 20.30 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Благодатна купель
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.05 Т/с «Хочу зробити 

зізнання»
23.20 Шляхами Волині
00.35 Т/с «У меншості»
03.05 Т/с «Пастка»
04.10 Ретроспектива: 

«Сільська вчителька» 1
05.30 Мультфільм
06.00 Волинський 

портрет
06.30 Огляд світових 

подій

Фільм «Легенда про Червоного Орла»

23:25

kinoafi sha.ua

Фільм «Окулус»

01:50

gam
er.ru

Фільм «Ідентифікація Борна»

23:25

w
papers.ru

РОСІЯ ВІДМОВИЛАСЯ 
ВІД «ЄВРОБАЧЕННЯ»

Російський «Первый канал» не 
транслюватиме «Євробачення», 

що у травні відбудеться в Києві. Також 
росіяни відмовилися брати участь в 
пісенному конкурсі.

Причиною такого рішення назвали 
відмову України впустити на свою терито-
рію для участі у конкурсі російську співач-
ку Юлію Самойлову, яка у 2015-му висту-
пала з концертом в окупованому Криму, 
передає «24 канал».

Як пише «Дождь», російський телека-
нал отримав листа від Європейської мов-
ної спілки, в якому організація визнала, 
що не змогла врегулювати питання про 
участь Самойлової у пісенному конкурсі 
в Києві, оскільки рішення про заборо-
ну в’їзду російській співачці ухвалювала 
Служба безпеки України.

Росіяни ж вважають таке рішення 
української сторони «спробою політизува-
ти конкурс». Пропозицію щодо віддаленої 
участі Самойлової чи її заміни на іншого 
артиста, який не порушував українського 
законодавства, Росія відкинула. 

мінус один
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СЕРЕДА 26 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 19.50, 05.30 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25, 00.25 Від 
першої особи 07.20, 23.25 
На слуху 08.35 Паспорт.
Ua 08.45 Телемагазин 
09.00 Ранок про Україну 
09.30 Україна на смак 
09.55, 18.45 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.00 Д/ф «Помилка 
на тисячоліття» 11.00 
Засідання Кабінету 
Міністрів України 
13.35 Д/ф «Чорнобиль. 
Людський фактор» 14.00 
Д/ф «Чорнобиль. Точка 
часу» 14.25 Д/ф «Тут є 
життя» 15.35 Світло 16.30 
Т/с «Лінія захисту» 17.20 
Школа Мері Поппінс 17.40 
М/с «Книга джунглів» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50, 22.45 З 
перших вуст 19.00, 01.50 
Новини. Культура 19.20 
Історична докудрама 
«Доньки Єви» 20.20, 02.05 
Хокей з шайбою серед 
чоловіків. Чемпіонат 
світу (Казахстан - Україна) 
22.50 Мегалот 22.55, 
05.50 Вічне 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 04.00 Т/с 
«Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.40 Зона ночі
06.00, 18.00 Абзац
06.50 Ревізор.Чорнобиль
07.50 Х/ф «Штучний 

розум»
10.40 Т/с «Секретні 

матеріали»
16.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Час 

розплати»
00.20 Х/ф «Щоденники 

Чорнобиля»
02.10 Х/ф «Ватиканські 

записи»

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.00, 18.30 «За живе!»

11.20 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.15 Т/с «Коли ми 

вдома»

00.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
09.50, 18.00 «Орел і 

Решка»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.30 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 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»
23.30 Д/ф «Блакитний 

пил»
01.00 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Наші 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00, 
00.30 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 
17.00 Мисливець та 
жертва 11.50 Африка: 
хижий світ 13.40 
Містична Україна 14.30 
Прихована реальність 
15.20, 23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 16.10 
Кібервійни 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко і 
ще далі 20.50 Мандрівка 
у себе 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 02.10 «ТСН»

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

09.30, 10.50, 12.20 
«Міняю жінку - 8»

12.50, 13.50 «Пробач 
мені, моя любове»

14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Хороший 
хлопець»

22.00 Х/ф «Обраниця»
02.20 М/ф «Як козаки...»

06.20, 13.20 «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»

11.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.00, 05.30 
«Подробиці»

22.30 Т/с «Одного разу у 
Ростові»

00.10 Т/с «Територія 
краси»

03.25 «уДачний проект»
04.05 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Громадянська 

оборона
10.50 Д/ф «Битва за 

Чорнобиль»
13.10 Х/ф 

«Ідентифікація Борна»
15.15, 16.10, 21.25 Т/с 

«Пес-2»
17.50 Т/с «Острів 

непотрібних людей»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Перевага 

Борна»
01.25 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.50 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/ф 
«Лисичка з качалкою» 
08.00 Мультмікс 09.25 
М/с «Дора-мандрівниця» 
09.55 М/ф «Пригоди 
козака Енея» 10.40 М/ф 
«Мураха Z» 12.05 Х/ф 
«Везунчик» 13.50 Т/с 
«10.5 балів» 17.00 Х/ф 
«І гримнув грім» 18.50 
Панянка-селянка 20.00 
Х/ф «Громобій» 21.45 Х/ф 
«Загублене місто» 23.40 
Це любов 00.05 Розсміши 
коміка 01.00 Казки У Кіно 
01.30 Шпілівілі 02.00 
Теорія зради 02.50 Країна 
У 04.30 Віталька 

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 Т/ц «Міні-мікс»
11.05 Т/ф «А ймення тій 

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

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Історія без купюр»
14.30 Т/ф «Полісся: зона 

пам’яті»
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»
19.00, 00.00 Новини 
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний контроль»
21.25 Прем’єра т/ф 

«Діброва - Дубище: 
життя після вибуху»

21.50 «Важливо!»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
22.30 «Час-Time»
22.55 Т/ц «Роки і 

долі» :«За адресами 
чорнобильців»

23.20 Т/ц «Обличчя війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Євровибір»
01.20 Т/ц «Культурний 

простір»
02.15 Вистава «Великий 

льох» (Т. Шевченко)
03.45 «Студентський 

квиток»
04.30 Т/ц «Роки і долі»
05.00 Т/ц «Музеї Волині»
06.00 Т/ф «Реліквія 

з сімейного 
фотоальбому»

06.35 «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 Завтра-сьогодні
09.00 Т/с «Травма»
09.50 Т/с «Украдене 

щастя»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Ретроспектива: 

«Тарас Шевченко»
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Життя без обману
16.00 Т/с «Гори димлять»

АВЕРС 17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.30, 20.30, 23.20, 

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 «Хочу зробити 

зізнання»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «У меншості»
02.00 МузейОк
04.20 Ретроспектива: 

«Запорожець за 
Дунаєм»

05.30 Мультсеріал
06.00 Волинський 

портрет
06.30 У фокусі Європа

ЧЕТВЕР 27 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 19.50, 
05.30 Новини 06.10, 
07.10, 08.10 Ера бізнесу 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30, 00.25 Від першої 
особи 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.25 На 
слуху 09.00 Ранок про 
Україну 09.30 Україна 
на смак 10.00, 18.50 Що 
там з Євробаченням? 
Блоги 10.05 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 № 10.20, 16.30 
Т/с «Лінія захисту» 
12.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 12.30 
Суспільний університет 
13.15 Слідство 14.10 Д/ф 
«Обраний. Мирослав 
Вантух» 15.35 Надвечір’я. 
Долі 17.20 Казки Лірника 
Сашка 17.40 М/с «Книга 
джунглів» 18.05 Voxcheck 
18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00 
Новини. Культура 19.20 
Історична докудрама 
«Доньки Єви» 20.20, 02.05 
Хокей з шайбою серед 
чоловіків. Чемпіонат світу 
(Австрія - Південна Корея) 
22.45 З перших вуст 
22.55, 05.50 Вічне 23.00, 
00.00, 01.00 Підсумки 
04.00 Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.55, 02.05 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.33, 07.55 Kids Time
06.35 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
10.40 Т/с «Щасливі 

разом»
14.15, 19.00 

Суперінтуїція
16.00 Хто зверху?
20.45 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»
00.10 Х/ф 

«Протистояння»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

10.45, 18.30 «За живе!»

12.00 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00, 18.00 «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»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 «Скептик»
03.00 «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 «Я дарую тобі 

щастя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20, 00.30 Гордість 
України 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Мисливець та жертва 
11.50 Африка: хижий 
світ 13.40 Містична 
Україна 14.30 Прихована 
реальність 15.20, 23.40 
Вирішальні битви 2 
світової 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 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, 00.30 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 8»

12.50, 13.50 «Пробач 
мені, моя любове»

14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.30, 03.55 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Хороший 
хлопець»

22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.45 Х/ф «Читець»

06.20, 13.20 «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»

11.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.50, 05.30 
«Подробиці»

22.30 Т/с «Одного разу у 
Ростові»

00.10 Т/с «Територія 
краси»

03.20 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 04.45 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Секретний фронт
11.15, 13.15, 17.50 Т/с 

«Острів непотрібних 
людей»

13.30 Х/ф «Перевага 
Борна»

15.30, 16.10, 21.25 Т/с 
«Пес-2»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Ультиматум 

Борна»
01.30 Х/ф «Дипломатія»
02.50 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон

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/ф «Про всіх на 

світі»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»
09.55 Х/ф «Король 

повітря. Золота ліга»
11.25, 18.50 Панянка-

селянка
12.25, 16.40 Казки У Кіно
13.30, 19.55 Готель 

Галіція
14.35, 17.45, 21.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.05 Т/с «Домашній 
арешт»

15.40 Віталька
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Х/ф «Як я тепер 

кохаю»
02.00 Х/ф «Залізна 

сотня»
03.30 Це любов

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 «Євровибір»
13.25 «Кошик творчих 

ідей»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.15 Т/ф «І буде син, і 

буде…»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ц «У майстерні 

митця»
17.30 Т/ц «Жіночий клуб»
18.00 Т/ц «Абетка здоров’я»
18.25 «Києвотека»
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 Т/ц «Роки і долі»
23.45 Т/ц «Обличчя 

війни»
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»
05.20 Д/ф «Воскові крила 

ц Ікара»
05.45 «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 «Гори димлять»
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 Слідство Інфо
22.05 15 республік
22.50 Т/с «Буйна»
00.35 Т/с «У меншості»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Гріх»
04.10 Ретроспектива: 

«Процес про три 
мільйони»

05.30 Мультсеріал
06.00 Волинський 

портрет
06.30 У фокусі Європа

ДОРН ВІДХРЕСТИВСЯ 
ВІД ДОПОМОГИ 
БІЙЦЯМ АТО

Український співак Іван Дорн у 
інтерв’ю російському журналісту 

назвав агресію Росії в Україні 
«сваркою двох побратимів» і 
зазначив, що процес примирення 
вже почався. Також запевнив, що 
ніколи не допомагав бійцям АТО, а 
перераховував гроші постраждалим 
від обстрілів жителям Маріуполя.

Раніше під час концерту в Москві він за-
явив, що між українцями і росіянами «немає 
нічого, крім дружби». А днями виконавець 
зазначив: йому подобається думати, що «ро-
сіяни й українці брати».

Також Дорн негідно пояснив, чому на 
«Новій хвилі-2014» вийшов на сцену у светрі 
з тризубцем і заспівав українською. Мовляв, 
тоді він співпрацював з продюсером Ігорем 
Крутим, і той дав йому повну свободу дій.

«Тому я й подумав поїхати з українською 
піснею, нести українську культуру... І що тре-
ба вийти з тризубцем, аби з приводу костю-
ма ніхто не смердів», – висловився артист.

осоромився

Фільм «Обраниця»

Фільм «Ковбої проти прибульців»

Фільм «Громобій»

22:00

22:00

20:00

serialuk.net

kinoprofi .org
kinoprosm

otr.tv

ВЕДУЧУ «ОРЛА І 
РЕШКИ» МОЖУТЬ 
ЗВІЛЬНИТИ   

Ведуча популярного тревел-шоу 
«Орел і решка» Регіна Тодоренко 

вляпалася у скандал. Жінка відверто 
розповіла в інтерв’ю про закулісся 
проекту. 

Вона заявила, що глядачів вводять в ома-
ну, коли розповідають про золоту карту з не-
обмеженим фінансовим лімітом. Насправді, за 
словами зірки, бюджет кожної програми дуже 
обмежений. А найдорожчі номери в готелях 

продюсери беруть в оренду 
на кілька годин. Заяви Тодо-
ренко не залишилися без 

уваги генерального про-
дюсера «Орла і решки» 

Нателли Крапівіної. 
В інтерв’ю виданню 
Life.ru вона заявила, 

що обурена брехнею 
Тодоренко і, можливо, 
звільнить ведучу або 
оштрафує. Сума штрафу 

може скласти 35 тисяч 
доларів. 

скандал

– Лікарю, чи 
є у мене хоч 

надія?
– Надія?.. Є. 

Шансів немає.

peoples.ru

продюсери
на кілька
ренко н

уваги 
дюс

щ
Тод
звіл
ошт

мож
долар

peoples.
lesrururururuu
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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

Міцна держава – сильна і здорова націяМіцна держава – сильна і здорова нація

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ ВОЛИНСЬКОЮ ПАСКОЮ 
СМАКУВАЛИ НА ПЕРЕДОВІЙ

Ранковий Донбас зустрів нас 
сонечком та бездоріжжям. При 

в’їзді безпосередньо в зону АТО – 
блокпост. За чотири дні ми проїхали 
їх десятки. На деяких дорожніх КПП 
волонтерські автівки з українськими 
прапорами пропускали. На інших 
перевіряли не лише наші документи, а 
й вантаж.

– У вас немає випадково прапора? – питає 
військовий з Полтавщини, що саме чергує на 
блокпосту. – А то я скоро – додому. Хочу на 
пам’ять зібрати автографи тих, із ким стояв 
пліч-о-пліч весь цей час.

Синьо-жовтий стяг, звісно, у керівника 
та засновника волонтерського центру «Серце 
патріота», депутата Луцької міської ради від 
фракції «УКРОП» Сергія Балицького був. Це 
145-та поїздка в зону АТО волонтерів цього 
центру. У самого ж Сергія Івановича передве-
ликодня мандрівка ювілейна – сімдесята. Тож 
за три роки волонтерства він як ніхто знає, 
які потреби у військовослужбовців. Забіга-
ючи наперед, скажу: це був не єдиний блок-
пост, на якому в нас просили прапор.

СІМ ТОНН ГУМАНІТАРНОГО 
ВАНТАЖУ

Напередодні Світлого Христового Во-
скресіння, у середу Страсної Седмиці, акти-
вісти центру «Серце патріота» та Самооборо-
ни міста Ківерців двома бусами з причепами 
вирушили з гуманітарною допомогою на схід. 
Вони мали важливу місію – до свята встиг-
нути доправити понад тисячу волинських 
пасок для військовослужбовців та місцевих 
діток. Окрім великоднього хліба, у машинах 
близько семи тонн гуманітарної допомоги, 
яку вдалося зібрати завдяки небайдужим 
підприємцям, організаціям та, звісно, прос-
тим волинянам. 

На Театральному майдані Луцька – остан-
ні приготування. Священики освячують пас-
ки та фрукти. Вирушаємо в путь.

СЛОВ’ЯНСЬК – МІСТО-ТИЛ
Майже двадцять годин у дорозі, і перше 

місце призначення – Слов’янськ. Саме тут у 
2014-му розпочиналася війна. Минуло три 
роки, та при в’їзді в місто нас досі зустріча-
ють будинки без дахів, вікон, зрешечені пар-
кани. Хтось свої домівки відновив, про деякі 
нагадує лише звалище, залишене війною.

Синьо-жовтий дах Слов’янської школи-
інтернату №1 видно здалеку. Триповерхова 
будівля під час воєнних дій зазнала значних 
пошкоджень. Тому довелося повністю заміни-
ти вікна, дах, робити ремонт в усіх кабінетах.

У школі-інтернаті навчаються не лише си-
роти, а й діти з сірої зони, де йдуть обстріли. 
Адже Слов’янськ зараз можна назвати глибо-
ким тилом. Звідси до лінії фронту – 80 кіло-
метрів. 

Коли волинські волонтери приїхали в 
школу-інтернат, у дітей тривали весняні ка-
нікули. Тож коли школярі повернуться до 
навчання, на них, крім пасочок, чекають 
смаколики, одяг, зібраний луцькими Офіса-
ми розвитку кварталу Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», книжки, мийні засоби від не-
байдужих волинян. 

До слова, такі ж подарунки волонтери 
передали для діток села Широкого, що на Лу-
ганщині.

ДИТЯЧІ ВИРОБИ ОБЕРІГАЮТЬ 
ВІЙСЬКОВИХ

Напередодні Світлого Христового Во-
скресіння волонтери не могли оминути 
увагою тих, хто і в свято, і в будні стоїть 
на сторожі нашого спокою – українських 
військово службовців. Батальйони «Світязь», 
«Донбас-Україна», «Волинь», 14-та бри-
гада – загалом передали пакунки в понад де-
сять військових підрозділів. Окрім освячених 
пасочок, військовослужбовцям привезли хо-
лодильник, бінокль, аптечки, матраци, кни-
ги, консервацію, фрукти, солодощі, вареники 
й багато інших продуктів. А ще – паперових 
голубів миру від луцьких школярів. 

Військовослужбовець із Володимира-Во-
линського з позивним Гор каже, що дитячі 
вироби служать оберегами для військових.

– Як ми виходили з Вуглегірська, в моєму 
бронежилеті був дитячий малюнок. Можли-

во, саме він допоміг мені лишитися живим, – 
пригадує волинянин.

На початку військових дій у 2014 році чо-
ловік повернувся з Москви, де був на заробіт-
ках, щоб боронити Україну від агресора. Ось 
уже четвертий рік волинянин відстоює тери-
торіальну цілісність Батьківщини. 

– Найцінніше те, що є небайдужі люди, 
які допомагають і підтримують, адже не всі 
хлопці мають рідних, які з дому щось виси-
лають, – каже ще один військовослужбовець 
Сергій, якого побратими звуть Масажистом.

Такий позивний він отримав через те, що 
вміє вправляти хребти, вивихи. Це вміння 
часто ставало у пригоді, коли треба було до-
помогти побратимам. Підрозділ, у якому несе 
службу Сергій, – у резерві, під час обстрілів 
вони першими виїжджають хлопцям на до-
помогу. Коли на передовій тихо – тренують-
ся, відпрацьовують навики. 

ВІД ЗАХОДУ ДО СХОДУ
За чотири дні в дорозі здолали 2 тисячі 800 

кілометрів. Відвідали десятки міст та сіл Доне-
цької й Луганської областей. Окрім дітей і вій-
ськовослужбовців, освячені пасочки та про-
дукти доправили активістам редуту, що в місті 
Бахмут, які протестують проти торгівлі з оку-
пантами. Також волинські волонтери передали 
гігієнічні засоби та аптечки від благодійного 
фонду «Серце для України» для краматорсько-
го волонтерського центру ГО «Вітчизна». 

...Враження від поїздки неоднозначні. 
Проте в одному переконалася остаточно: 
українські військовослужбовці потребують 
нашої уваги та допомоги. Вони стоять в око-
пах, щоб війна не прийшла у наші домівки. 
Ми ж, своєю чергою, маємо підтримувати їх 
і морально, і матеріально. 

Ірина ЮЗВА
Донецька, Луганська області

Гостинці захисникам від волинян

Сон буде комфортнішим Будинок при в’їзді у Слов’янськ
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Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН МОВЧАНІВСЬКИЙ ФАП ПЕРЕСЕЛИВСЯ 
У ПРОСТОРІШЕ ПРИМІЩЕННЯ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ СУЧАСНА ОСВІТА

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ – 
ШАНС НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

УРОКИ СТАНУТЬ 
ЦІКАВІШИМИ
ЗОШ І-ІІІ ступенів села 
Дубище Рожищенського 
району – опорна в окрузі. Тут 
здобувають знання близько 250 
учнів з Дубища та Єлизаветина. 
Школа намагається йти у ногу 
з часом і все більше уваги 
приділяє інтерактивному 
навчанню дітей. 

Для того щоб навчання було 
цікавішим і сучаснішим, педа-
гоги, порадившись із батьками, 
вирішили створити мультиме-
дійний клас. Можливості бать-
ків вичерпані, адже за їхні кош-
ти вже замінили вікна, дошки та 
освітлення. Тому по допомогу 
ініціативна громада звернулася 
у рожищенське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». На умовах співфінан-
сування в навчальному закладі 
вдалося облаштувати мульти-
медійний клас для початкової 
ланки. 

Директор ЗОШ Тетяна 
Дмит ренко каже, що стрімкий 
розвиток технічних можливос-
тей заганяє освіту в сільських 
школах у глухий кут. Адже зараз 
є багато можливостей зробити 
уроки цікавими та пізнавальни-
ми, проте без сучасної техніки 
тут не обійтися.

– У наших діток, особливо 
в початкових класах, переважає 

наочно-образне мислення. Саме 
наочність відіграє дуже важливу 
роль у тому, щоб процес навчан-
ня був інтенсивним, новітнім, 
сучасним, а найголовніше – ці-
кавим, – переконана Наталія Са-
лова, вчитель початкових класів 
та англійської мови.

Батьки, розуміючи, що від 
держави годі чекати допомо-
ги, з розумінням ставляться до 
шкільних потреб.

– Діти – найголовніше, що 
є у нашому житті. Вони багато 
часу проводять у школі. Тому 
ми прагнемо, щоб їм було ком-
фортно та цікаво навчатися, – 
каже мама Віта Івашина.

Облаштування мультиме-
дійного класу – перший проект 
дубищенської громади. Проте 
ініціативні жителі не зупиня-
ються на досягнутому і вже го-
тують новий.

– Дубище – молоде та пер-
спективне село. Тут дуже бага-
то діток, яким ніде проводити 
час. Громада побачила, що Фонд 
справді працює, та націлилася 
на новий проект – облашту-
вання дитячого майданчика, – 
зазначила керівник рожищен-
ського представництва Фонду 
Оксана Веремчук.

Людмила ПАСТУШОК,
Рожищенський район

Інну Горун у Мовчанові 
шанобливо називають «нашою 

медичкою». Бо знають: вона 
примчить на допомогу в будь-
яку пору дня чи ночі. Саме тому 
мобільний номер жінки завше у 
зоні доступу. 

У цьому невеличкому селі про-
живає 180 людей. Майже половина 
з них – пенсіонери. А ще у Мовча-
нові живе 10 багатодітних родин, 
у яких підростають дітки різного 
віку. Завідувачка ФАПу відвідує на 
дому і робить щеплення малюкам 
до року. Мама п’яти діток Тетяна 
Віблий хвалить фельдшерку: мов-
ляв, встановлює точні діагнози, 
ніколи не помиляється. Регулярно 
Інна навідується і до пенсіонерів, 
прикутих до візка. А 79-річній Іри-
ні Мочеброді сільська медичка не-
щодавно врятувала життя. 

– Якби не Інна, я не знаю, чи 
сиділа б зараз перед вами, – каже 
пенсіонерка. – Увечері мені стало 
зле, я впала на підлогу. Добре, що 
телефон був під рукою. Подзвони-
ла Інні, вона за кілька хвилин при-
бігла городами. Двері були зачине-
ні зсередини. Кажу: бери поліняку і 
вибивай шибку. Інна так і зробила, 
потім повернула ключ і зайшла в 
хату. Після того щодня забігала, ці-
кавилася моїм самопочуттям. Доб-
ре, що в селі є ФАП і медичка, бо 
від цього залежать наші життя. 

Інна Горун народилася й ви-

росла в Мовчанові. Отримавши у 
1991 році диплом акушерки, тру-
довий стаж розпочала в сусідньому 
Манькові. Довелося попрацювати і 
в Озютичах, лише після цього жін-
ка повернулася у рідне село.

– У Мовчанові в одному при-
міщенні розташовувалася кімнатка 
ФАПу і квартира для медика. Фак-
тично ФАП був у непристосовано-
му приміщенні, яке не відповіда-
ло санітарним нормам і не могло 
пройти акредитацію, – пригадує 
медичка.

Коли в селі припинила діяль-
ність початкова школа, Інна Горун 
вирішила боротися за це примі-
щення. Дарма, що воно не функ-

ціонувало 12 років і перебувало в 
занедбаному стані. Щойно районна 
влада ухвалила відповідне рішен-
ня, енергійна жінка взялася ремон-
тувати та осучаснювати будівлю. 
Для цього почала брати участь у 
проектній діяльності. Завдяки ви-
грашу в першому проекті, у ФАПі 
оновили меблі й частину обладнан-
ня, встановили енергоощадні вікна 
і вхідні двері. 

– Я – людина азартна. Після 
першого успіху вирішила подавати 
проекти в інші фонди. Саме тоді у 
Локачинському районі відкрилося 
представництво Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Оскільки до-
свід написання проектів уже мала, 

разом із ініціативною групою по-
дали на розгляд проект «Спільні 
зусилля – якісне медичне обслуго-
вування», – розповідає Інна Горун.

У Фонді ініціативу мовчанівців 
підтримали. На умовах співфінан-
сування з громадою та місцевою 
владою у ФАПі зробили капіталь-
ний ремонт двох кімнат, придбали 
медичне обладнання та оновили 
меблі. До слова, ремонт селяни ро-
били власними силами. Чоловіки 
щодня працювали протягом двох 
місяців. Зате на результати їхньої 
роботи любо глянути – підлога по-
лакована, стіни рівненькі, грубки 
обкладені плиткою, – прихвалює 
помічників господиня ФАПу.

– Ваша громада маленька, але 
дружна, – відзначила керівник ло-
качинського представництва Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Оксана Дмитрук. – Згуртувавшись, 
ви розв’язали конкретну проблему. 
Я вже бачу ваші подальші проекти: 
реконструкція даху ФАПу, вста-
новлення дитмайданчика в селі. 
Вірю, що вам усе вдасться. 

У рамках реалізованого проек-
ту також придбали електронні ди-
тячі ваги, інгалятор, ножиці, тест-
смужки до глюкометра, пінцети, 
шпателі, штатив для крапельниці. 

– Дуже важливо цінувати ме-
дика на селі, – переконаний голова 
локачинської районної організа-
ції політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Василь Демидюк. – У країні сьогод-
ні впроваджують багато реформ, у 
тому числі й медичну. Є постанова 
Міністерства охорони здоров’я про 
вимоги до сімейних лікарів, медич-
ного обладнання. Але там жодним 
словом не згадано про первинну 
ланку медицини – ФАПи. А в селах 
живуть переважно люди старшого 
віку. Якщо від них забрати медика, 
це означатиме крах. Треба робити 
все по-людськи. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Локачинський район

Передобідньої пори на території дитсадка села 
Заброди, що на Ратнівщині, гамірно. Дітлахи саме 
вийшли на прогулянку. Яскравий ігровий майданчик – 
гойдалки, гірки, пісочниці – саме те, що потрібно для 
корисного дозвілля малюків. 

У навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» села Заброди здо-
бувають освіту діти з Якушева та Забродів. Тут дбають не 
лише про те, щоб дати їм належні знання, а й намагають-
ся створити комфортні умови для навчання. Оскільки 
державне фінансування освіти на сьогодні лишає бажати 
кращого, основний тягар лягає на плечі батьків. І щоб 
хоч якось його зменшити, директор Роман Тарасюк шу-
кає усі можливі варіанти, щоб залучити додаткові кош-
ти. Одним із них є написання проектів. 

– Тільки завдяки проектній діяльності ми зможемо 
покращити свою матеріальну базу, наповнити методич-
ним змістом дошкільну освіту. Сподіватися й чекати, 
що хтось принесе гроші, нині марно, – з досвіду знає 
очільник навчально-виховного комплексу. – На перших 
етапах було нелегко пояснити людям, що треба робити 
щось, аби не лише освоїти бюджетні кошти, а й притяг-
нути з інших джерел фінансування. Але з часом розумін-
ня батьків приходить. 

За п’ять років керування навчально-виховним комп-
лексом завдяки активній проектній діяльності Романові 
Тарасюку вдалося створити музей при школі, облаго-
родити шкільне подвір’я, облаштувати душові кімнати. 
Було й чимало менших проектів, як-от забезпечення ДНЗ 
новими меблями, ігровим та методичним матеріалом.

Далі вирішили зробити ремонт у санвузлах дитсад-
ка. Адже сантехніка була вже застарілою, ще з часів бу-
дівництва закладу. Цього разу ініціативний директор, 
заручившись батьківською підтримкою, звернувся в 
представництво Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» у 
Ратнівському районі.

– До нас прийшла ініціативна група вже з готовим па-
кетом документів. Ми тільки перевірили, внесли незнач-
ні корективи. Згідно з проектом, вони хотіли поміняти 
лише сантехніку. Проте, поїхавши до них на збори, ми 
дійшли спільної думки: все-таки варто зробити ремонт у 
санітарних кімнатах, – пригадує Лариса Михалевич, ке-
рівник ратнівського представництва Фонду. – Цей про-
ект особливий тим, що люди тут ініціативні та дружні. 
Вони дуже переживають не лише за власне майбутнє, а й 
своїх дітей, онуків та правнуків.

Тепер завдяки взаєморозумінню між дирекцією навчаль-
ного закладу й батьками у забродівському дитсадку сучасні 
санвузли, що відповідають санітарним вимогам. Проект вті-
лювали на умовах співфінансування Фонду та громади.

Мама двох дошкільнят, голова ініціативної групи 
Інна Гуль переконана: якщо держава не піклується про 
дітей, то ініціативу в свої руки мусять брати батьки. 
Адже діти мають навчатися у комфортних умовах.

Депутат Ратнівської районної ради, кандидат на по-
саду забродівського сільського голови від партії УКРОП 
Микола Макарук каже, що в період, коли держава кину-
ла українське село напризволяще, проектна діяльність – 
одна з реальних можливостей покращити життя сіль-
ської громади. 

Позитивний досвід реалізації проекту в дитсадку 
надихнув ініціативного директора на написання нового 
проекту із заміни старих шкільних дощок. Проект уже 
затвердили, його буде реалізовано найближчим часом. 

– Ми не зациклюємося на чомусь одному. Одно-
часно працюємо над кількома проектами. Є хороша ко-
манда, є розуміння та підтримка батьків, разом ми по-
кращуємо умови навчання наших дітей. Приємно, що є 
Фонд, який відкрито та прозоро працює на результат, – 
резюмує директор.

Ірина ЮЗВА,
Ратнівський район 

Виклик починається із вимірювання тиску

Після занять у мультимедійному класі

У наймолодшого пацієнта хрипів нема!

Мити рученята тепер приємно Громада дбає про дітей
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ДОБРО У СЕРЦІ

ДИВА НІКОЛИ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ...
ІСТОРІЯ ПРО ДІВЧИНКУ, ЯКА ВИСТОЯЛА В НЕРІВНІЙ БОРОТЬБІ З ХВОРОБОЮ 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

ДОРОГОЮ ТВОРЧОСТІ ФОНД РОЗВИТКУ СТВОРИЛИ У ВОЛИНСЬКОМУ ФОНД РОЗВИТКУ СТВОРИЛИ У ВОЛИНСЬКОМУ 
УЧИЛИЩІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВУЧИЛИЩІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM

Культурна і здорова нація – гарантія 
духовної згуртованості та єдності. 

Саме цього сьогодні як ніколи потребує 
наша країна. Виховувати молодих 
українців потрібно і в контексті людських 
цінностей, і в культурному руслі. Саме 
в такому напрямку триває навчально-
виховний процес у Волинському 
державному училищі культури і мистецтв 
імені І. Ф. Стравінського. 

Сьогодні там навчається 378 студентів з 
Волинської області, а також із Львівської, Рів-
ненської, Чернівецької, та навіть із південно-
го регіону. Діти опановують навики на п’яти 
спеціальностях, усього в закладі – 11 спеці-
алізацій. Попри те, що училище є єдиним в 
області та унікальним у своєму роді, держава 
не поспішає з виділенням потрібних коштів 
на його підтримку. Тому небайдужі батьки ді-
тей, які навчаються тут, об’єдналися і створи-
ли фонд розвитку цього закладу. Його мета – 
залучати кошти іззовні, знаходити додаткові 
шляхи фінансування та ефективно ними роз-
поряджатися.

– Зараз дуже проблематична ситуація з дер-
жавним фінансуванням нашого училища. Ми 
належимо до обласного бюджету, проте кош-
тів, що їх виділяють на заклад, катастрофічно 
бракує. Відтак батьки вирішили не опускати 
рук, а долучитися до розв’язання найактуаль-
ніших проблем училища. Тут навчаються наші 
діти, висококваліфіковані викладачі вклада-
ють у них усі свої вміння, таланти, можна ска-
зати, душу. Тому батьки й об’єдналися у фонд 
розвитку для створення комфортних умов на-
вчання, – каже голова батьківського комітету 
та фонду розвитку училища «Дорогою твор-
чості» Мирослава Бойко. 

Також вона зазначила, що відразу після 
створення фонду розвитку ініціативна група 
провела з батьками екскурсію училищем, під 
час якої зафіксували низку питань, що по-
требують нагального розв’язання. Одним із 
таких є відсутність в училища транспортного 
забезпечення. 

– Студенти є учасниками найрізнома-
нітніших всеукраїнських конкурсів, беруть 
участь у фестивалях та концертах, виступають 

Казка про сильну духом, 
але хвору дівчинку 
Аніл, що її написала 
дев’ятирічна Ангеліна 
Лисик, – автобіографічний 
твір. Робота взяла участь 
у конкурсі дитячих 
літературних творів та 
перемогла. Завдяки такому 
визнанню дівчинка стала 
учасницею проекту Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
«Відпочинок у Буковелі». 
Вона разом із сотнями 
найталановитіших дітей 
Волині дістала нагоду 
насолодитися природою 
Карпат. 

Ангеліна з Володимира-
Волинського писала про себе, 
про своє казкове майбутнє. 
Головній героїні книжки, Аніл, 
як Ангеліні на той час, дев’ять 
років.

– Коли Аніл захворіла, по-
бачила у вікні жінку, яка в май-
бутньому мала їй допомогти. 
Щоб одужати, дівчинці з казки 
потрібно було пройти випро-
бування. У неї було дуже бага-
то пригод... – розповідає каз-
кову історію, взяту із власного 
життя, дівчинка. 

Ангеліна впродовж двох 
років боролася з підступною 
хворобою, проходила курс ін-

тенсивної терапії. 
– Нас не залишили наодинці 

з бідою. У лікарню приходили 
дівчата-волонтери, ми ліпили, 
робили мультфільми, малюва-
ли, – розповідає мама Ангеліни 
Ірина Лисик. – Це дітей дуже 
підтримувало, адже вони були 
зачинені в чотирьох стінах у лі-
карні. Дуже важко було спосте-
рігати за цим. 

Люди в казках, на думку Ан-
геліни, такі ж, як і в реальному 
житті. З такими ж проблемами 
й страхами, з такою ж силою 
духу й волею до життя, з такою 
ж готовністю долати найваж-
чі перепони. Тому й героїня її 
книги бореться із хворобою, а 

паралельно – із завданнями, які 
поставила перед нею казкова 
знайома. 

– Те, що ми тут, – результат 
боротьби. Завдяки нашому лі-
карю, який вчасно встановив 
діагноз, правильному лікуван-
ню ми залишилися живі, – пере-
конана Ірина Лисик. – Ангеліна 
також мріє бути лікарем і допо-
магати дітям. Вона хоче, щоб усі 
були здорові.

Дива ніколи не закінчують-
ся. Важливо те, що вони завжди 
крокують за руку з добром. А 
добро, на думку дівчинки, – 
живе.

– Добро було би велике, сві-
тилося б, могло б переміщатися, 

може, й говорити... Воно ніколи 
не сиділо б на місці, – мрійливо 
роздумує дівчинка. – Я не хоті-
ла б тільки собі те добро. Я його 
відпустила б. Нехай іде собі... 
Нехай шукає людей, яким по-
трібне.

Життя теж схоже на казку. 
Особливо тоді, коли в ньому 
трапляється те, що видається 
абсолютно нездійсненним. Але 
ти у це віриш. Бо іншого виходу 
немає. Ангеліна зрозуміла одну 
просту істину: за мрію варто 
поборотися. Навіть коли сили 
нерівні. Тому вона – справжній 
борець.

Наталка ПЕТРУК,
Володимир-Волинський

на сценах драмтеатрів та в районних будинках 
культури. Крім того, габаритні інструменти 
(барабани, віолончель, тромбони, труби) не 
дозволяють скористатися звичайним тран-
спортом, а потребують спеціального місця 
для їх перевезення. Немає навіть невеликого 
транспортного засобу на місцеві виїзди, діти 
змушені нести інструменти на собі. Можли-
вість щоразу орендувати автобус і платити за 
пальне є не у всіх батьків, а тому трапляють-
ся випадки, коли талановиті діти не можуть 
показати свої вміння і таланти іншим, тим 
самим прославити Волинь як край творчості 
й культури. Створюється враження, що такі 
діти нікому в цій державі не потрібні, це дуже 
прикро, – зазначає голова фонду розвит ку 
училища «Дорогою творчості». 

Зі слів Мирослави Бойко, не всі так бай-
дуже ставляться до майбутнього молоді. 
Допомогу в створенні фонду розвитку іні-
ціативним батькам надали в Офісі розвитку 
кварталу на вул. Ковельській: проконсуль-
тували щодо порядку реєстрації, розповіли 
про переваги такого кроку та підтримали 
юридично.

Заступник директора з виховної робо-
ти Антон Антонюк зазначив, що Волинське 
училище культури і мистецтв відрізняється 
від усіх інших навчальних закладів тим, що 
воно справді мистецьке і готує творчих осо-

бистостей: акторів, режисерів, викладачів 
музичних шкіл, працівників будинків куль-
тури й бібліотек, художніх керівників, а та-
кож керівників хорів і танцювальних колек-
тивів. 

– Половина акторського складу Волин-
ського облмуздрамтеатру – наші випускники. 
Практично у всіх всеукраїнських конкурсах 
наші студенти беруть участь. Наприклад, у 
2016 році в нас було 59 учасників різноманіт-
них конкурсів, це дуже багато, зважаючи на 
загальну кількість студентів. Наша навчальна 
програма ґрунтується на індивідуальних за-
няттях. Учитель дає рекомендації кожному, 
залежно від рівня підготовки, сприйняття, 
таланту. Ми працюємо практично цілий день: 
з сьомої ранку до дев’ятої вечора, бо, крім ау-
диторних занять, діти мають індивідуальні, а 
також самостійно працюють, поліпшуючи ху-
дожні навики, – розповів Антон Антонюк.

Щодо новоствореного фонду розвитку, то 
педагог висловив сподівання, що ініціативна 
група батьків таки зможе допомогти закладу 
в матеріальному плані, адже кошти потрібні 
і на ремонт приміщення, і на транспортне за-
безпечення, і на облаштування спортивного 
майданчика. 

Про те, що потрібен спортивний майдан-
чик, зауважив і батько першокурсниці Яро-
слав Тишкевич. 

– Багато дітей цілими днями сидять за 
інструментами, хтось, навпаки, стоїть, а все 
це – навантаження на дитячий хребет, шию. 
Саме в такому віці формуються професійно 
набуті захворювання. Ми хочемо, щоб наші 
діти гарно вчилися і зростали творчими осо-
бистостями, але найважливішим усе-таки є 
здоров’я. Адже саме в такому віці формуєть-
ся організм, що дуже важливо для подальшо-
го стану здоров’я загалом, – вважає батько. 

Керівник Офісу розвитку кварталу на 
вул. Ковельській, 47а Олег Кочкін зазначив, 
що проект «Фонд розвитку навчального за-
кладу» реалізовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у рамках програми «Сучасна освіта». 

– Нині в Луцьку створено 20 фондів роз-
витку навчальних закладів, але це школи та 
дитсадки. Волинське училище культури і 
мистецтв стало першим профорієнтаційним 
закладом, де створено фонд розвитку. Це 
гарна тенденція, яка демонструє, що батьки 
готові підтримувати й шукати шляхи виходу 
з ситуації, що склалася сьогодні в освітній 
галузі. Ми будемо сприяти й допомагатиме-
мо їм у цих прагненнях. Адже розвиток осві-
ти та підтримка обдарованої молоді – у прі-
оритеті роботи Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», – підсумував Олег Кочкін. 

Оксана ВАШКЕВИЧ, 
Луцьк

Казкова історія Ангеліна Лисик

Ініціативна група: батьки та викладачі Урок хореографії
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СПОРТ ДЛЯ ВСІХ У КНЯЖОМУ МІСТІ З’ЯВИВСЯ 

«ОСТРІВ ДИТЯЧИХ МРІЙ»На території володимир-волинського 
стадіону «Олімп» нещодавно постав 

сучасний дитячий майданчик. Місцеві 
шанувальники спорту радіють, що 
тепер на тренування можна приходити 
з малюками. Адже доки тато чи мама 
займаються спортом, їхні діти бавляться 
в безпечному місці. Облаштували 
ігровий майданчик спільними 
зусиллями місцевого представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
громадської організації «Центр ділових 
ініціатив – Володимир». 

– Практично всі проекти, які ми сьогод-
ні реалізовуємо, стосуються розвитку до-
шкільних навчальних закладів та шкіл. Адже 
і в селах, і в містах є проблема недостатньо-
го фінансування закладів освіти. А діти – це 
наше майбутнє. Вони хочуть гратися, рухати-
ся. Тому потреба в дитячих майданчиках є у 
багатьох населених пунктах та мікрорайонах 
міста. Із проектом «Острів дитячих мрій» у 
наше представництво звернулася громадська 
організація «Центр ділових ініціатив», що діє 
при міській раді. Ми підтримали ідею облаш-
тувати дитмайданчик на території міського 
центру фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх», – каже Вікторія Кашуба, керівник 
володимир-волинського представництва 
Фон  ду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Урочисте відкриття майданчика надов-
го запам’ятається жителям княжого міста. 
Адже для наймолодших любителів актив-
ного відпочинку міський осередок партії 
УКРОП організував веселе свято – з аніма-
торами, конкурсами й солодкими призами. 
Голова фракції цієї політичної сили у міськ-
раді Сергій Радкевич наголошує: навколо 

стадіону «Олімп» розташовано багато ново-
будов, у яких мешкають молоді сім’ї. Тепер 
на спортивні заняття дорослі ходять разом 
із дітками. 

– Ігор Палиця, голова Волинської облас-
ної ради та засновник Фонду «Тільки разом», 
приділяє особливу увагу молоді та спорту. 
У дворах багатоповерхівок уже встановлено 
понад півсотні дитмайданчиків. Однак вони 
орієнтовані на малюків. А для підлітків 10-14 
років треба облаштовувати спортивні май-
данчики. Діти мають рухатися, а не сидіти 
вдома біля комп’ютерів, – каже Сергій Рад-
кевич. 

Голова ГО «Центр ділових ініціатив – 

Володимир» Любов Саць вважає ідеальним 
варіантом, коли поряд розташовані два май-
данчики: спортивний – для дорослих, та ігро-
вий – для діток. Малюки бачать, як активно 
проводять дозвілля їхні батьки, і привчають-
ся до занять спортом. 

– Майданчик на стадіоні був, однак у жа-
люгідному стані. Ми вирішили його осучас-
нити і звернулися по підтримку в представ-
ництво Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Там нас вислухали, підказали, які документи 
треба подати. Справді, спільними зусилля-
ми вдалося облаштувати дитячий майдан-
чик, на якому малюки не лише граються, а й 
оздоровлюються, – каже Любов Саць. 

Василь Онищук – військовий пенсіонер, 
мешкає в будинку неподалік міського стадіо-
ну. Майже щодня Василь Дмитрович при-
ходить сюди з онуками. Дідусь займається 
спортивною ходьбою майже півстоліття, має 
звання кандидата в майстри спорту з легкої 
атлетики. 

– Дуже дякуємо Фонду Ігоря Палиці за 
такий гарний подарунок. Тепер жителі нашо-
го мікрорайону зможуть власним прикладом 
привчати дітей та внуків до здорового спосо-
бу життя, – наголосив Василь Онищук. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Володимир-Волинський

ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
ПІДТРИМАВ АМАТОРСЬКИЙ 
ФУТБОЛ НА КОВЕЛЬЩИНІ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Аматорський футбол гуртує жителів сіл, що 
належать до Дубівської об’єднаної громади. 
Три команди з сіл Облапи, Бахів та Дубове 
Ковельського району разом тренуються і 
змагаються на одному полі. Грають футболісти 
різних вікових категорій. Є і молодь, і досвідчені 
гравці. 

Команди змагаються не лише задля власного за-
доволення, а й грають у футбол з іншими такими ж 
командами зі всієї області. Наприклад, ФК «Бахів» 
у 2015 році виборола перше місце у змаганнях між 
командами Ковельського району. Тепер вони змага-
тимуться у футбольній майстерності з колективами 
зі всієї області. А вже 30 квітня 2017 року дубівські 
футболісти прийматимуть на шкільному полі коман-
ди з району. 

Для спортсменів-любителів – це і дозвілля, і від-
починок після робочого дня, і можливість поспіл-
куватися з однодумцями. За грою та тренуваннями 
спостерігають їхні дружини й діти. А підтримати бо-
йовий дух під час змагань приходять односельчани.

Чи варто говорити, що придбання м’ячів і спор-
тивного одягу лежить на плечах футболістів? Спеці-
альне взуття спортсмени теж купують самі. І якщо на 
м’яч ще можна виділити кілька гривень, то придбати 
футбольну командну форму – це вже завдання склад-
ніше. У цьому допоміг Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». 

Питання підтримки аматорського футболу в ко-
вельському представництві Фонду розв’язали швид-
ко. На умовах співфінансування закупили 45 комп-
лектів футбольної форми: 17 для ФК «Колос Облапи», 
по 14 для ФК «Колос Дубове» і ФК «Бахів». А для 
ФК «Бахів» ще й придбали один футбольний м’яч. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ковельський район

СВЯТО КРАСИ Й ВИТРИВАЛОСТІ 
ЗМАГАННЯ

Днями Луцьк уже традиційно приймав 
відкритий чемпіонат міста зі спортивної 
акробатики. На третій турнір приїхало 
близько 70 учасників зі Львова, Дрогобича, 
Одеси та Березівки (Одещина). Змагання 
відбулися за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у рамках програми «Волинь 
спортивна». 

Протягом двох цікавих та захопливих днів 
глядачі спостерігали за акробатичними тем-
повими стрибками, різновидними сальто з по-
воротами, а також парним і груповим балансу-
ванням. Судді, оцінюючи техніку, складність, 
ритмічність і гармонійність, визначали пере-
можців у кожній категорії.

Відтак золоті нагороди відкритого чемпіо-
нату Луцька отримали: Дарина Пом’яновська, 
Олександра Мальчук, Вікторія Куніцка 

(ОДЮСШ, Луцьк); Яна Коверко, Ігор Дурняк 
(Львівський державний університет фізич-
ної культури); Ірина Юхимюк, Єва Сліпчук 
(ОДЮСШ, Луцьк); Олексій Шодурський, Лідія 
Науменко (ДЮСШ, Березівка); Олеся Андріїв-
ська, Тетяна Каськів, Софія Ісаєнко (Львівський 
державний університет фізичної культури); Ан-
желіка Рудуман, Ліза Чмихонкова, Вікторія Вол-
кова (КДЮСШ, Одеса); Дарія Сєдунова, Софія 
Чернявська (ОДЮСШ, Луцьк).

Головна суддя змагань, заслужений тренер 
України Олена Кришпінович подякувала Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за підтримку цього-
річних змагань. Вона зауважила, що багато батьків 
не мають змоги фінансувати поїздку дітей на зма-
гання, а тому така допомога є вкрай потрібною. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Дружній поєдинок

Веселі розваги на майданчику

Учасниці змагань Акробатичні вправи

Гармонія в кожному русі Красиве балансуванняГраційна пара
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СУБОТА 29 квітня
06.00 У просторі буття
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 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»
13.00 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»
16.00 Український корт
16.45 Чоловічий клуб 
17.50 Чоловічий клуб
18.25 Богатирські ігри
19.20 Х/ф «Дитячий 

секрет»
21.00, 05.25 Новини
21.30 За крок до 

Євробачення
22.15 Що там з 

Євробаченням? Кухня
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Хокей з шайбою 

серед чоловіків. 
Чемпіонат світу (Південна 
Корея - Україна)

04.20 Д/с «Південна 
Корея сьогодні»

UA: ПЕРШИЙ

05.49, 08.40 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.45 Ревізор Крамниці
10.40 Таємний агент
13.10 Від пацанки до 

панянки
15.10 Хто зверху?
17.00 М/ф «Три богатирі 

та Шамаханська 
цариця»

18.40 Х/ф «Вартові 
Галактики»

21.00 Х/ф «Сходження 
Юпітер»

23.20 Х/ф «Нова ера Z»
01.30 Х/ф «Щоденники 

Чорнобиля»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 «Холостяк - 7»
13.50 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.05 «Україна має 

талант! Діти»
22.10 Т/с «Коли ми 

вдома»
23.35 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.30 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.10 Х/ф «Пригоди 

Бейлі: Ніч у Коутауні»
11.50 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.15 Х/ф «Король 

повітря»
15.10, 19.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
18.00 «Навколо М»
00.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
02.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.45 

Сьогодні

07.15, 05.30 Зірковий 

шлях

08.00, 15.20 Т/с «Я дарую 

тобі щастя»

17.30, 19.40 Т/с «Це було 

біля моря»

21.50 Х/ф «Буду вірною 

дружиною»

02.25 Історія одного 

злочину 16+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Брама часу
08.10 Вирішальні битви 2 

світової
10.00, 23.50 Анатомія 

бою
11.00, 21.00 Таємниці 

автокатастроф
13.00 Загадки планети
14.00 Африка: хижий світ
17.00 Далеко і ще далі
18.50 Ігри розуму
00.50 Містична Україна
05.40 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30, 05.40 «ТСН»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 23.05 «Світське 

життя»
11.00 «Голос країни 7»
14.50 Х/ф «Попелюшка з 

Райського острова»
16.40, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
00.05 Х/ф «Я буду 

поруч»

1+1

07.50 Х/ф «Сім старих і 
одна дівчина»

09.30 «Україна вражає»
10.00 Д/п «Є.Моргунов. 

Нестерпний балагур»
10.50 Х/ф 

«Самогонники»
11.10 Х/ф «Пес Барбос 

та незвичайний крос»
11.20 Х/ф «Комедія 

давно минулих днів»
13.10 Т/с «Коли на південь 

відлетять журавлі»
16.40 Х/ф «Чоловік на 

годину»
20.00, 02.00, 05.45 

«Подробиці»
20.30 «Великий бокс. 

Володимир Кличко - 
Ентоні Джошуа»

02.30 Х/ф «Небезпечні 
гастролі»

ІНТЕР

05.40, 12.45 Факти
06.00 Х/ф «Бережіть 

жінок»
07.05 Дивитись усім!
08.00 М і Ж
08.55 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.55, 11.50 Відпустка за 

обміном
13.00 Т/с «На трьох»
13.30 Х/ф «Жанна 

д’Арк»
16.25 Х/ф «Острів 

Горлорізів»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф 

«Трансформери»
22.40 Х/ф «Спадок 

Борна»
01.00 Х/ф 

«Турбулентність»
02.45 Стоп-10
03.25 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 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Казки про 

машини»
08.00 Мультмікс
09.35 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.05 М/ф «Оз: Нашестя 

летючих мавп»
11.35 Х/ф «Король 

повітря. Золота ліга»
13.20 Казки У Кіно
15.55 Х/ф «Громобій»
17.40 Х/ф «Голодні ігри: 

Переспівниця»
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Мері Ком»
02.45 Країна У
04.25 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.50 «Удосвіта»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової Волині»
10.00 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
10.15 Т/ц «Те, що в мені»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 23.30 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до успіху»
13.40 Творчий звіт 

за участю учнів та 
викладачів Луцької 
музичної школи №2, 1 ч.

14.45 «Голос «Просвіти»
15.10 «Волинська веселка»
15.35 Т/ф «Діброва-

Дубище: життя після 
вибуху»

16.00 Новини. День
17.00 «Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ф «Відлуння»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

5 випуск)
00.25, 04.25 «Із перших 

уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.25 «Я зможу!» (2 

сезон, 5 випуск)
01.45 «Голос 

«Просвіти»
02.15 Т/ц «Те, що в 

мені»
02.30 Т/ц 

«Спадщина»
03.05 «Натхнення»
03.30 «У вихорі 

танцю»
04.30 «Музичний 

проспект» (джаз)
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»

АВЕРС 17.30 Мультсеріал «Авто 
про добро»

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 «Пастка»
00.30 Т/с «У меншості»
02.00 МузейОк
03.00 Т/с «Пастка»
04.30 Ретроспектива: 

«Макар Нечай»
06.00 Шляхами Волині
06.30 Мультсеріал

П’ЯТНИЦЯ 28 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 19.50, 05.30 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.25 На 
слуху 08.35 Територія 
закону 08.40 Паспорт.
Ua 08.45 Телемагазин 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Д/ф «Волинянин» 
11.00, 16.30 Т/с «Лінія 
захисту» 12.55 Voxcheck 
13.20 Д/ф 15.35 Віра. 
Надія. Любов 17.20 Казки 
Лірника Сашка 17.40 
М/с «Книга джунглів» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50, 22.45 З 
перших вуст 19.00, 01.55 
Новини. Культура 19.20 
Д/ф «Історія без купюр. 
Холмська трагедія» 20.20 
Хокей з шайбою серед 
чоловіків. Чемпіонат 
світу (Південна Корея 
- Україна) 22.55, 05.50 
Вічне 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 00.25 
Від першої особи 02.10 
Музичне турне 03.10 Д/ф 
«Чорнобиль. Людський 
фактор» 03.30 Д/ф 
«Чорнобиль. Точка часу» 
04.00 Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
03.50, 18.00 Абзац
04.40 Х/ф «Останній із 

могікан»
07.00, 21.10 Київ вдень 

та вночі
11.10 Серця трьох
13.10 Х/ф «Ковбої проти 

прибульців»
15.30 Х/ф «Час 

розплати»
19.00 Х/ф «Руйнівник»
22.20 Х/ф «Пророк»
00.20 Х/ф «Таємний 

орден»
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.25 Х/ф «Два береги»
09.00 Х/ф «Терміново, 

шукаю чоловіка»
11.00 Х/ф «Я щаслива»
12.55, 18.30 Х/ф 

«Закоханi жiнки»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.55 «Холостяк 

- 7»
22.30 «Небачене 

Євробачення»
00.20 Т/с «Коли ми 

вдома»
01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
09.50 «Орел і Решка»
00.00 «КВН»
02.45 «Розсміши коміка»
04.10 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00, 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 «Я дарую тобі 

щастя»
23.20 Слідами борців з 

корупцією. Спеціальний 
репортаж

00.00 Т/с «Закон і 
порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Гордість України 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50, 17.00 Мисливець 
та жертва 11.50 Африка: 
хижий світ 13.40 
Містична Україна 14.30 
Прихована реальність 
15.20, 23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 16.10 
Мандрівка у себе 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко і 
ще далі 20.50 Кібервійни 
00.30 Підроблена історія 

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, 10.50, 12.20 
«Міняю жінку - 8»

12.50, 13.50 «Пробач 
мені, моя любове»

14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.15 Х/ф «Я буду 
поруч»

00.30 Х/ф «Обраниця»

06.20, 13.20 «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»

11.00, 12.25 Т/с 
«Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.25, 05.20 

«Подробиці»
20.30 Т/с «Батальйони 

просять вогню»
01.50 Д/п «Актори-

фронтовики»
02.55 Д/п «Легендарні 

замки України»
03.35 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.45 Інсайдер
10.40 Більше ніж правда
12.00, 13.15, 17.50 Т/с 

«Острів непотрібних 
людей»

13.25 Х/ф «Ультиматум 
Борна»

15.25, 16.10 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Х/ф «Жанна 

д’Арк»
00.30 Х/ф 

«Турбулентність»
02.15 Т/с «Лас-Вегас-5»
03.35 Стоп-10

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/ф «Казка про 
жадність» 09.25 М/с «Дора-
мандрівниця» 09.55 Х/ф 
«Мері Ком» 12.05 Х/ф 
«І гримнув грім» 14.00 
М/ф «Чудасія» 14.10 М/ф 
«Чарівний горох» 14.25 
М/с «Пригоди Котигорошка 
та його друзів» 15.35 
М/ф «Лежень» 15.45 
М/ф «Історії від Шрека, 
Панди та Драконів» 
20.00 Х/ф «Голодні ігри: 
Переспівниця» 22.10 Х/ф 
«Як я тепер кохаю» 00.10 
Х/ф «Залізна сотня» 02.00 
Країна У 04.30 Віталька 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25 «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 Т/ц «Спадщина»
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
16.30, 23.15 Тема дня
17.00 Т/ц «Твій дім»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 
18.05 «Мова наша 

калинова»
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 «На сторожі 

безпеки праці»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 Новини. 

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

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.25 Т/ф «Діброва - 

Дубище: життя після 
вибуху»

02.15 «Співає родина»
02.35 Вистава «Тарас» (за 

поемою М.Стельмаха)
03.30 «Волинська веселка»
04.25 «Піщані історії»
04.30 «Музичний проспект»
05.00 «Мова наша калинова»
05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Т/ц «Герої»
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 Феєрія мандрів
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 «Буйна»
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 Т/с «Буйна»
00.35 Т/с «У меншості»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Гріх»
04.10 Ретроспектива: 

«Два бійці»
06.00 Волинський 

портрет
06.30 Слідство Інфо

Фільм «Сходження Юпітер»

Фільм «Жанна д’Арк»

Фільм «Голодні ігри: Переспівниця»

21:00

21:25

20:00

cultprostir.ua
arm

sites.com

kinoukraine.com

УКРАЇНСЬКИЙ КОМІК 
СТАВ БАТЬКОМ   

У відомого українського гумориста, 
резидента «Камеді Клаб» Антона 

Лірника народилася ще одна дитина. 
Новонароджену дівчинку назвали 
Марфою. 

Подружжя розмірковувало над ім’ям 
Катерина, втім відмовилося 

від цієї ідеї, оскільки у брата 
Антона є донька Катруся. 
Про це щасливий батько 
повідомив у інтернеті. 
Шоумен подякував коханій 

за донечку.
Нагадаємо, 

Лірник одру-
жений утретє. 
Він має дочку 
Софію від по-
переднього 
шлюбу. Най-
перша дитина 
чоловіка по-
мерла у вісім 
років від раку 
мозку.

поповнення 

– Саро! Саро! 
Ваш син їсть зі 

смітника!
– Абрашо! 

Багато не їж, 
скоро обід!
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Іноді істина не має значення... Головне, що тобі вона відома. Фільм «Місто гріхів»
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НЕДІЛЯ 30 квітня
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Поза часом. 

Телевистава «Вечори на 
хуторі біля Диканьки»

10.50 Д/ф «Павло 
Вірський. Такий, як є»

11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
15.15 Д/с «Садові скарби»
16.20 Твій дім-2
16.40 Х/ф «Клара і 

Франциск»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
22.25 Д/с «Легенди тофу»
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.40 Вперед на Олімп!
00.05 Від першої особи. 

Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава «Три 

ідеальні подружжя»
04.50 Вікно в Америку
05.10 Уряд на зв’язку з 

громадянами

05.15, 12.45 Факти
05.40 Х/ф «Бережіть 

жінок»
06.45 Т/с «Відділ 44»
11.05, 13.00 Х/ф «Острів 

Горлорізів»
13.35 Х/ф «Спадок 

Борна»
16.05 Х/ф 

«Трансформери»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф 

«Трансформери-2: 
Помста полеглих»

23.25 Х/ф «Смертельні 
перегони»

01.15 Х/ф «Покарання»
02.40 Т/с «Слідчі»

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/ф «Війна яблук та 

гусені»
08.00 Мультмікс
09.40 М/ф «Мураха Z»
11.15 М/ф «Аеротачки»
12.50 М/ф «Святкові 

історії від Шрека, 
Панди та друзів з 
Мадагаскару»

19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Везунчик»
02.10 Країна У
04.15 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 «Натхнення»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30 «Медичний журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50 Концерт «Джаз. 

Музика душі»
12.45 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
13.05 Творчий звіт 

за участю учнів та 
викладачів Луцької 
музичної школи №2, 2 ч.

14.00, 00.00 «Волинський 
тиждень»

14.25 «Дитячий світ»
14.40 Мультсеріал
15.30 «Натхнення»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Я зможу!» (2 сезон, 

5 випуск)
17.00 Х/ф  «Богдан-

Зіновій Хмельницький»
19.00 Місто
19.25 «Урок для батьків»
19.50 «Мова наша 

калинова»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Великдень у 

Луцьку» 
21.30 Прем’єра т/ф 

«Праведники Волині»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 «На всі 100»
00.30 Т/ц «Гартуємось!»
01.00 Х/ф «Богдан-Зіновій 

Хмельницький»
03.00 Т/ц «Оберіг»
03.25 «Музичний 

проспект»
03.40 «Я зможу!» (2 сезон)
04.25 Т/ц «Історія без 

купюр»:«Українські 
Універсали»

04.45 «Музичний проспект»
06.00 «Український клуб»

05.45 «Все буде добре!»
07.45 «Холостяк - 7»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на 

Майдані»
10.50 «Україна має 

талант! Діти»
14.00 Х/ф «Діамантова 

рука»
16.00, 00.10 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 01.24 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»
22.10 «Благодійний 

концерт «Ігри 
нескорених»

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

додай води»
11.15 Х/ф «Король 

повітря»
13.10 «Навколо М»
14.10 «Орел і Решка. На 

краю світу»
22.00 Х/ф «Шалено 

закоханий»
00.00 Х/ф «Блеф»
02.00 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Це було біля 

моря»
13.00 Х/ф «Буду вірною 

дружиною»
17.00, 20.00 Т/с «Поки 

живу, люблю»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.25 Х/ф «Волошки для 

Василини»
23.20 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Брама часу
08.10 Вирішальні битви 2 

світової
10.00, 23.50 Анатомія 

бою
11.00, 21.00 Таємниці 

автокатастроф
13.00 Загадки планети
14.00 Африка: хижий світ
17.00 Далеко і ще далі
18.50 Ігри розуму
00.50 Таємниці 

кримінального світу

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

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

ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка 

2017»
11.00 «Світ навиворіт - 4: 

В’єтнам»
12.00, 13.00 «Світ 

навиворіт - 2: Індія»
14.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
18.30 «Українські сенсації»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Світське життя. Рік 

голосу»
22.00 Х/ф «1+1»
00.10 Х/ф «Інструкції не 

додаються»
02.10 «Аргумент кiно»
03.55 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.15 Х/ф «Сім старих і 
одна дівчина»

07.45 «Великий бокс. 
Володимир Кличко - 
Ентоні Джошуа»

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00, 02.15 Х/ф 

«Прикинься моїм 
хлопцем»

13.50 Х/ф 
«Самогонники»

14.10 Х/ф «Пес Барбос 
та незвичайний крос»

14.20 Х/ф «Її серце»
16.15 Т/с «Фродя»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт Олега 

Винника
23.00 Т/с «Коли на південь 

відлетять журавлі»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.59, 07.59 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Х/ф «Кодекс злодія»
10.00 Х/ф «Пророк»
12.00 Х/ф «Руйнівник»
14.10 Х/ф «Вартові 

Галактики»
16.40 Х/ф «Сходження 

Юпітер»
19.10 Х/ф «Лара 

Крофт: Розкрадачка 
гробниць»

21.00 Х/ф «Лара Крофт: 
Колиска життя»

23.10 Х/ф «Ласкаво 
просимо до Зомбіленду»

01.00 Х/ф «Штучний 
розум»

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

АВЕРС 14.30 Рандеву
16.00 15 республік
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 «Пастка»
02.00 МузейОк
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Т/с «Пастка»
04.30 Ретроспектива: 

«Мрія»
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 24 квітня ВТ 25 квітня СР 26 квітня ЧТ 27 квітня ПТ 28 квітня СБ 29 квітня НД 30 квітня
06.00 Вільярреал - Леганес. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Сталь - Зірка. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00 Бернлі - МЮ. 
Чемпіонат Англії 13.50 
Челсі - Тоттенгем. 1/2 фіналу. 
Кубок Англії 16.00 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру. Прем’єра 
16.55 Топ-матч 17.05 Реал - 
Барселона 18.55 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
19.50 МЮ - Рома. 1/4 фіналу 
(2007/2008). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 21.40 LIVE. 
Ейбар - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.35 Ліверпуль 
- Кристал Пелес 02.20 
Олександрія - Олімпік 04.10 
Еспаньйол - Атлетіко

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Челсі - 
Тоттенгем. 1/2 фіналу. Кубок 
Англії 09.05, 19.05 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Сталь - Зірка. 
Чемпіонат України 12.10 
«Великий футбол» 13.50 
Арсенал - Ман Сіті. 1/2 фіналу. 
Кубок Англії 17.20 Ліверпуль 
- Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 19.55 Реал - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 21.40 LIVE. 
Челсі - Саутгемптон. Чемпіонат 
Англії 23.45 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 00.40 Сосьєдад - 
Депортіво. Чемпіонат Іспанії 
02.25 Бернлі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 04.10 Спортінг - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Реал - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 
21.25 «Моя гра» В. Шевчук 
08.15 Олександрія - Олімпік. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40, 22.45 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 11.15, 03.40 
Атлетіко - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 13.00, 00.00, 
05.25 Огляд 1/2 фіналу. Кубок 
Англії 13.25 Сталь - Зірка 15.10 
Журнал Ліги Чемпіонів 16.00 
«Сіткорізи». Прем’єра 16.30 
Челсі - Саутгемптон. Чемпіонат 
Англії 18.20 Топ-матч 18.30, 
20.55 «Студія LIVE» 18.55 LIVE. 
Шахтар - Дніпро. 1/2 фіналу. 
Кубок України 21.55 LIVE. 
Кристал Пелес - Тоттенгем 
00.30 Спортінг - Еспаньйол 
02.15 «Сіткорізи» 02.45 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 

06.00 Бернлі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 07.45 «Сіткорізи» 08.15, 
01.55 Барселона - Осасуна. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 15.40, 
22.15 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Шахтар - Дніпро. 1/2 фіналу. 
Кубок України 12.05 Арсенал 
- Ман Сіті. 1/2 фіналу. Кубок 
Англії 13.50 Фінал. Юнацька 
Ліга УЄФА 16.00 «Моя гра» В. 
Шевчук 16.30 Олександрія - 
Олімпік. Чемпіонат України 
18.00 Депортіво - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 19.40 
Кристал Пелес - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 21.25 LIVE. 
Севілья - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 23.25 Журнал Ліги 
Чемпіонів 23.55 Сталь - Зірка. 
Чемпіонат України 01.45, 
05.35 Топ-матч 03.45 Ейбар - 
Атлетік. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Фінал. Юнацька 
Ліга УЄФА 07.45 Челсі - 
Саутгемптон. Чемпіонат 
Англії 09.30 «Моя гра» В. 
Шевчук 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Севілья - Сельта. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 Ман Сіті - МЮ. 
Чемпіонат Англії 13.55 
Депортіво - Реал 16.00, 03.30 
Журнал Ліги Чемпіонів 16.30 
Кристал Пелес - Тоттенгем 
18.20 Барселона - Осасуна 
20.10 Огляд 1/2 фіналу. Кубок 
Англії 20.40 Шахтар - Дніпро. 
1/2 фіналу. Кубок України 
22.50 Світ Прем’єр-Ліги 23.20 
Олександрія - Олімпік 01.10 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 01.40 Іллічівець - 
Нафтовик. Чемпіонат України. 
Перша Ліга 04.00 Вільярреал - 
Спортінг. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Сталь - Зірка. Чемпіонат 
України 07.45 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Депортіво - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 Ман 
Сіті - МЮ. Чемпіонат Англії 
12.10, 03.55 Шахтар - Дніпро. 
1/2 фіналу. Кубок України 
13.55 LIVE. Сосьєдад - Гранада. 
Чемпіонат Іспанії 15.55 «LaLiga 
Files» 4 епізод 16.35, 21.30, 
23.40, 01.40, 03.40 Топ-матч 
16.40 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру 17.10 LIVE. 
Реал - Валенсія 19.10 Світ 
Прем’єр-Ліги 19.40 Зірка - 
Карпати 21.40 LIVE. Еспаньйол 
- Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Ворскла - Сталь. 
Чемпіонат України 01.50 Лас-
Пальмас - Атлетіко. Чемпіонат 
України 

06.00 Вільярреал - Спортінг. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 01.20 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 Ман 
Сіті - МЮ. Чемпіонат Англії 
10.00, 16.15, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 «Моя гра». 
Прем’єра 10.50, 12.50, 03.40 
Топ-матч 11.00 Еспаньйол - 
Барселона 13.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 13.30, 
15.55, 16.35, 18.55 Тур ONLINE 
13.55 LIVE. Олімпік - Зоря. 
Чемпіонат України 16.55 LIVE. 
Шахтар - Олександрія 17.45 
Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Ейбар - Леганес. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів 23.30 МЮ - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 01.50 Реал 
- Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
03.55 Тоттенгем - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 

Фільм «Смертельні перегони»

23:25

kino-teatr.ua

Фільм «Вартові Галактики»

14:10

planetakino.ua
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крізь призму часу

У Волинському краєзнавчому 
музеї в Луцьку зберігаються 
унікальні креслення, які ще 

донедавна вважалися втраченими. 
Креслення розміром 2 на 4 метри 
в середині 2000-х років знайшли 
працівники музею у київських 
нащадків Адріана Прахова. 

На зображеннях – проект реконструкції 
собору у Володимирі. Креслення важливі як 
пам’ятка мистецтва, яка проливає світло на 
всю історію древнього волинського собору. 
Свого часу вони не стали основою рекон-
струкції, а сам храм переробив інший архітек-
тор, спотворивши пропорції.

Доля Успенського собору до 80-х років 
ХІХ сторіччя коливалася від намірів розібрати 
його на будівельні матеріали до спроб рестав-
рації, які не реалізовували через брак грошей. 
Тим часом будівлю використовували як клу-
ню, а прибудови – як хлів. Урешті на початку 
30-х років остаточно завалилися всі склепіння 
й куполи. 

Рушійною силою, що спонукала почати 
реставрацію Успенського собору, стала бага-
товікова схильність російських урядовців до 
гучного відзначення дат, у цьому випадку – 
наближення 900-річчя запровадження хрис-
тиянства на Русі (1888 рік). Вивчення решток 
собору кількома комісіями тривало з 1886 до 
1896 року.

Під час розчищення будівлі та навколиш-
ньої території було вивезено кілька тисяч во-
зів сміття. 

Під кам’яною підлогою, покладеною під 
час переробки собору на костел, лежало без-
ліч людських скелетів, уздовж стін у нішах 
і склепах гроби духовенства інколи стояли 
рядами, у кілька ярусів. Біля входу було вияв-
лено п’ять князівських поховань, із них лише 
одне не пограбоване. 

Вивчали особливості кладки стін та вигляд 
архітектурних конструкцій періоду ХІІ сторіч-
чя. З результатів досліджень до нашого часу 
дійшли й унікальні кольорові креслення про-
фесора Петербурзького університету, істори-
ка мистецтва та археолога Адріана Прахова, 
який, крім наукової діяльності, з 1884 до 1896 
року керував внутрішнім оздобленням ново-
го Володимирського собору в Києві у вигляді 
давньоруського храму.

Креслення  розміром 2 на 4 метри, які дов-
гий час вважалися втраченими, в середині 
2000-х років знайшли працівники Волинсько-
го краєзнавчого музею у київських нащадків 
Прахова. З 2006 року вони зберігаються у 
фондах музею. 

Серед них є і проект реставрації Успен-
ського собору. Прахов вирішив зберегти ра-
зом  з древніми стінами наступні добудови 
ХVІІІ сторіччя, у тому числі й унікальний фасад.

Проект являв собою надзвичайно пишний 
та орнаментований храм у так званому неові-
зантійському стилі. Однак Імператорська архе-

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ СОБОР:
РЕЛІКВІЯ XII СТОРІЧЧЯ 
ЧИ РЕПЛІКА ЦАРСЬКОГО АРХІТЕКТОРА

колесо історії

МОНАСТИР ШАРИТОК У ЛУЦЬКУ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

Монастир шариток – 
пам’ятка, розташо-

вана на вулиці Кафед-
ральній у Луцьку. За 
словами дослідників, 
ї ї збудовано на решт-
ках попередньої кам’яної 
споруди у XVI столітті. 
Спочатку тут розміщува-
лися капітула, канцеля-
рія, кафедральний архів. 
Також у цих приміщен-
нях був шпиталь Святого 
Духа. При кафедрі діяла 
Троїцька латинська шко-
ла, де, зокрема, навчався 
Іван Вишенський.

  Олександр ЛУДКОВСЬКИЙ 
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк, Володимир-Волинський

У 1829 році єпископ Кас-
пер Цецишовський скерував 
до Луцька представниць ка-
толицького ордену шариток. 
Для опіки їм одразу було пе-
редано сиротинець «Ангелі-
ка» та шпиталь для старців. 
Діяльність шариток зосере-
джувалася навколо догляду за 
людьми в цих установах та їх-
нього виховання. Іншу частину 
приміщення займала школа. 
Деякий час тут діяла гімназія. 
У ній викладав Пантелеймон 
Куліш. З 1860 року почало ді-
яти початкове училище, де бу-
вав Тадеуш Чацький.

У 1866 році монастир ша-
риток у Луцьку закрили. Примі-
щення певний час використо-
вували як школу. Зараз її займає 
адміністрація Луцької дієцезії 
Римо-католицької церкви. 

polona.pl
О

лександр Котис

Обитель у наш час

Монастир шариток у 1930-х

ологічна комісія відхилила проект через його 
нетотожність із київським, чернігівським та во-
линським храмами середини ХІІ сторіччя.

Ухвалюючи це рішення, комісія керувала-
ся не тільки прагненням до реставрації Успен-
ського собору в первісному вигляді, але й 
політичними міркуваннями. Справа лежала у 
двох площинах.

На кінець ХІХ сторіччя припав четвертий 
етап розвитку «російсько-візантійського» сти-
лю у церковній архітектурі як офіційного ви-
разу історико-культурної специфічності Росії, 
з закріпленням його у матеріальних символах, 
що мало стати наочним свідченням найвищої 
влади та панівної релігії. Храмам намагалися 
надати такого вигляду.

На території тодішньої Волині до цього 
додалася рішуча «декатолизація», що призве-
ло до перебудови більшості мурованих като-
лицьких та уніатських костелів у православні 
церкви. Тому Успенський собор мав бути рес-
таврованим суто в православних «візантій-
ських» формах.

Зрештою складання проекту було доруче-
но члену Імператорської археологічної комісії 
академіку архітектури Григорію Котову. Комі-
сія отримала його проект у 1885 році і в квіт-
ні наступного року його було затверджено. 
Слід відмітити, що у березні 1886 року Котов 
став також і членом-архітектором Техніко-
будівельного комітету при російському Свя-

тійшому синоді, тобто офіційним спеціалістом 
у галузі церковної архітектури.

У проекті Котов відкинув усі добудови до 
споруди і представив храм у первісному ви-
гляді, як він собі його уявляв. 

Ширина та довжина собору була чітко 
встановлена дослідженнями й розкопками, 
вона дорівнювала 20,6 на 34,5 метра. Справа 
залишалася за висотою стін. І тут Григорій Ко-
тов звернувся до архітектури тотожних храмів, 
які збереглися. В Успенському соборі Єлець-
кого монастиря у Чернігові, побудованому в 
ХІІ сторіччі, висота стін (без напівкруглих над-
будов – «закомар») дорівнювала 70% ширини 
будівлі. Це співвідношення у реставрованого 
Котовим храму дорівнює 69%, що дає 14,2 мет-
ра висоти стіни. Тобто здається, що пропор цій 
дотримано й перед нами –  майже копія пер-
вісного собору.

Але у кресленнях Прахова співвідношен-
ня висоти збережених стін до ширини будівлі 
становить 84%, що дорівнює висоті 17,5 метра 
(на 3,3 метра вище). До речі, той же результат 
виходить і під час вимірювання ширини та ви-
соти за допомогою шкали у сажнях, яка при-
сутня на кресленнях. Цікаво, що саме ця висо-
та стін фігурує і в проекті реставрації собору 
Прахова. 

Таким чином, пропорції первісної будів-
лі собору Успіння Пресвятої Богородиці у 
Володимирі-Волинському були унікальними, 
він перевищував висоту аналогічних церков 
на цілий «поверх» і, безперечно, являв собою 
величне й гармонійне видовище.

Чому ж архітектор Котов ігнорував ці 
креслення? Імовірно, він просто не бажав по-
трапити у ситуацію свого попередника і вдо-
вольнився «типовим проектом», на який мож-
на було впевнено спертися.

Проекту притаманна слабка розробка 
деталей – нема порталів, викликає сумнів іс-
торичність навершів (капітелів) півколон, усі 
лінії математично раціональні згідно з акаде-
мічними настановами кінця ХІХ сторіччя, без 
легкої кривизни рукотворних древніх буді-
вель.

Не дуже замислювався Котов і над дзві-
ницею, чомусь надавши їй рис романсько-
середземноморського стилю, невластивого 
архітектурі Київської Русі. А далі... коштів, на-
даних з Міністерства фінансів та від царської 
родини, не вистачило, довелося збирати по-
жертви. Зовнішні та внутрішні роботи загалом 
обійшлися у 127 тисяч рублів.

«Реставрацію» було завершено у серпні 
1900 року, на відкритті був присутній член 
царської сім’ї – великий князь Костянтин Кос-
тянтинович, а також безліч офіційних осіб та 
православного духівництва, 25 тисяч прихо-
жан.

Архітектор Котов отримав орден Святої 
Анни ІІ ступеня, після жовтневого переворо-
ту працював викладачем Вищого художньо-
технічного інституту в Ленінграді, прожив 
довге життя і помер у 83 роки блокадної зими 
1942-го.

Храм оминули Перша та Друга світові вій-
ни, радянські атеїстичні біснування 40-60-х 
років, пожежі та кліматичні незгоди. Нині 
храм є кафедральним собором Володимир-
Волинської єпархії УПЦ Московського патрі-
архату.

Як сприймати після всього викладеного 
нинішній Успенський собор?

Чим він є? Православним храмом, збудо-
ваним на фундаменті старовинного собору і 
стилізованим під візантійську сакральну ар-
хітектуру, як її сприймали у російському ар-
хітектурному середовищі кінця XIX сторіччя? 
Прикладом «реставрації» на основі особистих 
уявлень і пересторог архітектора Котова? На-
слідком тотальної русифікації України у ХІХ 
сторіччі, в тому числі й у сфері  сакральної 
архітектури? Об’єктом на туристському марш-
руті, який подається як старовинний храм ХІІ 
сторіччя? Звичним для жителя Володимира-
Волинського храмом, де його охрестили, де 
він стояв перед вівтарем з нареченою, де від-
співували його батьків, дідів та прадідів?..

Проект реконструкції. Адріан 
Прахов. Зберігається у 
Волинському краєзнавчому музеї

Фасад

Профіль

Волинський краєзнавчий м
узей
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  Підготувала 
Лілія БОНДАР

мереживо долі

поради психолога

ТИСЯЧА КРОКІВ ДО ЩАСТЯ
  Оксана ГОЛОВІЙ

Свята земля дихнула 
в обличчя спекою, 
щойно Юля зійшла 

з трапа літака. Жовте 
сонце поливало жовтими 
променями жовтий пісок. 
Гарячий вітер плутався у 
павутинні волосся. І треба 
було оце піддатися на 
вмовляння подруги Насті? 
Дихай тепер тим гарячим 
пилом...

«Ти що, Юльцю, погоджуйся, га-
ряча ж бо путівка, а мені ну зов сім 
не випадає летіти, – цокотіла у слу-
хавку. – Знаєш же, що Єрусалим – 
таке місце, де кожен мусить побу-
вати бодай раз у житті». Насправді 
ж Настя просто хотіла вилущити 
подругу із холодного панцира, у 
який Юля сама себе закувала після 
того, як її коханий Петрусь накивав 
п’ятами, щойно побачив у руках 
дівчини тест, де яскріли дві смуж-
ки. Мовляв, не готовий ще ставати 
батьком (це у 35 років!). Юля тоді так 
перейнялася, що з нервовим зри-
вом потрапила до лікарні. Завдяки 
лікарям та друзям таки дала собі 
раду. Хіба тільки вона буде мамою-
одиначкою? Зрештою, ліпше дитину 
самій ростити, аніж з таким татком, 
як Петрусь.   

Але, як відомо, біда сама не хо-
дить. Одного ранку, намагаючись 
піднятися з ліжка, Юля скорчилася 
від жахливого болю в животі. Лед-
ве дотягнулася до телефона, щоб 
подзвонити Насті. Отямилася вже 
у палаті. Біла стеля, білі двері, роз-
миті контури облич людей, що ме-
тушаться довкола. Крапельниця. 
Притишені голоси. «Що зі мною?» – 
ухопила за руку медсестру. «Не хви-
люйтеся, вам не можна. Зараз я лі-
каря покличу», – знітилася дівчина 
в білому халаті, вискочила кудись за 
білі двері.

За хвилину біля Юлиного ліжка 

Дитина ображає і кусає 
однолітків, а батьки 

інших малят б’ють на сполох, 
бо вважають ї ї вигнанцем та 
загрозою для оточення. Хто у 
цьому винний: малюк, батьки 
чи вихователь? Як заспокоїти 
розбишаку, знає кандидат 
психологічних наук, доцент, 
завідувачка кафедри 
практичної психології та 
безпеки життєдіяльності 
Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки, 
психоконсультант, 
психотерапевт Мирослава 
Мушкевич.

Дитина може битися у дитячому 
садочку через те, що їй там неком-
фортно, вона не може адаптуватися, 
бо раніше мало спілкувалася з од-
нолітками або зовсім не спілкува-
лася. Самооцінка в таких діток може 
бути заниженою або завищеною. 
Однолітки дитину принижують і від-
штовхують, тому вона таким чином 
привертає до себе увагу. Батькам 
потрібно обов’язково з’ясувати при-
чини такої поведінки дитини, вислу-
хати вихователя і малюка. Бо зазви-
чай ці повідомлення розходяться, 
вихователь каже одне, а дитина – 
інше. Але якщо малюк розповідає 
упевнено, з образою, то, найімовір-
ніше, його слова правдиві.

Причиною агресії дитини може 
бути й те, що є певні обмеження у 

стояв високий молодий чоловік у 
білому халаті. Уважним, проникли-
вим поглядом читав щось у її зляка-
них очах. «Скажіть, з дитинкою усе 
гаразд? Так?» – ковтаючи клубок у 
горлі, видушила з себе запитання. 
«На жаль... – молодий лікар нерво-
во клацав ручкою. – Ми вас ледве 
урятували. А плід уже був нежит-
тєздатний. Мені дуже шкода, пані. 
Однак вас вчасно прооперували, 
тож маєте усі шанси стати мамою, 
тільки пізніше». Але ж вона хотіла 
народити саме ЦЮ дитину! Точно 
знала, відчувала, що це буде дів-
чинка з блакитними оченятами й 
золотавими кучериками – як вона 
у дитинстві.

У Юлі перед очима попливли 
темні кола. Крізь марево вона ба-
чила маленьку біляву дівчинку, яка 
тягнула до неї рученята. Раптом у 
дівчинки виросли пухнасті крильця 
й вона сховалася за хмаринку, на-
останок погладивши Юлю по щоці. 
Отямилася. Лікар сидів на краєчку 
ліжка і хустинкою втирав сльози, 
що котилися з-під її вій. «Отямили-
ся? От і добре. Зараз вас огляне-
мо, – заметушився. – До речі, мене 
Тарасом Васильовичем називають. 
То як, будемо одужувати?» – «Як 
скажете, – байдуже зітхнула Юля і 
відвернулася до стіни. – Мені тепер 
однаково».       

У лікарні довелося проваляти-
ся майже місяць. Щодня забігала 
Настя, тягала банани-апельсини-
плітки-новини, щоб бодай якось 
розрадити Юлю. Однак уся подруж-
чина робота видобувала лишень 
слабку усмішку на блідих вустах 
хворої спустошеної жінки. Петро 
так жодного разу й не зателефону-
вав, хоч Настя повідомила йому про 
біду. Чоловік уже «зависав» десь на 
більярді з новою пасією.

«А твій лікар нічогенький, – під-
моргувала подруга Юлі. – Он як на 
тебе зиркає. Ой, подружко, здаєть-

жає. І збагнула, що хоче попросити 
у Господа тільки душевного спо-
кою і жіночого щастя. Тремтливою 
рукою поклала свою записочку в 
щілину між каменями. Подумки 
повторила своє бажання. Раптом 
сльози рясним потоком заструме-
ніли щоками. Але вони не були пе-
кучими й важкими. Радше це були 
сльози очищення.

Цієї ночі чи не вперше Юля спа-
ла спокійно. Під ранок їй наснився... 
Тарас Васильович. Він усміхався і 
простягав їй оберемок квітів. «Тися-
ча кроків... Усього тисяча кроків від-
діляє тебе від твого щастя», – про-
лунав у вухах незнайомий голос. 
Прокинулася з дивним передчуттям 
якогось дива. Світало. Жовті проме-
ні жовтого сонця вже починали ков-
зати по жовтому піску. Швиденько 
зібравшись, узяла таксі й поїхала до 
Стіни Плачу. Ось і те місце, де вона 
була вчора. Тисяча кроків?.. 

Мимоволі, рухаючись уздовж 
Стіни, почала рахувати. Чомусь 
закалатало серце. Крок – удар. 
Крок – удар. Дев’ятсот дев’яносто ві-
сім... Дев’ятсот дев’яносто дев’ять... 
Упершись рукою у сірий камінь, з 
заплющеними очима біля Стіни сто-
яв чоловік. Гарячий вітер куйовдив 
йому чуба, з-під вій котилися сльо-
зи й падали у вже гарячий пісок. 
«Тарасе... Васильовичу...» – проле-
петала самими губами, бо раптом 
десь подівся голос. «Мені Настя 
сказала, де тебе шукати, – винувато 
опустив очі. – Оце перед тим, як у 
готель їхати, вирішив сюди завер-
нути, щоб бажання загадати. Мушу 
сказати щось важливе...».

Та Юлі вже не треба було нічого 
казати. Тисяча кроків до щастя... «То 
ось воно яке, моє щастя – високе й 
з добрими очима», – уперше за ба-
гато місяців щиро зраділа. І міцно 
притиснулася до чоловіка, якому 
вдалося розколоти її холодний пан-
цир самотності.

МАЛЮК Б’ЄТЬСЯ У ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ. 
ЯК ЗАСПОКОЇТИ ЮНОГО ДЖЕКІ ЧАНА

поведінці малюка, суворі покаран-
ня вихователя в дитячому садочку. 
Дуже часто вихователь може при-
нижувати дитину, тому вона б’є ді-
ток, які її оточують, адже виховате-
ля вдарити не може. 

Якщо малюк гіперактивний, 
то йому потрібно вивільнити цю 
енергію на однолітків. Це теж є од-
нією з причин, чому він кусається 
та б’ється. До такої дитини потрібен 
індивідуальний підхід, її варто за-
бавляти різними іграми, м’ячами, 
задіювати у танцях та співах, щоб 
дитині не було часу на агресію. Та-
кож з таким малюком має працюва-
ти психолог, який зобов’язаний зна-
ти про стосунки у сім’ї маленького 
агресора. Дуже часто в дитячому 
садочку така дитина є вигнанцем, а 

батьки інших дітей бояться підпус-
кати її до своїх чад. Тому вихователь 
має пояснити їм, що цей малюк не є 
загрозою для оточення і може спіл-
куватися з однолітками. 

ЩО РОБИТИ
Для безпеки інших діток у гру-

пі варто замінити металеві іграшки 
на м’які, а замість скляного посуду 
поставити пластмасовий. Щоб зни-
зити рівень агресії дитини, батькам 
потрібно приділяти їй більше часу. 
Адже малюки стають такими через 
те, що батьки не вміють боротися з 
їхньою агресією. Мама й тато мають 
проаналізувати свої дії, ставлення 
одне до одного, чи не виявляють 
вони агресію в стосунках у сім’ї. 
Не завжди малюк є провокатором 

ся, ти для нього не лише пацієнтка». 
Та Юля тільки відмахувалася. Хоча, 
ніде правди діти, не могла не по-
мітити палких поглядів Тараса Ва-
сильовича. Часто, прокинувшись, 
з-під вій спостерігала за лікарем, 
який, обпершись на підвіконня, не-
мов вірний лицар, стеріг її неспокій-
ний сон. «Чи в нього пацієнтів інших 
нема?» – дратувалася подумки. А він 
то шоколадку на тумбочку покладе, 
мовляв, пацієнти пригостили, а він 
солодкого не дуже, то квіти у вазі 
притягне.

Юля направду була вдячна Тара-
сові Васильовичу. І тільки. У неї все-
редині усе ніби в льодяний панцир 
убралося. Не відчувала жодного 
поруху в душі. Серце теж мовчало. 
Здавалося, воно вмерло тієї миті, як 
не стало ще не народженої Юлиної 
дитинки. Перетворилося на камінь, 
який систематично боляче гупав у 
груди.

Виписуючись із лікарні, сухо по-
дякувала Тарасові Васильовичу. На 
його запитання, чи можна їй колись 

зателефонувати, лишень крутнула 
головою, мовляв, ні до чого це. За-
чинилася в чотирьох стінах. Пови-
кидала на смітник усі речі, що на-
гадували про Петрову присутність. 
Спалила усі спільні фото. Навіть 
шпалери у кімнаті переклеїла (бо 
попередні вони разом вибирали). 
Щоб більше не було мостів, які 
зв’язують із минулим. Жити з чис-
того аркуша... Тільки як позбутися 
того холоду, що все сильніше стис-
кав, заковував у льодяний панцир?

І ось – Настина пропозиція. Тро-
хи повагавшись, Юля таки зібрала-
ся в дорогу. І тепер стоїть біля трапа 
літака й слухає екскурсовода, який 
поганою англійською розповідає 
про маршрут.

...Сьогодні їхню групу повезли 
до Стіни Плачу. Екскурсовод попе-
редив, щоб усі охочі написали за-
писочки з найсокровеннішими ба-
жаннями. Адже усі знають, що саме 
бажання, загадані біля Стіни Плачу, 
неодмінно збуваються. Юля довго 
думала, чого ж насправді вона ба-

агресії, ним може бути хтось із бать-
ків. Вони можуть часто наказувати 
дитині: не роби, не ходи, не мож-
на. Дитина відчуває обмеження у 
діях, тому й протестує. Батькам не 
потрібно критикувати малюка, бо 
це також провокує агресію. Це як 
ефект пружинки: що більше тиснеш, 
то далі вона відстрибує.

Будь-яка дитина хоче уваги, 
щоб її помічали й любили, хвалили 
за досягнення. Тому дитинку по-
трібно хвалити за усі гарні зміни. 
Наприклад, коли мама забирає її з 
дитячого садочка, то може сказати: 
«Я сьогодні дуже пишаюся, бо ти 
чемно поводилася і до тебе не було 
жодних зауважень». Вихователям 
теж варто на це звернути увагу, бо 
що більше вони сваритимуть дити-
ну, то більше провокуватимуть її на 
агресію. Якщо малеча зробила щось 
добре, вихователь має про це наго-
лосити у присутності батьків. Якщо 
за кожну негативну дію дитину кри-
тикують, то це травмує її психіку, 
вона закривається в собі або дуже 
активно на це реагує. 

НЕ ПОРІВНЮЙТЕ 
СВОЇХ ДІТЕЙ

Часто діти спрямовують своє 
невдоволення на батьків, б’ють їх, 
кусають. Мама чи тато обов’язково 
мають пояснити це малюкові: «Така 
поведінка мені не подобається, 
тому я не гратимуся з тобою, вийду 
з кімнати, бо мені неприємно, коли 

ти так поводишся». Але в жодному 
разі не говоріть дитині: «Ти погана, 
я тебе не люблю». Також не варто 
порівнювати дітей з братами, сес-
трами чи однолітками. На погану 
поведінку потрібно вказувати, вод-
ночас не принижуючи особистість 
дитини. Коли дочка вдарила маму 
в присутності тата, потрібно, щоб 
батьки пошкодували одне одного, а 
дитина побачила це і зрозуміла, що 
вчинила погано. Причиною агре-
сії може бути сувора поведінка з 
дитиною у садочку та в сім’ї. Якщо 
батьки дотримуються суворої дис-
ципліни, то дитина стає агресивною 
і протестує. Не варто ігнорувати 
таку поведінку й думати, що малюк 
поб’ється й заспокоїться. А якщо 
мама пообіцяла купити синові ма-
шинку, але він поводився нечемно, 
то цього не слід робити. Бо якщо 
батьки сказали, що не куплять, а по-
тім все одно купили, малюк буде й 
надалі маніпулювати ними. 

Якщо дитина агресивна, бать-
кам потрібно звернути увагу на те, 
як вони ставляться до неї. Також 
вона має знати, що стосунки між ма-
мою і татом гармонійні, вони люб-
лять одне одного. Тому що батьки є 
прик ладом для дитини, а сім’я – це 
команда. Коли мама сварить ма-
люка за поганий вчинок, натомість 
тато його хвалить і шкодує, у сім’ї 
ніколи не буде порозуміння та зла-
годи, а дитина завше виявлятиме 
агресію до оточення.
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Кожна дитина хоче 
уваги й підтримки
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щаслива сім’я

«ЯКЩО НЕ ХОЧЕТЕ ПРАЦЮВАТИ –  
ВІЗЬМІТЬСЯ ЗА УЛЮБЛЕНУ СПРАВУ»

  Лілія БОНДАР
Фото з сімейного архіву  
Луцьк

Лучанин Вадим Курбан 
об’їздив чи не всю Україну, 
побував і за кордоном – у 

Єгипті, Туреччині, Румунії, Польщі, 
Греції, Болгарії, Чехії. Однак на 
цьому мандрівник зупинятися 
не збирається, каже, що прагне 
побачити весь світ. 

Чоловік працював на авіаційному заводі 
в Луцьку. Потім став керівником туристичних 
гуртків у Центрі туризму, спорту та екскурсій, 
а п’ятнадцять років тому створив власну ту-
ристичну агенцію. 

«Туризм – це і моє хобі, і робота водно-
час, – каже мандрівник. – Дуже люблю подо-
рожувати. Звісно, це вимагає коштів. Але ман-
дри приносять мені задоволення. Та й не так 
шкода грошей, коли розумієш, що інвестуєш 
в улюблену справу. Це мій спосіб життя. Не 
сприймаю це як роботу. Завжди кажу друзям: 
якщо не хочете працювати, то візьміться за 
улюблену справу». 

СИН У ПОХОДАХ – 
З ПІВТОРА РОКУ

Чоловік каже, що майже завжди бере з 
собою у походи дружину Світлану. За його 
словами, вона у мандрівках і головний лікар, 
і шеф-кухар. 

«З дружиною познайомилися випадково, 
мали спільних друзів, – пригадує Вадим. – По-
бачилися, сподобалися одне одному, а тоді 
вже одружилися. Нічого особливого, все тра-
диційно. Але вже потім у нашому житті було 
багато нетрадиційного. Через два тижні після 
знайомства пішли у водний похід. Дружина 
боялася, що її мама не відпустить. Тому я на-
віть ходив до тещі й просив, щоб відпустила 
Світлану зі мною. Я тоді працював на авіаза-
воді. У нас була туристична секція, і чи не на 
кожні вихідні ми вирушали у походи. О п’ятій 
закінчувався робочий день, а о сьомій ми вже 
були на байдарках». 

Син Курбанів Олексій з півтора року в 
байдарці, з трьох років – на Говерлі. Батько 
каже, що його дитина виросла в походах. За-
раз Олексій теж подорожує. Навіть водить в 
походи чималі групи людей. 

«Я почав подорожувати з 1985 року, – 
каже пан Вадим. – Ми з друзями робили по-
стійні вилазки в ліс, пішохідні й водні походи, 
сходили на вершини. Цього ж навчив і свого 
сина. Ми з дружиною прищепили йому любов 
до подорожей».

Чоловік переконаний: не треба далеко 
їхати, щоб побачити щось надзвичайно кра-
сиве, варто об’їздити спочатку хоча б Україну. 

«Люди їдуть кудись далеко у світ і часто 
забувають про те, яка гарна наша країна. Я 
відкрив для себе дуже мальовничі куточки 
Волині. Іноді навіть щиро дивувався, що у нас 
є така краса. Зараз менше подорожую, а ко-
лись робив три-чотири водні походи за рік. 
Навіть календар вів, де записував, скільки 
днів мене не було вдома. Змагання, семіна-
ри, походи забирали у мене дуже багато часу. 
Коли підрахував, то виявилося, що 210 днів з 
365 я взагалі не був удома», – каже він. 

Зараз Вадим Курбан займається дитячим 
туризмом. Щоліта чоловік організовує табір 

для діток на березі моря у Одеській області. 
Цьогоріч буде 16 років, відколи возить дітей в 
одне й те ж місце – у Лебедівку. Це величезна 
туристична програма з різноманітними за-
ходами, іграми, конкурсами. На два тижні з 
Волині вибирається десант від 15 до 45 дітей 
віком 12-16 років. 

«Це справжній активний відпочинок, – 
каже Вадим Курбан. – Хоч наметові табори 
люблять не всі. Але діти, які приїжджають 
звідти, дуже задоволені. Адже море від табо-
ру на відстані 30 метрів. Готуємо їжу на вогни-
щі, організовуємо різні змагання, конкурси та 
естафети».

Вадим розповідає, що у нього навіть соба-
ка мандрівниця. Курбани частенько беруть її 
в походи. А мають господарі аж двох домаш-
ніх улюблениць – Чапу й Лінду, яких узяли з 
притулків. 

«Лінда у нас живе понад три місяці. До нас 
вона потрапила зі Львова, а львів’яни її знай-

шли з пораненою лапою в Карпатах. Собака 
стікала кров’ю, спочатку навіть думали, що в 
неї гангрена. Ми її вилікували і виходили. Я 
дуже хотів її забрати додому, але Світлані нічо-
го не сказав. Дружина це сама помітила і якось 
мене запитала: «Ти справді хочеш забрати цю 
собаку? Тоді вона буде жити з нами». Так ми 
забрали Лінду. Це були тяжкі три місяці. Було 
дуже важко прийняти нового члена сім’ї». 

ОБЛАШТУВАЛИ НА ДАЧІ 
СПРАВЖНІЙ РАЙ

Курбани щороку намагаються зробити 
щось нове на своїй дачі. Вадим навіть каміння 
з Карпат для цього привозить. Чоловік каже, 
що вибирає його за кольором, структурою, 
конфігурацією. А дружина розмальовує ка-
мінці. З цього каміння господарі роблять ого-
рожі для клумб. 

«Чомусь люди дуже бояться слова дача. 
Бо для них це місце, де треба важко працю-
вати. Ми теж там важко працюємо, але для 
нас дача – це рай, місце для відпочинку. Роз-
ділили ділянку на дві частини: в одному місці 
посадили город, в іншому облаштували газон 
та висадили клумби», – каже він. 

Подружжя вирощує на дачі екзотичні рос-
лини. З різних місць світу, з різних континен-
тів Вадим привозить рослинки й висаджує їх 
удома. Вирощують Курбани момордику, люфу, 
лагенарію, тибетський лофант. 

«Коли наші друзі приїздять, то дивуються, 
запитують, що ми таке насадили. Моморди-
ка – це індійський огірок. Люфа – кримська 
мочалка, яку використовують для миття, – 
каже господар. – Ми не просто вирощуємо ці 
рослини, бо нам це подобається, ми їх вико-
ристовуємо, щоб не ходити в аптеки й не ви-
трачати гроші на ліки. Вже давно полюбляємо 
трав’яні чаї власного виробництва». 

Крім цього, чоловік цікавиться екологією. 
Минулоріч Вадим натрапив в інтернеті на ур-
баністичні гранти. Відтак він написав проект, 
який потрапив у сімку переможців. 

Завдяки Вадиму луцькі школярі дізнали-
ся, для чого сортувати сміття і як правильно 

це робити. За місяць сім’я Курбанів назбирує 
тільки чотири кілограми відходів, решту – ви-
користовує. Вони ніколи не викидають до-
машню органіку. Сім років тому завели калі-
форнійських черв’яків, яким її згодовують. 

«З однієї багатоповерхівки можна зі-
брати чотири тисячі пластикових пляшок. 
На макулатурі кожна школа може заробити 
до 40 тисяч гривень щороку. Ми здаємо усе: 
скло, пластик, жерстяні пляшки. Так, це неве-
ликі кошти. Але я знаю, що це потім не валя-
тиметься десь на вулиці чи в лісі. На батарей-
ках годі заробити. Але якщо їх утилізувати, то 
можна вберегти землю від шкідливих відхо-
дів», – каже чоловік.

За словами Вадима, за рік його сім’я зби-
рає 500 кг органічних відходів, які відвозять 
на дачу, а частину згодовують каліфорній-
ським черв’якам. Вони живуть у господарів 
у спеціальній коробці в підвалі. Завдяки цим 
хробакам на кінець сезону вони мають 80 кг 
гумусу. А це найчистіший продукт для землі. 
Адже 1 кг гумусу замінює 20 кг гною. 

«Не треба ігнорувати цю проблему. 
До 2025 року кількість сміття збільшиться 
уп’ятеро, – каже чоловік. – Ми вже зараз не 
можемо з цим упоратися, а що буде потім? 
Людям просто ліньки сортувати сміття. Їх тре-
ба цього вчити. Бо це дуже страшні токсини, 
які змішуються й негативно впливають на 
наше здоров’я. Це забруднене повітря, яким 
ми дихаємо, і вода, яку п’ємо. Не вихід знайти 
полігон, куди можна скидати весь непотріб. 
Тому варто задуматися, чому в нас так багато 
сміття». 

Подружжя об’їздило майже всю Україну

Вадим  привозить каміння з Карпат, 
а Світлана його розмальовує

Світлана у мандрівках і 
головний лікар, і шеф-кухар

Мають господарі аж двох домашніх улюблениць – 
Чапу й Лінду, яких узяли з притулків З 365 днів – 210 у подорожах
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КВАРТИРИ – 
ОЛІМПІЙЦЯМ
Луцьк, Ковель

У змінах до обласної цільової 
програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2017-
2020 роки передбачено 
купівлю квартир найкращим 
представникам Волині на 
Олімпійських іграх у Ріо-де-
Жанейро-2016.

Нове житло обіцяють веслувальниці 
Марії Повх і велогонщиці Яні Беломоїній 
із Луцька. Зауважимо, Повх на Олімпіаді 
була четвертою, а Беломоїна фінішува-
ла дев’ятою. У Ковелі квартиру отримає 
учасник Паралімпійських ігор у Бразилії 
Віталій Романчук, який у складі україн-
ської збірної з футболу здобув «золото».

Начальник управління у справах мо-
лоді та спорту Волинської облдержадмі-
ністрації Ігор Дмитришин розповів, що 
закупівля квартир здійснюватиметься 
на умовах співфінансування спільно 
з Луцькою та Ковельською міськими 
радами. Половину виділить область, а 
реш ту – міські бюджети.

Як відомо, востаннє волинські 
спортсмени отримували державне жит-
ло за підсумками Олімпійських ігор у 
Лондоні 2012 року. Тоді квартири діста-
лися борчині Юлії Ткач та важкоатлетці 
Надії Миронюк.

«Хочемо гарну традицію віднови-
ти. Це наші найкращі спортсмени, еліта 
волинського спорту. Вони заслужили. У 
змінах до програми ці кошти закладено, 
залишається передбачити в бюджеті, 
дати субвенцію луцькому й ковель-
ському міським бюджетам, і тоді вони ті 
квартири зможуть закупити», – пояснив 
чиновник.

ЛУЦЬКІ 
«СПАРТАНЦІ» – ПЕРШІ 
НА МІЖНАРОДНОМУ 
ТУРНІРІ
Білорусь

Дитяча хокейна команда луцької 
ДЮСШ №2 «Спарта» посіла перше 
місце у міжнародних змаганнях в 
білоруському місті Пружани.

Окрім волинської команди, на тур-
нірі виступали місцева команда, клуб 
із Бреста, збірна Брестської області та 
ХК «Ліда». Лучани перемогли в усіх мат-
чах і стали володарями головного тро-
фею змагань.

За словами тренера Дмитра Цимба-
ла, зараз «спартанці» посилено готують-
ся до двох домашніх поєдинків. Старша 
команда виступить на турнірі пам’яті 
В’ячеслава Хурсенка «Соколята» (29-
30 квітня). Молодші хокеїсти візьмуть 
участь у Кубку ДЮСШ №2 (1-2 травня). 
Усі матчі відбудуться на арені «Снігова 
королева». До слова, так довго зберігати 
лід хокеїстам допоміг Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

щедрі обіцянки

хокей

ФІТНЕС-ТРЕНЕР: БУТИ В ФОРМІ 
ЦІЛИЙ РІК – ОСЬ МОТИВАЦІЯ 

бути сильним

  Тетяна ГРІШИНА
Луцьк

28-річна Наталія починає свій 
ранок, коли місто ще спить. 

Перші промені сонця, свіже повітря 
та пробіжка заряджають краще, 
ніж кава. Наша співрозмовниця не 
тямить себе без руху й допомагає 
іншим ставати гарнішими та 
здоровішими.

Наталія Савюк – професійна спортсменка, а 
віднедавна – член команди Андрія Хомицько-
го, відомого фітнес-тренера, який уже багато 
років проживає та працює в столиці, допомагає 
підтримувати форму відомим співакам, зіркам 
шоу-бізнесу та професійним спортсменам. Нині 
він вирішив відібрати з кожної області кількох 
тренерів, аби навчити їх власної методики за-
нять. А оскільки Андрій сам із Ковеля, то кас-
тинги розпочав з рідної Волині. У Луцьку право 
бути членом команди дісталося Наталі. Тож про 
те, як отримати тіло своєї мрії, бути здоровим 
та чому варто забути про екстремальні дієти, 
спілкуємося далі.

– Мені пощастило: одразу після навчання, 
а вчилася я в інституті фізичної культури та 
здоров’я, пішла працювати за спеціальністю в 
тренажерний зал. Робота приносить мені задо-
волення, я нею насолоджуюся.

– Під час кастингу Хомицького було 
більш як десять претендентів. Чому вибір 
зупинився саме на вас?

– Це питання краще поставити Андрію. 
Для мене це була несподіванка. Коли йшла 
на кастинг, то думала, що це буде навчальний 
семінар. Виявилося, потрапила на співбесіду. 
Серед присутніх – самі чоловіки. Ми провели 
тренування, поговорили, і за кілька днів мені 
передзвонили.

– У чому суть методики тренувань Ан-
дрія, яку він упроваджує? 

– Ця методика заснована на його досвіді: 
різноманітні тренування, які можна виконува-
ти на вулиці, у залі, маючи мінімальний набір 
обладнання, або узагалі його не маючи. Але 
найголовніше – це інший спосіб взаємодії з під-
опічним. Ви не просто тандем «тренер-клієнт». 
Це більш товариські стосунки, підтримка про-
тягом дня. Тренер – це та людина, яка не лише 
каже підопічному, що робити, а готова разом із 
ним пробігти зранку десять кілометрів.

– У фітнесі є своя мода. Був час, коли дів-
чата намагалися бути дуже худими, був час 
для м’язів. А зараз яких тіл прагнуть?

– У дівчат бажання дуже різні: одні хочуть 
бути тоненькі, як берізоньки, інші прагнуть до 
більш спортивної статури. А ось чоловіки ста-
більні та намагаються наростити широкі спини, 
руки, грудні м’язи. Загалом зараз відвідувачі за-
лів хочуть не просто сходити на заняття для га-
лочки, а правильно харчуватися, відпочивати, 
дотримуватися режиму, аби було помітно, що 
людина займається фізичною культурою, веде 
здоровий спосіб життя. Адже лише правиль-
ний підхід до тренувального процесу принесе 
бажаний результат.  

– У чому полягає цей правильний підхід? 
– Не секрет, що частина людей відвідує зал, 

бо це зараз у тренді. Це, звісно, гарна мода, але 
у будь-якому занятті мусить бути мета. Ви маєте 
зрозуміти, чого прагнете досягнути, вималю-
вати цю картинку. А вже тренер має підказати 
шлях, як цього досягнути. Тому я радила б бо-
дай на початковому етапі заручитися підтрим-
кою спеціаліста. Теорія та відео в інтернеті – це 
одне, а практичні заняття – зовсім інше. І, зви-
чайно, разом із тренуваннями потрібно налаго-
джувати правильне харчування, режим сну. Та 
головне, аби заняття приносили задоволення, 
стали звичкою. У Луцьку нині неймовірна кіль-
кість залів для такого невеликого міста. І кожен 
може обрати собі тренінг до душі.

– Як новачку зорієнтуватися, що перед 
ним професійний тренер, а не людина, яка 
теж відео в інтернеті подивилася?

– Для початку прийдіть у зал і просто спо-
стерігайте, як працюють тренери з клієнтами: 
чи сидять у телефоні, чи слідкують за виконан-
ням вправ. Зверніть увагу на зовнішній вигляд 
тренера. Це не лише показник того, що людина 
знає, як доглядати за собою, а й буде мотивато-
ром для вас. На мою думку, в тренера має бути 
спеціалізована освіта, аби він знав анатомію, 
біомеханіку, фізіологію, зміг у разі чого надати 

медичну допомогу. Також перед заняттям тре-
нер має цікавитися тим, як ви почуваєтеся, чи 
були у вас травми, він має бути небайдужим та 
вміти пояснювати. Зрештою, зверніть увагу на 
відгуки знайомих, друзів.

– Чи важко вам як жінці тренувати чоло-
віків?

– Чесно кажучи, працювати з чоловіками 
почала відносно недавно. Звісно, я не можу 
бути для них мотиватором, не маю і не можу 
мати таких м’язів. Але, коли нарівні виконую 
якісь вправи, то це чоловіків мотивує та викли-
кає їхню довіру і повагу.

– Чим відрізняється тренінг жінок та чо-
ловіків?

– Ми маємо фізіологічні відмінності, різний 
гормональний склад, навіть психологія відрізня-
ється та, звісно, мета тренінгу. Дівчата зазвичай 
хочуть схуднути, а чоловіки наростити м’язи. Від 
того й різна методика тренування. Окрім цього, 
жінки більш витривалі, чоловіки – сильніші. Тому 
дівчата ладні робити до сьомого поту вправу, 
але з вагою власного тіла. Чоловіки – навпаки, 
роблять невелику кількість повторів у кілька 
підходів, але з важкими гантелями та штангами.

– Часто можна прочитати в інтернеті 
статті про те, як схуднути, наприклад, у ді-
лянці живота або стегон. І дівчата інтенсив-
но виконують вправи суто для цих частин 
тіла. Чи правильно вони роблять?

– Однозначно, що ні. Тіло не худне локаль-
но, підхід має бути комплексним. Якщо ви втра-
чаєте кілограми, то сантиметри тануть усюди. 
А найголовніше у цьому процесі – почистити 
холодильник.

– Ми підійшли до важливої теми. Ви за-
бороняєте клієнтам їсти тістечка та запашні 
булочки?

– Я радше пояснюю, що таке корисні жири, 
білки та вуглеводи, як вони впливають на якість 
тіла. Хай як ви тренуєтеся, пітнієте, хай як ста-
рається тренер – погана їжа все зводить до 
нуля. Або й гірше – додає вам ще кілограмів. 
Натомість правильним харчуванням навіть ге-
нетичну схильність до худорлявості чи зайвої 
ваги можна виправити. 

– Чого не має бути в раціоні, або має 
бути мінімум?

– Солодкого, смаженого, жирного, алкого-
лю. Ті, хто працює в офісах і веде малорухливий 
спосіб життя, мають шкідливу звичку – пити 
чай чи каву з чимось. Ось це «щось смачнень-
ке» часто стає причиною надмірної ваги, шлун-
кових захворювань. Інша проблема – відсут-
ність режиму. Задумайтеся, скільки людей не 
снідають, їдять в обід якусь булочку, а ввечері 
влаштовують справжнє свято живота: смажена 
картопелька, макарончики, або ще простіше – 

замовляють піцу. Де у цьому списку потрібні мі-
нерали, вітаміни, білок? А корисні жири, які по-
трібні у тому числі для схуднення? 

– Як же боротися з цією звичкою?
– Важливо зрозуміти, що щастя – не лише у 

короткочасному задоволенні від тістечка. Якщо 
ви тренуєтеся, бачите результати, то самі себе 
мотивуєте, і бажання вживати шкідливу їжу 
зникає природно. Готуйте страви звечора на 
день. Я, наприклад, ношу з собою лотки з їжею, 
харчуюся часто, але потрішки, не поправляюся 
і не ходжу при цьому голодна. Вживайте каші, 
це так доступно, корисно та смачно. 

– Так, жінки знають про каші й люблять 
тиждень посидіти на гречці та кефірі, аби 
схуднути до літа за тиждень до відпустки. 
Чим це насправді їм загрожує?

– Екстремальні дієти – це величезний стрес 
для організму. Нікому не раджу, це може при-
звести до шлункових захворювань, а ефект 
буде недовгим. Гаразд, ви гарантовано схудне-
те, поїдете на море і так само гарантовано на-
берете все, що втратили, й навіть більше. Бо на-
лякаєте свій організм, і він запасеться жиром із 
подвійною силою на випадок, якщо ви захоче-
те повторити над ним експеримент. Зрештою, 
люди, які вдаються до таких методів схуднення, 
пригнічені, у поганому настрої. Тішить, що за-
раз більшає людей, які займаються з року в рік 
і коректують своє тіло не за кілька місяців до 
пляжного сезону, а перебувають у гарній формі 
завжди. Випала нагода поїхати в січні на море – 
вони готові, у липні – немає проблем. До цього 
треба прагнути. 

– Побутує міф, буцімто здорове харчу-
вання – це дорого. Чи так це? 

– Якби ми зараз провели експеримент і на-
повнили кошики корисними продуктами й тим, 
чим люблять смакувати люди, які не слідкують за 
харчуванням, то цілком імовірно, що другий чек 
був би більшим. Ковбаса не дешевша за м’ясо, ал-
коголь не дешевший за фрукти. Робіть висновки.

– Чи обов’язково вживати спеціалізоване 
спортивне харчування, аби бути у формі?

– Не обов’язково. Завдяки натуральному 
харчуванню, звичайним продуктам можна мати 
гарне тіло. Звичайно, якщо ваша мета – участь 
у змаганнях, то біодобавки, вітаміни задля під-
тримки організму зайвими не будуть. Вони ле-
гальні та нешкідливі.

– Луцьк багатий на тренажерки. А в селах 
чи районних центрах їх немає. Чи можна ву-
личними тренуваннями або вдома зробити 
гарну фігуру?

– Якщо говорити про тіло спортсмена, який 
виступає на змаганнях у категоріях фітнесу 
чи бодібілдингу, то ні. Але якщо говорити про 
спортивну фігуру, – однозначно. Все залежить 
від вашого бажання, цілеспрямованості, спосо-
бу харчування. Останнє у цьому випадку грає 
ключову роль. А підтягуватися, присідати, біга-
ти, кататися на велосипеді, ходити, робити різні 
вправи можна будь-де. Більше того, елементар-
ні навантаження потрібні всім у будь-якому віці. 
Задумайтеся, чи багато людей можуть піднятися 
на дев’ятий поверх, говорячи по телефону, а 
співрозмовник не зрозуміє, що ви піднімаєтеся?  

– Що особисто вас мотивує тренуватися? 
– Мені подобається власне відображення в 

дзеркалі. Мотивує, коли хтось мною надихається. 
Це не дає знижувати планку. Крім того, заняття 
дуже розряджають емоційно. Хай у якому настрої 
ви прийдете до залу, після тренування вийдете в 
гарному. Здавалося, кінець робочого дня, сил 
немає. Але ви йдете на тренування, бачите од-
нодумців, які працюють над собою, і це мотивує. 
Лінь можна подолати, а сила волі – тренується.

ХК «Спарта»

antikor.com
.ua

з особистого архіву

Лучани перемогли усіх

Троє волинян претендують на житло
Якщо ви тренуєтеся, бачите результати, то самі себе мотивуєте

Заняття та рух – найкраща 
емоційна розрядка
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25-й тур. Група 1: 
«Олімпік» – «Шахтар» – 0:4, 

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

26-й тур. 
Група 1: 21 квітня,

«Динамо» – «Шахтар», 20:00.
22 квітня, «Олександрія» – 

«Олімпік», 17:00.
23 квітня, «Зоря» – «Чорноморець», 

19:30.
Група 2: 22 квітня, 

«Дніпро» – «Ворскла», 17:00.
23 квітня, «Сталь» – «Зірка», 14:00; 

«Карпати» – «Волинь», 17:00.

Турнірна таблиця

ГРУПА 1

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 25 21 3 1 54 - 17 66

2 Динамо 25 17 4 4 52 - 24 55

3 Зоря 25 12 5 8 35 - 24 41

4 Олімпік 25 9 8 8 28 - 38 35

5 Олександрія 25 9 7 9 38 - 33 34

6 Чорноморець 25 9 7 9 20 - 24 34

ГРУПА 2

7 Ворскла 25 7 7 11 26 - 29 28

8 Сталь 25 7 7 11 22 - 27 28

9 Зірка 25 7 5 13 21 - 35 26

10 Карпати 25 5 9 11 25 - 32 18

11 ВОЛИНЬ 25 3 4 18 14 - 44 13

12 Дніпро 25 5 12 8 24 - 32 12
З «Дніпра» знято 15, а з «Карпат» – 6 очок.

З ЖУРБОЮ 
РАДІСТЬ 
ОБНЯЛАСЬ
Минулого тижня родина 
американського хокеїста Боба 
Проберта, який у 45 років раптово 
пішов із життя, вчинила дивний на 
перший погляд крок. Після того 
як тіло Боба кремували, попіл... 
розвіяли над лавою штрафників 
домашньої арени клубу НХЛ 
«Детройт Ред Вінгс».

Сім’я легендарного хокеїста-задира-
ки вирішила, що останки Боба мають за-
лишитися на найбільш знаковому місці 
його кар’єри. На лаві штрафників, де він 
провів левову частку свого славного 
спортивного життя. Проберт – рекордс-
мен «Детройта» за кількістю штрафних 
хвилин (2090). А ще на рахунку захисни-
ка – приблизно 250 бійок, які увійшли до 
класики цього жанру НХЛ.

Але лідирує у традиції ховати фана-
тів спорту на ігрових майданчиках, звіс-
но, футбол. Причому деякі клуби навчи-
лися на цьому навіть заробляти. 

На матчах аргентинського «Бока 
Хуніорс», за який грав Дієго Марадона, 
звичною є картинка, коли люди виси-
пають щось темне з коробки просто на 
трибунах. Так співчутливі родичі вико-
нують останню волю померлих фана-
тів – розвіяти їхні останки над стадіоном 
«Ла Бомбонера» в Буенос-Айресі. При 
цьому трибуни підтягують клубну пісню, 
в якій є слова «З небес ми вболіваємо за 
вас»...

У німецькому «Гамбургу» пішли назу-
стріч бажанням своїх фанатів і витрати-
ли три роки на створення спеціального 
іменного цвинтаря. Він зовсім поряд із 
домашньою ареною клубу й може вміс-
тити поховання півтисячі уболівальни-
ків. 

У голландському «Аяксі» на численні 
прохання фанатів під кладовище відвели 
частину тренувального поля на старому 
стадіоні «Де Мер». Після того як команда 
переїхала на новеньку «Амстердам Аре-
ну», частину газону й лаву запасних від-
дали ритуальним службам.

На британському стадіоні така прак-
тика також не в дивовижу. Лондонський 
«Арсенал» на старому «Хайбері» похо-
вав щонайменше 120 фанатів, а «Лівер-
пуль» та «Евертон» отримують стільки 
заявок на поховання навколо футболь-
ного поля, що їм уже бракує місця під 
землею. На «Гудісон Парку» крихітні 
урни закопані на глибині 30 сантиметрів 
упритул одна до одної.

Іспанці навчилися планувати й дохо-
ди від надміру любові своїх фанатів до 
футболу. Коли у 2009 році відкривався 
новий стадіон «Еспаньола», прозорливе 
керівництво виділило на ньому тисячу 
квадратних метрів для поховань 20 ти-
сяч урн з останками кремованих фана-
тів.

Заради справделивості скажемо, що 
на більшості європейських арен журба і 
радість обнялися – тут можна не тільки 
посумвати за померлими родичами, які 
безмежно любили футбол, але й за гро-
ші відгуляти весілля.

з історії

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

легка атлетика

на старт!

П’ЯТЬ ПЕРЕМОГ ВОЛИНСЬКИХ 
МЕТАЛЬНИКІВ

СПОРТИВНИЙ ТРАВЕНЬ НА ВОЛИНІ 
БУДЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИМ

Мукачеве

У Мукачевому відбулися 
Всеукраїнські змагання з 

метань. Турнір став одним із етапів 
підготовки спортсменів до літнього 
сезону й мав на меті у змагальному 
режимі виявити елементи техніки, які 
метальникам слід удосконалити. 

– Найкраще тренування – це змагальний 
досвід. Хай якими вони є, треба якомога часті-
ше виходити в сектори й конкурувати з коле-
гами, – розповідає тренер метальниці молота 
Ірини Климець Роман Черкашин.

Саме Климець і виграла змагання з ре-
зультатом 68 м 80 см. Це найкраща спроба 
Ірини в 2017 році. Після цих змагань наша 
учасниця Олімпійських ігор-2016 відбуває 

на збір до Кончі-Заспи, а наприкінці квітня у 
Бресті Ірина намагатиметься покращити його 
і метнути за 70 метрів. 

Решту нагород змагань у Мукачевому ви-
бороли волинські метальники списа тренерів 
Володимира Сахарука та Ірини Неклюдової. 

Павло Палій метнув списа на 64 м 10 см 
і став другим серед юніорів. Ще у чотирьох 
вікових категоріях волиняни тріумфували: 
Марія Барилюк виграла змагання з мета-
ння списа серед молоді (44 м 25 см), Альбіна 
Савчук серед дівчат до 18 років (46 м 03 см), 
а Софія Богдан була тут другою (39 м 90 см). 
Серед юнаків до 16 років переміг волинянин 
Максим Троцюк (39 м 80 см), Дмитро Кальков 
виграв змагання юнаків до 18 років із резуль-
татом 63 м 96 см.

прем’єр-ліга «ЗІРКУ» ЗАГАСИЛИ. 
ЧИ ПІДКОРЯТЬСЯ «КАРПАТИ»?

Луцьк

«Зірка» приїхала до Луцька, 
щоб очолити другу групу 
УПЛ. Принаймні, так казали 

перед матчем ї ї гравці. Тим більше, 
що у них повернулися в стрій 
травмовані, а у «Волині» пропускали 
гру Мемешев і Шаповал.

Волинь забила першою, і це дуже надих-
нуло «хрестоносців». Вони діяли впевнено, не 
давши атакувальному квартету «Зірки» роз-
бігтися. Юрій Романюк не помітив двох супер-
ників на фланзі, віддав на Сергія Петрова. Фор-
вард зробив свою роботу на відмінно, уклавши 
Паста на газон і забивши в порожні ворота.

По тому господарі «перекусили» центр 
поля зусиллями Логінова і Герасимюка. Фі-
зично «Волинь» знову підсіла в середині дру-
гого тайму, але наспіло вилучення Білонога. 
Гравець «Зірки» спочатку заробив попере-
дження, зриваючи контратаку Волині, а потім 
симулював, малюючи порушення Міхи.

Гості таки створили шанс відігратися, але 
Есеола не влучив у порожні ворота з восьми 
метрів. 

Матч у Луцьку був найвидовищнішим в 
турі у другій групі чемпіонату. Багато помилок 
і обрізок компенсувалося швидкостями обох 
команд.

Третя в чемпіонаті перемога «Волині» 
поки не віддалила команду від зони вильоту, 
однією з вирішальних у цьому сенсі буде гра 
у Львові 23 квітня. До «Карпат» нині в лучан 5 
очок, у випадку перемоги «хрестоносці» діс-
тають шанс уникнути вильоту в першу лігу. 

Голів у «великодньому турі» команди УПЛ 
забили небагато. Лідери очків не втратили, а 
«Динамо» фактично вбило одну з інтриг цьо-
го чемпіонату, відірвавшись від «Зорі» на 13 
очок. Натомість загострилася боротьба за чет-
верте «єврокубкове» місце, а також тривають 
локальні інтриги у другій групі за сьоме місце 
та за визначення двох невдах чемпіонату.

«Львів Арена» побачить у 
неділю справді гаряче дербі

М
икола М

артиню
к

Останки хокеїста Боба Проберта 
розвіяли над домашньою 
ареною його клубу

nhl.com

ЯКИМ БУДЕ НАСТУПНИЙ 
ЧЕМПІОНАТ?

Клуби Прем’єр-ліги проголосували за 
свій варіант чемпіонату сезону-2017/18. Ке-
рівництво УПЛ раніше розіслало п’ять про-
ектів формату наступного чемпіонату в клуби 
Прем’єр-ліги із проханням надіслати заува-
ження щодо них, аби зібрати Робочу групу з 
питань розробки плану-календаря і формату.

Усі п’ять варіантів чемпіонату-2017/18 
передбачали участь 12 команд, а також їх 
розділ на дві або три групи після першо-
го етапу. Принципова різниця форматів – у 
кількості та суті стикових матчів.

Луцьк, Ковель

У Луцьку й Ковелі відбудуться два 
рейтингові легкоатлетичні старти. 13 
травня «Авангард» прийме Міжнародну 
матчеву легкоатлетичну зустріч U-20 
«Україна-Білорусь-Ізраїль-Кіпр-Румунія».

Ця зустріч – найбільші міжнародні лег-
коатлетичні змагання в Україні у 2017 році. 
Фактично тільки Луцьк у ці роки отримує 
можливість приймати міжнародні змаган-
ня. Торік у квітні на «Авангарді» відбулася 
зустріч Україна-Білорусь-Туреччина, через 
місяць обласний центр прийме приблизно 
200 гостей із чотирьох країн Європи. Зма-

гання – у міжнародному календарі Євроат-
летики. 

Програма передбачає найбільш видо-
вищні види легкої атлетики, відбуватимуться 
тільки фінальні забіги, загалом змагання три-
ватимуть із 14:00 до 18:00. Крім спортивної 
частини, передбачено й розіграш призів се-
ред глядачів змагань, дитячу естафету, а також 
стартує програма «Дитяча легка атлетика». 

За кілька днів до цього, 9 травня, вулиці 
Ковеля перетворяться на бігові доріжки. У 
місті відбудеться традиційне спортивне дій-
ство «ХІІ Ковельський Міжнародний пробіг». 

Його організатор – спортивний клуб «Ко-
вель». Його керівник Сергій Панасюк розпо-
вів ВН, що четвертий Ковельський напівмара-
фон стартує о 9:00. Водночас розпочнуть забіг 
учасники відкритого Чемпіонату Волинської 
області з бігу по шосе на дистанцї 7 км. Зго-
дом відбудуться найрізноманітніші забіги для 
дітей та юнацтва на коротші дистанції. 

Для участі в забігах потрібно зареєстру-
ватися за посиланням https://athletic-events.
com/events/414.

Учасники спортивного шоу отримають на-
городи та подарунки.

Ірина Климець
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– Ходімо в бар.
– Не можна в бар.
– Ходімо на риболовлю.
– Не можна на риболовлю.
– Ти не шкодуєш, що одружився?
– Не можна шкодувати.

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

– Знаєш, тільки подумаю про нього – 
серце завмирає... 

– І хто він? 
– Екзамен...

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

Учителька прийшла до класу, надяг-
нувши золотий кулон у вигляді літачка. Під 
час уроку Вовочка невідривно дивиться на 
цей кулон. Нарешті вчителька не витримує 
й запитує:

– Вово, тобі що, літачок подобається?
– Ні, аеродромчик!

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

Тільки наші люди напиваються перед 
клубом, бо в клубі дорого.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Розмова хлопця з дівчиною:
– Можна, я поставлю тобі серйозне за-

питання?
– Так.
– У бобра є вусики?

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

Два роки дід обприскував ГМО-
хімікатами колорадського жука. На третій 
рік жук уже сам допомагав дідові підгорта-
ти картоплю.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Йде урок у п’ятому класі.
Андрійко тягне руку.
– Маргарито Михайлівно, а в мене мо-

жуть бути діти?
– Ні, Андрійку, ти ще маленький.
Андрійко повертається до Марійки й 

каже:
– Ну бачиш, а ти боялася.

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

У лісі відкрили магазин. Вишикувалася 
довга черга. Заєць іде без черги. Ведмідь 
його бере за комір і каже:

– Іди в кінець черги!
І так два дні поспіль. На третій день за-

єць іде знову ж без черги, і ведмідь його 
знову за комір:

– Іди в кінець черги.
Заєць образився й каже:
– От зараза! Tретій день магазин від-

крити не можу!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Коханий, нам треба прогнати цього 
пса.

– Навіщо?
– Він виє, коли я співаю.
– Ну, ти ж перша починаєш.

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

Жінки, на відміну від чоловіків, щодо 
подарунків невибагливі: діаманти – то діа-
манти, шуба – то шуба, машина – то маши-
на. Це чоловікові можна з кольором шкар-
петок не вгодити.

Жартівливий гороскоп на 20 – 26 квітня
Овен (21.03 – 20.04)
Тарас Літковець 
5 квітня 1967 р.
Політолог, журналіст
Розподіліть правильно 
сили, щоб упоратися з усіма 
завданнями самостійно. Не 
варто довіряти людям, які 

вам лестять і намагаються видати бажане 
за справжнє. Спробуєте порівняти теорію з 
книжок із суворою реальністю буття.

Телець (21.04 – 21.05)
Орест Маховський 
26 квітня 1977 р.
Заступник голови 
правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом»
Тиждень буде сприятливим 
для впровадження всього 

нового. Розплануйте важливі справи, щоб 
виконати всі завдання примхливого Часу. 
Його, як завжди, бракуватиме, але загалом 
зорі віщують спокійний тиждень.

Близнята (22.05 – 21.06)
Олена Вегнер 
28 травня 1981 р.
Тренер з легкої атлетики
Ваш емоційний підйом чудово 
вплине на зміни в особистому 
житті. Залиште пристрасть 
і чуттєвість у стосунках 

за допомогою романтичних вчинків. 
Результати роботи залежатимуть від вашого 
настрою і бадьорості духу. 

Рак (22.06 – 23.07)
Сергій Михальчук 
13 липня 1972 р.
Кінооператор
Творчих успіхів вам 
здасться замало, вирішите 
відхопити від птахи щастя 
завтрашнього дня найбільше. 

Можна обпектися на рівному місці, адже 
плодами вашої геніальності знову можуть 
скористатися «ліві» люди.

Лев (24.07 – 23.08)
Редван Мемешев 
15 серпня 1993 р.
Футболіст ФК «Волинь»
Імовірність конфлікту з Тим, 
Хто на Лаві Сидить, висока, 
тому вкотре настане час 
обирати між вічною матерією 

та безсмертним духом. Ви достатньо 
самостійний, тому варто ризикнути й 
вилетіти з коханою людиною за межі гнізда. 

Діва (24.08 – 23.09)
Анатолій Силюк 
16 вересня 1958 р.
Директор Волинського 
краєзнавчого музею
Після буремного часу імпрез 
намагайтеся уникати будь-
яких пліток і змов у робочому 

колективі. Усі експонати вашого життя 
залишаться на місці, але варто здмухнути 
пил століть із домашнього фотоальбому.

Терези (24.09 – 23.10)
Микита Чибар 
5 жовтня 1989 р.
Телеведучий
Зможете впоратися з будь-
якими робочими завданнями, 
якщо захочете за них узятися. 
Намагайтеся не впадати в 

меланхолійний стан, адже вам усе одно 
доведеться виконати роботу. Колегам 
влаштуєте романтичну вечерю.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Віктор Левандовський 
15 листопада 1977 р.
Керівник IT-компанії 
Іnternetdevels
Будете в центрі уваги 
колективу. Вам час вчитися 
у конкурентів, щоб бути 

гнучкішим та отримувати більше прибутку. 
Зорі радять забути на якийсь час коди і 
взути кеди. Розслабтеся, одне слово. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрош Бідзіля 
15 грудня 1942 р.
Архітектор
Вам доведеться відстоювати 
свою точку зору, щоб зберегти 
авторитет у колективі. 

Отримання нового досвіду й опанування 
знань будуть для вас корисними. Не варто 
ділитися досягненнями та планами з 
оточенням, інакше наразитеся на заздрість. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1941 р.
Народний артист України
Осяють натхнення і хвиля 
творчих ідей. Зможете втілити 
задумане завдяки допомозі 
однодумців. Не варто 

реагувати на авантюрні пропозиції колег, 
ризикуєте найдорожчим – авторитетом. 
Не припиняйте співати!

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало 
29 січня 1973 р.
Президент ВК «Олюртранс», 
депутат Волиньради
На вас чекають глобальний 
прорив і підкорення нових 
вершин. Поновлення ділових 

стосунків з давніми діловими партнерами 
принесе нову стабільну перспективу. 
Колега спробує втягнути вас в інтригу. 

Риби (20.02 – 20.03)
Надія Боровська 
25 лютого 1981 р.
Легкоатлетка, учасниця 
трьох літніх Олімпіад
Шукатимете мотивацію, а 
також залишки емансипації у 
своїй щоденній роботі. Зорі 

радять озирнутися й більше навантажувати 
чоловіків навколо вас. Завдяки 
наполегливості маєте загалом переможний 
гороскоп. 

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 20 – 26 квітня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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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.

 Продам приміщення міжрайбази в Камені-
Каширському. Тел. 097-290-74-94.

 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 

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  

візу (запрошення, візова анкета, страховка, 
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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погляд у минуле

ГАЗОВАНУ ВОДУ ВИНАЙШЛИ ВИПАДКОВО 20 квітня – Данило, Георгій, 
Петро, Прокіп, Килина
21 квітня – Іларіон, Іван, Юлія
22 квітня – Антон, Вадим
23 квітня – Терентій, Яків, 
Олександр, Максим, 
Григорій, Федір
24 квітня – Антип, 
Григорій, 
Яків, Юхим, 
Прохор

25 квітня – 
Зіновій, 
Давид, Іван, 
Марія, Сергій, 
Василь

26 квітня – 
Дмитро, Артем, 
Марфа

20 квітня – Данило, Георгій, 

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 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 26 квітня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – плед Bellis.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

Максим, 
едір
Антип, 

й, 

тем,

* 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

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Кe8 Т:e8 
2. Тb7#

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

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

судоку

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

8

7

6

5

4

3

2

1

a  b  c  d  e  f  g  h

У 1767 році Джозеф Прістлі сам 
виготовив першу пляшку газованої води

24 квітня 1833 року в 
США запатентували 

газовану воду. Це був 
винахід британського хіміка 
Джозефа Прістлі. Дослідник 
встановив, що графіт проводить 
електричний струм, науково 
довів процес фотосинтезу, 
відкрив кисень. Іноді його 
відкриття ставалися випадково. 

Так було і з газованою водою. Коли 
Прістлі спостерігав за роботою однієї пи-
воварні, то помітив бульбашки, які виді-
лялися під час бродіння пива. Він помістив 
контейнери з водою над чанами з пивом, 
незабаром вони наповнилися бульбаш-
ками. Насправді ці бульбашки виявилися 
вуглекислим газом. Джозеф покуштував 
отриману речовину й був вражений її при-
ємним смаком. Однак запатентували газо-
вану воду тільки через 66 років після від-
криття. 

колаж
 ВН

Домалюйте бедрика 
і розфарбуйте 

у кольори, 
які зображені 

на зразку.

Віднайдіть кожній качечці 
відповідний головний убір.
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незвідана природа

легені планети

брати наші менші

НАЙСТРАШНІШІ ВУЛКАНИ У СВІТІ

НАУКОВЦІ ПОЛІЧИЛИ ДЕРЕВА

МИШІ ВИПЕРЕДИЛИ КОТІВ І СОБАК

смертна кара

КИТАЙ – СВІТОВИЙ ЛІДЕР ЗІ СТРАТ
Amnesty International 

розкритикувала 
Китай за 

продовження дії 
на території країни 
смертної кари. Водночас 
правозахисна група 
повідомила про 
зменшення за минулий 
рік кількості страт у 
всьому світі.

Число страт скоротилося 
більш ніж на третину й станови-
ло 1032 у 23 країнах в 2016 році. 
Це порівняно з 1634 у 25 країнах 
в 2015 році, коли найбільшими 
катами були Іран, Саудівська 
Аравія, Ірак і Пакистан, інформує 
IA ZIK з посиланням на видання 
The Guardian. При цьому Китай 
страчує тисячі людей, але Пекін 
не оприлюднює даних, вважаючи 
число смертних вироків держав-
ною таємницею.

Ніколас Беклін, директор 
Amnesty у Східній Азії, зазначив: 
«Настав час для Китаю, щоб пере-
стати бути в ставленні до смертної 
кари державою-ізгоєм у міжна-
родному співтоваристві й нарешті 
дозволити китайцям вести дебати 

БРИТАНЕЦЬ КУПИВ 
ТАНК ІЗ КУПОЮ ЗОЛОТА
Британський колекціонер танків 
Нік Мед купив на інтернет-аукціоні 
старий радянський Т-54 та знайшов 
у ньому золота на 2,5 мільйона 
доларів.

Мед має у колекції 150 військових 
машин. Купивши на eBay за 37 тисяч до-
ларів танк, що колись належав збройним 
силам Іраку, британець був приємно 
здивований: разом із механіком Тоддом 
Чемберленом вони виявили у паливному 
баку Т-54 п’ять золотих злитків, кожен по 
п’ять кілограмів.

«Ми не знали, що робити. Ви не може-
те просто узяти п’ять золотих злитків та 
віднести їх до обмінного пункту. Тому ми 
подзвонили в поліцію», – розповів Мед 
виданню The Sun.

Поліція дорогоцінну знахідку забра-
ла, але залишила колекціонеру розписку. 
«Навіть якщо мені не повернуть золото, у 
мене залишиться мій чудовий танк», – не 
засмутився Мед.

Британець вважає, що золото було 
награбовано в Кувейті, а потім його схо-
вали у бойовій машині іракські військові 
під час війни в Перській затоці у 1990-
1991 роках.

НАРОДИЛА У НЕБІ
Нещодавно екіпаж лайнера Boeing 
737 авіакомпанії Turkish Airlines, 
що виконував рейс Конакрі-
Уагадугу-Стамбул, прийняв пологи 
у пасажирки.

Дівчинка, яка отримала ім’я Кадіжу, 
з’явилася на світ на висоті 12 800 метрів, 
повідомляє «ВВС Україна». Деякі з паса-
жирів літака, який ледь набрав висоту 
після вильоту зі столиці Гвінеї до столи-
ці Буркіна-Фасо, зголосилися допомогти 
стюардесам.

Після прибуття до Уагадугу матір і 
доньку доправили до пологового будин-
ку. Обидві почуваються добре, повідо-
мили місцеві медики. «Екіпаж помітив, 
що у пасажирки Нафд Дьябі, яка перебу-
вала на 28-му тижні вагітності, почалися 
перей ми», – повідомили в авіакомпанії.

До слова, більшість авіакомпаній у 
світі допускають переліт вагітних жінок 
до 36-го тижня вагітності, однак із 28-го 
тижня пасажиркам потрібна довідка від 
лікаря із зазначенням орієнтовної дати 
народження дитини.

ото знахідка!

екстремальні пологи

Географ Метью Блеккет з Університету 
Ковентрі, що у Великобританії, назвав 
п’ять найнебезпечніших вулканів світу. 

Дослідження також 
показало, що найбіль-
ше видів дерев росте в 
Бразилії – понад 8 700, 
пише «BBC Україна». 
Цікавий факт – понад 
половину видів було 
виявлено лише в одній 
країні. Це може свідчити 
про те, що вони є ураз-
ливими перед такими 

загрозами, як екстре-
мальні погодні явища 
або діяльність людини.

Крім того, близько 
300 видів дерев було ви-
значено як такі, що пе-
ребувають під загрозою 
зникнення, оскільки в 
дикій природі лишило-
ся менш як 50 одиниць 
кожного з цих видів.

ЛУЧАНЦІ ПЕРЕСАДИЛИ 
СЕРЦЕ ІНДІЙСЬКОГО 
БАНКІРА 
Наталі Омельчук із Луцька 
зробили трансплантацію серця. 
Операцію провели в Індії, а 
донором став тамтешній банкір, 
який загинув у автокатастрофі 
в індійському місті Сурат, пише 
Gazeta.ua.

Торік під час вагітності жінка захво-
ріла на грип. Це дало ускладнення на 
серце, у Наталі почалися напади уду-
шення. У легенях набиралася рідина. На 
сьомому місяці вагітності жінці зробили 
кесарів розтин. Недоношений хлопчик 
40 днів пробув у реанімації. Малюку 
зробили операцію, але це не допомогло 
і він помер. 

Кілька тижнів тому Наталю оглянули 
індійські лікарі, які прилітали до Києва. 
5 квітня жінка вирушила до Індії. Щойно 
вона прибула, стало відомо, що там роз-
бився місцевий банкір, а його серце іде-
ально підійшло українці. 

«Наталії пересадили серце 22-
річного банкіра. Воно ідеально підійшло 
не тільки за групою крові. Ми врахову-
вали розмір органа й вагу пацієнтки, – 
розповідають лікарі-трансплантологи. 
– Орган доправили чартером за 1,5 го-
дини після того, як у хлопця констатува-
ли смерть мозку». 

Батько пацієнта погодився пожерт-
вувати не лише серце, а й печінку, під-
шлункову залозу, рогівку та нирки сина. 

дива медицини 

Згідно з даними вченого, їх виверження 
може призвести до загибелі кількох тисяч лю-
дей, передає The Conversation.

За словами Блеккета, найнебезпечнішими 
для життя людей є діючі вулкани Везувій (Італія), 
Ньїрагонго (Конго), Попокатепетль (Мексика), 
Кракатау (Індонезія) і Пектусан (Північна Корея).

До слова, із 1600 року через виверження 
вулканів загинуло 279 тисяч людей. У тому чис-
лі й через голод, який стався після виверження 
вулкану Тамбора (Індонзія) у 1815 році та цуна-
мі після виверження Кракатау в 1883 році.
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про смертну кару в країні».
Китай має кількість обвину-

вальних вироків близько 99,9%, 
і кримінальні справи значною 
мірою покладаються на зізна-
ння. Правозахисники кажуть, що 
пі дозрюваних часто катують та 
примушують визнати провину.

Китайський уряд стверджує, 
що обмежив застосування смерт-
ної кари й веде політику «вбива-
ти менше, вбивати обережно». У 
рамках цього верховний суд кра-
їни тепер має затвердити смерт-
ний вирок, який винесли судді 
нижчої інстанції. Але активісти 

стверджують, що без конкретних 
статистичних даних немає змоги 
це перевірити.

Протягом багатьох років Ки-
тай відкидав прохання Організа-
ції Об’єднаних Націй про надання 
більшої кількості даних про стра-
ти та ігнорував резолюцію ООН 
щодо підвищення прозорості.

Судова система Китаю має 
базу даних, але вона практич-
но не є заповненою, виявила 
Amnesty. Сотні випадків страт 
були відсутніми в офіційній су-
довій базі даних, у тому числі ви-
падки іноземців, засуджених до 

смерті через злочини, пов’язані з 
наркотиками.

Загалом у Китаї є 46 злочинів, 
які караються стратою, у тому 
числі пов’язані з наркотиками, 
підпалами і присвоєнням чужого 
майна та коштів.

Через рік після свого ство-
рення у 1921 році Комуністична 
партія Китаю заявила, що хоче 
скасувати смертну кару й тілесні 
покарання. Але до часу, коли ко-
муністи прийшли до влади у 1949 
році, смертну кару часто засто-
совували до ворогів партії, і за 
менш ніж три роки було страче-
но 712 000 людей, за офіційними 
даними, у ході «кампанії з приду-
шення контрреволюціонерів».

За Китаєм іде Іран, де у 2016 
році страчено щонайменше 567 
осіб, в основному за наркозлочи-
ни, йдеться у доповіді Amnesty. 
Далі – Саудівська Аравія зі 154 й 
Ірак із 88 стратами.

Сполучені Штати торік вико-
нали 20 смертних вироків. Із 1991 
року це найнижчий показник, а 
кількість людей, засуджених до 
страти, впала до найнижчого рів-
ня з 1973 року.

Дослідження останків мишей свідчать, 
що вони з’явилися поряд із людьми 
близько 15 тисяч років тому на 
Близькому Сході. Миші прийшли до 
людських осель ще до зародження 
сільського господарства. 

Учені вважають, що дикі миші закра-
лися в поселення регіону Левант (Cхідне 
Середземномор’я), аби цупити дикі злаки та 
насіння, яке збирали і зберігали люди, йдеться 
у журналі PNAS.

«Наразі миші, що живуть у людських до-
мівках, колонізували практично кожен куто-

чок Землі, стали майже таким же поширеним 
видом ссавців, як і людина, а також одним з 
найагресивніших видів», – каже доктор Томас 
Какку з паризького Національного музею при-
родознавства.

Його дослідження ґрунтується на вивченні 
зубів гризунів, яких знайшли в південній час-
тині Леванту. «Миші почали жити з людьми 
15 тисяч років тому, коли люди почали вести 
осілий спосіб життя і зводити будинки», – по-
яснює вчений.

До слова, вони поселилися поряд із люди-
ною ще раніше за котів та собак.

Крім Наталі, врятували 
ще шістьох пацієнтів

Дерево Туле – найбільше у світі. Заввишки 
воно 40 метрів, окружність стовбура – 42 
метри. Під цим мексиканським кипарисом 
може одночасно заховатися 500 людей.

Попокатепетль – діючий вулкан і друга 
за висотою вершина Мексики (5452 м)

Золоті злитки колекціонер віддав поліції

Дівчинка з’явилася на світ 
на висоті майже 13 тис. м
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Нове комплексне дослідження рослин 
показало, що у світі є понад 60 тисяч 
видів дерев. Науковці Міжнародної 
ради ботанічних садів з охорони рослин 
сподіваються, що цей список допоможе 
визначити, яким деревам потрібна негайна 
допомога, аби запобігти їх вимиранню.

BBC Україна

Підозрюваних часто катують
та змушують визнати провину
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