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ВІТАЛІЙ ПРИНДЕТА: «У ГРЕЦІЇ ЖОРСТКА 
КОНКУРЕНЦІЯ ЗА МІСЦЕ В СКЛАДІ»

 читайте на стор. 17

А ДО СВЯТИНІ В «КОРЕЮ» 
ХОЧ ПІШКИ ЙДИ

Віддалені від районного центру села 
Синове, Підсинівка, Шкроби, Мильці, 

Соколище, Сереховичі, Грабове, Солов’ї, 
Комарове та Ниці на Старовижівщині 
здавна чомусь жартівливо називають 
«Кореєю». Може, тому, що звідти значно 
легше дістатися куди завгодно, тільки 
не до селища, яке є адміністративним 
центром району? 

наболіло

 читайте на стор. 6

Про 24-річного центрального 
захисника Віталія Приндету 

на Волині почали потрохи 
забувати. Фактурний гравець 
востаннє зіграв за «Волинь» у 
вересні 2015 року й довгий час 
про нього нічого не було чутно. 
На той момент Віталій вважався 
доволі перспективним 
футболістом. Вихованець 
школи «Волині» зіграв майже 
двадцять матчів за молодіжну 
збірну.

ВОЛИНСЬКІ ЧОРНОБИЛЬЦІ: 
«МИ – ВИКОРИСТАНИЙ МАТЕРІАЛ…»

АЛКОГОЛЬНІ «СХЕМИ 
ЯНУКОВИЧА» НА ВОЛИНІ?

 читайте на стор. 4

ПІКЕТ ПІД КОВЕЛЕМ: 
«ПОВЕЗЕМО ТУ 
ОТРУТУ ГУНЧИКУ!»

Кілька сотень ковельчан та 
жителів сусідніх сіл 19 квітня 

перекрили міжнародну трасу Київ – 
Варшава неподалік Ковеля. До таких 
радикальних дій їх змусила вдатися 
діяльність, а точніше, бездіяльність 
Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод». 
Підприємство мало би переробляти туші 
тварин, утім протягом тривалого часу, 
беручи відходи, лише складувало їх на 
території заводу.

накипіло

 читайте на стор. 4

ШТУНСЬКА СІЛЬРАДА: 
ПРИКОРДОННІ СЕЛА НА 
МЕЖІ ВИЖИВАННЯ 

Серед мальовничих поліських лісів 
та річок Неретва і Західний Буг 

розкинулося п’ять невеликих сіл – 
Штунь, Замлиння, Терехи, Приріччя 
та Висоцьк, які об’єднані у Штунську 
сільраду. Це одна із шести сільських 
рад Любомльщини, які увійшли до 
новоствореної Вишнівської ОТГ, де вже 
30 квітня обиратимуть очільника та 
депутатів. 

проблеми села

 читайте на стор. 5

Оковиту в Луцьку можна 
придбати лишень за 
36 грн за пляшку. 

У цьому переконалися 
журналісти ТРК «Аверс», 
які закупили 10 пляшок 

такої горілки безпосередньо 
на складах ТОВ «Полісся-
Трейд» за адресою вулиця 
Андрія Марцинюка, 35. Серед 
засновників підприємства є 
голова фракції «Солідарність» 

у Луцькій міській раді, депутат 
Петро Нестерук. Керує фірмою 
його дружина Неля. 

26 КВІТНЯ МИНУВ 31 РІК ВІД ДНЯ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

ХТО КРИШУЄ

ДОДАЙТЕ 
ЛЬОНУ 
ДО РАЦІОНУ
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НА ЄЛИСЕЙСЬКИХ ПОЛЯХ – 
ТЕРАКТ 
20 квітня на Єлисейських полях у центрі 
Парижа було відкрито стрілянину по 
поліцейських, внаслідок якої один пра-
воохоронець загинув, ще двоє зазнали 
поранень. Відповідальність за це взяло 
на себе угрупування «Ісламська держа-
ва». Одного зі зловмисників затримали 
в Бельгії. 

ЛЕНІНА ПОХОВАЮТЬ 
Російські депутати від ЛДПР і «Єдиної 
Росії» внесли до Держдуми законопро-
ект про поховання Володимира Леніна, 
повідомляє радіостанція «Ехо Москви». 
Якщо закон ухвалять депутати, то пере-
поховання буде вже у 2017 році. Тож міс-
це у мавзолеї стане вакантним. 

ПІВНІЧНА КОРЕЯ 
ПОГРОЖУЄ ЯДЕРНОЮ 
ЗБРОЄЮ 
Влада Північної Кореї готова потопити 
американський авіаносець, аби про-
демонструвати свою силу. Також у МЗС 
країни заявили, що готові завдати ядер-
ного удару, якщо Австралія продовжить 
«сліпо слідувати лінії США». Президент 
США Дональд Трамп раніше розпоря-
дився, щоб ударна група флоту США 
вирушила до берегів Корейського пів-
острова. 

НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА 
ФРАНЦІЇ – ДВА 
ПРЕТЕНДЕНТИ 
У другому турі, що буде 7 травня, змага-
тимуться центрист Еммануель Макрон 
(набрав 23,75% голосів у першому турі), 
який виступає проти агресивної політи-
ки Кремля щодо України, та кандидатка 
від «Національного фронту» Марін Ле 
Пен (21,53%), яка підтримує президента 
Росії Володимира Путіна. Низка канди-
датів, що програли, заявили про під-
тримку Макрона. 

У ПУТІНА ЗАБОРОНИЛИ 
«СВІДКІВ ЄГОВИ»  
Верховний суд Росії визнав організацію 
«Управлінський центр Свідків Єгови» екс-
тремістською та заборонив її діяльність. 
Організацію буде ліквідовано, передає 
«Медуза». «Свідки Єгови» подали зустріч-
ний позов до Мін’юсту з вимогою визна-
ти організацію жертвою політичних ре-
пресій. Проте суд відмовився прийняти 
цей позов через правила підсудності.

АЛЕППО ЗНОВУ В ТРАУРІ 
Автомобіль із вибухівкою злетів у повіт-
ря в сирійському Алеппо біля автобусів, 
які перевозили евакуйованих жителів 
із шиїтських поселень Сирії. Відомо 
про щонайменше 39 загиблих, передає 
«Інтерфакс-Україна». Також у результаті 
кількох авіаударів у провінції Ідліб заги-
нули щонайменше 20 осіб, за певними 
даними, удар нанесли російські літаки. 

У ВЕНЕСУЕЛІ ПОЧАВСЯ 
«МАЙДАН»
У столиці Венесуели Каракасі десятки ти-
сяч людей беруть участь у масових про-
тестах, вимагаючи відставки президента 
Ніколаса Мадуро й відновлення прав 
парламенту, більшість у якому представ-
ляє опозицію. Протести переросли в зі-
ткнення з поліцією. Повідомляють про 
24 загиблих та сотні постраждалих. 

НАЗВАЛИ 
НАЙВПЛИВОВІШИХ 
ЛЮДЕЙ СВІТУ 
Американський журнал Time опублі-
кував топ-100 найвпливовіших людей 
світу. Їх усіх видання розділило на кіль-
ка груп. Зокрема, в категорію «лідери» 
потрапили Дональд Трамп, Володимир 
Путін, Кім Чен Ин та Папа Франциск.

АВТОМОБІЛЬ-ЛІТАК 
ВИЙДЕ В СЕРІЙНЕ 
ВИРОБНИЦТВО 
Словацька компанія AeroMobil пред-
ставила транспорт, який поєднує влас-
тивості авто та літака. Його запускають 
у серійне виробництво, пише «5 канал». 
Над розробкою працювали 25 років. 

світова хроніка

в ефірі 

ЗАХИСТИТИ 
РІДНУ ЕФЕМКУ 

фінанси ДЕРЖАВА БОРГУЄ СУБСИДІЇ 

кадри

ГОЛОВНОГО ОСВІТЯНИНА ЗМІНИЛИ

небезпечні знахідки 

транспорт 

видовище

ВИОРАЛИ ВІДГОЛОСКИ ВІЙНИ

У ПОЇЗДІ ДО ПОЛЬЩІ МИТНИКИ 
ПРАЦЮВАТИМУТЬ В РУСІ 

У НЕБІ – БОМБАРДУВАЛЬНИКИ

Волинь 

Якщо не буде 
внесено змін до 
держбюджету, то 

на Волині до кінця року 
може утворитися майже 
два мільйони боргу 
за комуналку. Адже 
за три місяці область 
використала всі кошти, 
надані з держбюджету 
на виплату субсидій. 
Усе це тому, що 
Волинь – одна з областей, 
яким передбачили 
найменше грошей у казні.

Менше за Волинь отрима-
ли тільки два регіони: Одещина 
(877,999 млн грн) та Херсонщина 
(877,866 млн грн). Залишається 
незрозумілим розподіл коштів 
серед областей. Приміром, ста-
ном на грудень 2016 року на Во-
лині середньомісячна зарплата 
фіксувалася на рівні 5151 грн. 
На Вінниччині, де постійного 

населення більше на 500 тисяч 
осіб, середня зарплата фіксува-
лася в розмірі 5153 грн. Згада-
ній області передбачено 2,827 
млрд грн на субсидії (майже на 
2 мільярди більше, ніж Волині). 
До слова, Дніпропетровщині, 
де живе 3,2 млн осіб, а середня 
зарплата в грудні 2016-го скла-
дала 5913 грн, на 2017 рік на 
пільги й субсидії для населення 
виділили лише на 148 млн грн 

більше, ніж тій же Вінниччині.
Якщо не буде внесено змін 

до держбюджету, до кінця року 
борг держави за субсидії в облас-
ті може сягнути 1,8 млрд грн. А це 
означає, що підприємства тепло-
комуненерго не зможуть вчасно 
розраховуватися за енергоносії, 
що загрожує черговими відклю-
ченнями.

У результаті страждатимуть 
прості мешканці.

Аби не допустити патової 
ситуації, обласна держадміні-
страція в особі голови мала би 
щоразу піднімати питання про 
виділення додаткових коштів на 
субвенцію під час візитів. Однак у 
відповідях, які шлють з ОДА уря-
ду, йдеться, що видатки обіцяють 
передбачити при внесенні змін 
до держбюджету. Та коли і якими 
вони будуть, невідомо.

А тим часом ситуація вже 
спричиняє труднощі. Так, ПАТ «Во-
линьгаз» на початку квітня поча-
ло опломбовувати котельні ДКП 
«Луцьктепло», оскільки комуналь-
ному підприємству не погодили 
номінації на газ через низькі роз-
рахунки. Як повідомив виконувач 
обов’язків міського голови Ігор 
Поліщук, завдяки перемо винам з 
Кабміном та НАК «Наф тогаз» вда-
лося домовитися, щоб котельні 
відновили роботу. Нині ж трива-
ють перемовини щодо реструк-
туризації боргу. 

fi nance.bigm
ir.net

Локачинський район 

20 квітня працівники групи 
піротехнічних робіт управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Волинській 
області знешкодили два боєприпаси 
часів минулих воєн. Снаряди виявили 
місцеві селяни. 

Повідомлення про знахідку надійшло із 
села Садівські Дубини Локачинського райо-
ну. Місцеві жителі орали поле й натрапили 
плугом на підозрілий предмет. Рятувальни-
ки, які прибули на місце виклику, ідентифі-

кували знахідку як артилерійський снаряд 
калібру 238 міліметрів.

Піротехніки обстежили суміжну тери-
торію та констатували, що більше небез-
печних предметів там немає. Опісля вони 
транспортували артснаряд до спеціального 
майданчика, де й знешкодили його.

За подібних обставин ще один боє-
припас виявили жителі села Затурці. Піро-
техніки, які працювали на місці знахідки, 
встановили, що це артилерійський снаряд 
калібру 152 міліметри. Його теж знешко-
дили. 

Снаряди пролежали у землі 
щонайменше 70 років 

Волині пошкодували 
державних компенсацій

volyn.dsns.gov.ua

Волинь

На Волині 18 квітня розпочалися льотно-
методичні збори Повітряних сил України. 
Проводять їх з метою вдосконалення 
навичок льотного складу. Особливу увагу 
приділяють підготовці молодих пілотів.

Як повідомили у повітряному командуванні 
«Захід», військові, з-поміж іншого, відпрацьову-
ють авіаудари з бомбардувальників. Крилаті гос-
ті зі складу 7-ї бригади тактичної авіації (м. Ста-
рокостянтинів, Хмельницька обл.) практикують 
польоти на навчально-бойове застосування з 
практичними бомбометаннями та пусками ракет 
по навчальних цілях на авіаційному полігоні «По-
вурськ» у Ковельському районі. Завдання пілотів 
та штурманів – зафіксувати наземну навчальну 

Луцьк 

Депутати міської ради 
звернуться до Президента 
України та Національної ради 
України з питань телебачення і 
радіомовлення із засудженням 
дій щодо позбавлення частоти 
радіо «Луцьк». 

Ефемка припинила цілодобовий 
ефір у квітні. Вирішено, що станція 
буде лише частиною «Променя» та 
«Українського радіо», виходитиме чо-
тири рази на день в ефір по 50 хвилин. 
Як зазначив депутат Андрій Козюра 
(«Батьківщина»), радіо «Луцьк» має 22-
річну історію. Фактично, ним завершу-
ється ера повноцінного регіонального 
радіо, а штат доведеться скорочувати.

«Така «реформа» стане нищівним 
ударом не тільки по творчому колек-
тиву радіо «Луцьк», а й по титанічній 
роботі з популяризації автентичної 
культури Волині та висвітлення важ-
ливих аспектів життя краян», – йдеть-
ся у зверненні.

Члени комісії рекомендують 
внес ти питання на розгляд сесії та 
підтримати його.

ціль та вистрелити по ній. Практикують і тактичні 
атаки, коли ціль просто фіксується без удару.

На зборах застосовують навчально-бойові 
машини Л-39 «Альбатрос», фронтові бомбарду-
вальники Су-24М тощо. Льотчики відпрацьову-
ють удари різними боєприпасами: фугасними 
бомбами ФАБ-500ШЛ, практичними бомбами 
П-50Т, бетонобійними бомбами БЕТАБ-500, неке-
рованими ракетами С-24.

Луцьк, Шацьк

Начальник управління освіти Луцької міської 
ради Олег Гребенюк став радником міського 
голови з 25 квітня 2017 року. Його посаду 
обійняла начальник відділу кадрово-
методичного забезпечення управління 
освіти Луцької міської ради Зіновія 
Лещенко. Про це йшлося в розпорядженнях 

виконувача повноважень луцького міського 
голови Ігоря Поліщука.

Зіновія Лещенко перебувала у кадровому ре-
зерві на зазначену посаду.

До слова, вибори директора відбулися у 
Шацькому лісовому коледжі імені В. В. Сулька. 
Кандидатура була одна – Ігор Жмурко. За нього 
і проголосували 62 з 63 виборців. 

volynnew
s.com

Волинська блакить загула

Ковель, Ягодин, Хелм

З кінця травня – початку червня 
запустять двовагонний потяг 
(рейковий автобус), розрахований 
на 192 місця, 10 з яких передбачено 
для обслуговувального персоналу за 
напрямком Ковель-Ягодин-Хелм.

Курсуватиме він щодня, попередньо від-
правлятиметься об 11:50. Вартість проїзного 
квитка становить 131-150 гривень, а орієнтов-
ний час у дорозі – дві години. Про це розповів 
в. о. начальника Регіональної філії «Львівська 
залізниця» Іван Груник. 

Зокрема, на проміжних станціях зупинок 
не буде, огляд пасажирів потяга відповідні 

служби здійснюватимуть безпосередньо під 
час руху.

Як результат – така коротка тривалість по-
їздки. Задля недопущення випадків контра-
банди чи інших порушень здійснюватиметься 
відеонагляд за пасажирами. Того, хто все ж 
таки порушить закон, висаджуватимуть на 
пункті пропуску «Ягодин».

До слова, станція «Ковель» уже обладнана 
трьома кімнатами для працівників митної та 
прикордонної служб.

Однак, як зазначив начальник Луцького 
прикордонного загону полковник Микола 

Скарвінко, наразі потрібно залагодити питан-
ня кадрового забезпечення та забезпечення 
доступу до бази Інтерполу під час руху потяга.

Окрім того, у травні запланували ще одну 
спільну нараду з представниками Польщі для 
залагодження усіх питань. Опісля цього потяг 
розпочне курсувати.

kurs.kiev.ua



Кажуть, істина лежить між двома протилежними думками. Неправда! Між ними лежить проблема. 
Йоганн Вольфганг фон Гете www.volynnews.com
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ТОП НАЙГІРШИХ 
ГУБЕРНАТОРІВ 
Комітет виборців України склав «Рей-
тинг діяльності голів ОДА за І квартал 
2017 року». Найгіршими, згідно з дослі-
дженням, виявилися очільники Волин-
ської (Володимир Гунчик), Чернівець-
кої (Олександр Фищук) та Рівненської 
(Олексій Муляренко) областей. Найкра-
щі очільники Харківської, Донецької та 
Кіровоградської областей. 
У ПОРОШЕНКА 
ДИВИТИМУТЬСЯ 
ЗА ПОДАТКАМИ 
Державна фіскальна служба надасть 
доступ до своїх інформаційних і довід-
кових систем аналітичному ситуацій-
ному центру Адміністрації Президента 
України. «Це спрямовано на забезпе-
чення прозорої системи ефективного 
моніторингу та аналізу функціонування 
системи електронного адміністрування 
ПДВ», – сказано в заяві ДФС. 
ЗАТОНУЛО СУДНО 
З УКРАЇНЦЯМИ 
В акваторії Чорного моря у районі Кер-
ченської протоки затонуло вантажне 
судно «Герої Арсеналу», на борту якого 
перебувало 12 людей: 9 українців, гру-
зин та двоє росіян. Одного члена екіпа-
жу вдалося врятувати, трьох знайшли 
мертвими. Причиною трагедії називають 
шторм. Пошуки зниклих припинили. 
УРЯД ХОЧЕ, АБИ ВСІ 
ЗВІТУВАЛИСЯ
Урядовці розробляють законопроект 
про введення загального декларування 
доходів громадян та податковий кон  т-
роль витрат фізосіб, повідомляє УНІАН.
ТАК ЗВАНУ ЛНР ВІДРІЗАЛИ 
ВІД ЕНЕРГІЇ 
«Укренерго» через борги повністю при-
пинило енергопостачання на тимчасово 
неконтрольовані території Луганської 
області, повідомив глава компанії Все-
волод Ковальчук.  
ГРОШІ, ЯКІ ВКРАВ 
ЛАЗАРЕНКО, ПОВЕРНУТЬ
Уряд США погодився повернути кош-
ти, які вкрав в України її екс-Прем’єр-
міністр Павло Лазаренко (250 млн дол.), 
але для використання з метою боротьби 
з бідністю, підтримки охорони здоров’я 
чи боротьби з корупцією, пише УНН. 
СУД В ГААЗІ ВКАЗАВ 
РОСІЇ НЕ ПРИДУШУВАТИ 
МЕДЖЛІС 
Міжнародний суд ООН у справі за по-
зовом України визнав, що Росія має 
утриматися від обмеження можливості 
кримським татарам зберегти свої інсти-
туції, включаючи Меджліс. Також РФ має 
гарантувати в Криму доступність освіти 
українською мовою. Однак поки що суд 
не визнав, що РФ фінансує терористів. 
МОГИЛУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
РОЗІКРАЛИ 
У Києві на Байковому кладовищі вкра-
ли бронзові елементи з пам’ятника ви-
датній поетесі Лесі Українці. Монумент 
встановили ще у 1939 році, повідомляє 
«Українська правда». 
ЕКС-НАРДЕПА 
МАРТИНЕНКА ВЗЯЛИ НА 
ПОРУКИ 
НАБУ затримало екс-нардепа Миколу 
Мартиненка, якого підозрюють у роз-
траті коштів держпідприємства «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат». Суд 
обрав запобіжний захід у вигляді осо-
бистої поруки. Серед поручителів – нар-
депи та кілька міністрів. У Національному 
агентстві з питань запобігання корупції 
таку ситуацію назвали неприпустимою. 
Також, за інформацією видання Realist, 
почалося розслідування проти лідера 
Радикальної партії Олега Ляшка.
СПОСТЕРІГАЧ ОБСЄ 
ПІДІРВАВСЯ НА МІНІ 
Інцидент стався недалеко від Луганська. 
Загинув громадянин Великобританії, ще 
двоє осіб поранено. 

українська хроніка

У СПРАВІ ЛИТКІНОЇ СУДУ ПОКАЗАЛИ 
ВІДЕО, ЩО ШОКУВАЛО

НЕЛЕГАЛЬНІ ЛОТЕРЕЇ ХОЧУТЬ ЗАКРИТИ У ДЕНЬ 
ПРАЦІ 
МИТНИЦЯ 
ТРОХИ 
ВІДПОЧИНЕ

феміда 

наболіле зверніть увагу 

У САДОВОГО ВИМАГАЮТЬ 
ЗАБРАТИ СМІТТЯ З ВОЛИНІ 

епопея триває 

Ковель 

Під час чергового судового засідання 
у справі вбивства 16-річної жительки 
Нововолинська Катерини Литкіної 
в Ковельському міськрайонному 
суді оприлюднили відеозаписи 
правоохоронців з місця убивства дівчини, 
повідомляє видання «БУГ». 

Нагадаємо, вбивство сталося у серпні 
2016 року. Тіло дівчини виявив її батько на 
териконі після 10 днів пошуків. Серед підо-
з   рюваних – Назар Статочнюк. Також батьки 
убитої підозрюють його брата, колишнього 
хлопця Каті, який, за останніми даними, був 
у Словенії, Максима Терлецького. Ті своєї 

Іваничівський район, Луцьк 

На полігон поблизу 
селища Іваничі 
вночі 21 квітня три 

автомобілі нелегально 
завезли і скинули сміття зі 
Львова, повідомив голова 
Іваничівської райради 
Андрій Бадзюнь. Про 
походження непотребу 
свідчать адреси на чеках, 
документах, які було 
викинуто.

«Самопоміч» (мер Львова Ан-
дрій Садовий представляє цю пар-
тію, – ВН) загидила Львів, а тепер 
хоче Волинь. Сьогодні вночі три 
фури зі сміттям завітали в гості до 
нас», – зазначив Бадзюнь. 

Сміття, яке збирають на вули-
цях Львова, після грибовицької 
трагедії вивозять по всій Україні. 
Андрія Садового звинуватили у 
безгосподарності, адже за 11 років 
на посаді мера Львова можна було 
розв’язати проблему з відходами. 
З Іваничівською селищною радою 

угоди про прийом сміття не було. 
Через небажаний непотріб 

іваничівці звернулися до Садо-
вого з листом, у якому вимагають 
негайно забрати вантаж, пере-
просити жителів району за завда-
ну шкоду та компенсувати збитки. 
А правоохоронні органи просять 
встановити власників автомо-
білів, які ввозили сміття. Адже 
є камери відеоспостереження, 

що дозволяють це зробити. За 
фактом буде скеровано листи в 
Державну екологічну інспекцію у 
Волинській області. 

До слова, якщо Садовий не 
виконає вимог, іваничівці обіця-
ють звернутися до Генеральної 
прокуратури та уряду. 

«Хочу підкреслити, що не вар-
то переводити в політичну пло-
щину питання сміття, створюючи 

образ мученика, а краще чітко 
відповісти: в які терміни нареш-
ті буде розв’язано проблему зі 
львівським сміттям, яке почерго-
во мандрує Україною?» – написав 
у зверненні Бадзюнь.  

Зі слів депутата Луцької місь-
кої ради Сергія Були (Радикальна 
партія) уночі 25 квітня шість Ка-
МАЗів зі львівським сміттям ви-
вантажили на території очисних 
споруд у Луцьку.

До слова, днями Прем’єр-
міністр України Володимир 
Гройсман повідомив про підпи-
сання спеціального дворічного 
меморандуму про поводження 
з твердими побутовими відхода-
ми Львова. Протягом двох років 
на Львівщині мають побудувати 
сміттєпереробний завод, який 
прийматиме на переробку сміття 
і зі Львова, і з території області. 
Натомість за цей час відходи при-
йматимуть 19 міст Львівщини.

ОБІГРІЛИ ТЕПЛИЦЮ НА МІЛЬЙОН
схитрували 

Володимир-Волинський район 

Факт безоблікового споживання 
природного газу жителями села Білин 
Володимир-Волинського району виявили 
працівники ПАТ «Волиньгаз». Самовільно 
приєднавшись до системи газопостачання, 
споживачі несанкціоновано 
використовували блакитне паливо для 
обігріву господарських будівель.

Нині вирішується питання про відкриття 
кримінального провадження, повідомили у 
прес-службі «Волиньгазу».

Селяни облаштували прихований підзем-
ний газопровід із використанням спеціального 

газового обладнання та обігрівали підсобний 
цех і теплицю площею близько 200 м2, у якій 
вирощували редиску та розсаду помідорів.

За попередніми підрахунками, сума завда-
них збитків, яку доведеться відшкодувати по-
рушникам, сягає близько мільйона гривень.

Окрім того, за такі порушення законом пе-
редбачено і кримінальну відповідальність за 
статтею 185 Кримінального кодексу України, 
що тягне за собою обмеження або позбавлен-
ня волі до п’яти років.

За минулий рік фахівці ПАТ «Волиньгаз» 
зафіксували майже 100 випадків крадіжок бла-
китного палива на суму близько 1,5 млн грн.

прес-служ
ба «Волиньгазу»

За самовільне під’єднання загрожує 
кримінальна відповідальність 

Серед непотребу – документи 
зі львівською «пропискою»

вини не визнають. 6 лютого 2017 року про-
куратурою області закінчено досудове роз-
слідування у кримінальному провадженні 
за фактом убивства неповнолітньої. Стосов-
но Терлецького справу виділено в окреме 
провадження, у якому скеровано запит про 
міжнародно-правову допомогу до Республі-
ки Словенія. Під час останнього судового за-
сідання досліджували докази та відеозапис 
із місця убивства, де показали понівечене 
тіло. У ході засідання стало відомо, що тієї 
трагічної ночі Катя поспішала. Правоохо-
ронці виявили вдома у рюкзаку окуляри та 
контактні лінзи, якими користувалася дівчи-

на. Це свідчить, що Литкіна мала намір по-
вернутися швидко, виходила на нетривалий 
час із дому. Під час перегляду відео також 
з’ясувалося, що на підо шві взуття убитої не 
було ґрунту, а це свідчить про те, що тіло ді-
вчини перенесли. «Прикраси лишилися на 
місці, тому вбивство вчинили не з корисли-
вих мотивів. Мотивом могла бути особиста 
неприязнь», – відзначив прокурор.

На час засідання, попри холодну погоду, 
суддя добряче провітрила приміщення. Мати 
дівчини додивитися відео не змогла. Батько 
залишився. За свідченням очевидців, підоз-
рюваний не підводив очей на екран. 

Луцьк 
Виконувач повноважень міського голови Ігор 
Поліщук просить правоохоронні та фіскальні 
органи провести перевірку діяльності гральних 
закладів та в разі виявлення порушень винних 
притягнути до відповідальності, а нелегальні 
гральні заклади закрити.

Про це повідомили у відділі інформаційної ро-
боти міськради.

Він наголошує, що в Луцьку налічується 40 
об’єктів миттєвої лотереї, інтернет-клубів, закладів 
спортлото та Української національної лотереї, ді-
яльність яких, за неофіційними даними, пов’язана з 

гральним бізнесом. І кількість таких закладів постій-
но збільшується.

Крім того, зазначені заклади працюють цілодо-
бово, без офіційно встановленого режиму роботи рі-
шенням виконавчого комітету Луцької міської ради.

До мерії надходять численні звернення щодо 
діяльності таких закладів. «Зі слів заявників, закла-
ди можуть бути грального типу, оскільки у вечірні 
й нічні години працюють у закритому режимі, вхід 
відвідувачів є вибірковим, навколо спостерігаються 
особи, що викликають підозру. Основне прохання 
заявників – закрити ці заклади», – йдеться у листі 
Поліщука.

Любомльський район 
Волинська митниця 
звертає увагу 
громадян та суб’єктів 
зовнішньо-економічної 
діяльності, що митне 
оформлення на митному 
пропуску «Ягодин» 
1 травня з 8:30 до 11:30 
не працюватиме. 

Це пов’язано зі здійснен-
ням профілактики серверного 
обладнання. Тож громадяни 
та представники бізнесу ма-
ють урахувати цей момент під 
час планування переміщення 
через українсько-польський 
кордон 1 травня. 

АДВОКАТА ЗВИНУВАЧУЮТЬ У ШАХРАЙСТВІ 
«порішав» 

Любомль 

Прокуратура Волині спільно з 
обласним управлінням Служби 
безпеки України та управлінням 
захисту економіки в області 
департаменту захисту 
економіки Національної поліції 
України у Любомлі затримала 
адвоката. 

Його підозрюють у шахрай-
стві. Чоловік нібито вимагав та 
отримав 1000 доларів США від 
клієнта для того, щоб залагодити 
з прокурором і суддею питання 
про ухвалення позитивного рі-
шення у кримінальному прова-
дженні.

vol.gp.gov.ua

Тисяча доларів – 
за «виграну» справу
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резонанс думка

  Борис ХВИЦЬ 
Ковель

  Ірина ДУДЕЙКО
Луцьк   Борис ХВИЦЬ 

Волинь, Донбас

ПІКЕТ ПІД КОВЕЛЕМ: «ПОВЕЗЕМО 
ТУ ОТРУТУ ГУНЧИКУ!»

ДО БЛОКАДИ ПРИЗВІВ ЛАНЦЮГ 
НЕВИПАДКОВИХ РІШЕНЬ 

ХТО КРИШУЄ АЛКОГОЛЬНІ 
«СХЕМИ ЯНУКОВИЧА» НА ВОЛИНІ?

них органів влади щодо екологіч-
ного лиха, люди повідомляли, що 
готові вдатися до перекриття. Тоді 
голова облради Ігор Палиця назвав 
ситуацію, що склалася на заводі, те-
роризмом проти ковельчан. 

Серед вимог пікетувальників – 
закриття ветсанзаводу. Із гаслами 
«Місто, вставай – завод смерті за-
кривай!» місцеві провели марш. До 
учасників акції, а це близько двох 
сотень осіб, голова Волинської обл-
держадміністрації Володимир Гун-
чик так і не приїхав.

«Повеземо ту отруту Гунчику! І 
під мерією Ковеля також виванта-
жимо!» – вигукували найбільш ради-
кально налаштовані протестуваль-
ники.

Люди кажуть, губернатор жод-
ного разу з ними не зустрічався. 
Натомість 19 квітня до присутніх від 
виконавчої влади прибув заступник 
голови ОДА Сергій Кошарук. Він за-
певнив, що завод припинить діяль-
ність. Додамо, що раніше пропо-
зиція регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій під керів-
ництвом голови ВОДА Володимира 
Гунчика закопати трупні відходи 
неподалік села Старі Кошари не 
влаштувала місцевих. Підтримати 
мітингувальників прибув також на-
родний депутат Ігор Гузь. А охоро-
няли порядок поліцейські. 

Голова фракції «УКРОП» у Ковель-
ській міській раді Ігор Пініс каже, що 

люди готові боротися до кінця, а міс-
цеві депутати повністю підтримують 
громаду в їхніх вимогах.

Своєю чергою, як запевняє ко-
вельський міський голова Олег Кін-
дер, він неодноразово звертався з 
цією проблемою до голови Волин-
ської ОДА Володимира Гунчика.

Натомість начальник Державної 
екоінспекції у Волинській області 
Олександр Ткачук в ефірі ток-шоу 
«Протилежний Погляд LIVE» повідо-
мив, що ситуація є критичною, про-
те життю та здоров’ю місцевих не 
загрожує. Люди ж стверджують, що 
захворювання дихальних шляхів 
почастішали, дехто навіть пов’язує 
онкологічні недуги з діяльністю за-
воду.

Кілька сотень 
ковельчан та жителів 
сусідніх сіл 19 квітня 

перекрили міжнародну 
трасу Київ – Варшава 
неподалік Ковеля. Вдатися 
до таких радикальних 
дій їх змусила діяльність, 
а точніше, бездіяльність 
Ковельської філії ДП 
«Укрветсанзавод». 
Підприємство мало би 
переробляти туші тварин, 
утім протягом тривалого 
часу, беручи відходи, лише 
складувало їх на території 
заводу. 

Керівництво пояснювало, що це 
пов’язано з фінансовими трудно-
щами. А тим часом місцеві змушені 
потерпати від нестерпного смороду, 
забруднених річок та ґрунтових вод. 
Вони стверджують: ситуація погір-
шує стан їхнього здоров’я та навіть 
загрожує життю. 

«МІСТО, ВСТАВАЙ – 
ЗАВОД СМЕРТІ 
ЗАКРИВАЙ!»

Акція протесту несподіванкою 
не була. Ще 12 квітня під час сесії 
Волинської облради, коли депутати 
прийняли звернення до централь-

ПРОТИ ДИРЕКТОРА – 
КРИМІНАЛ 

За останніми даними, проти ди-
ректора заводу Вадима Сухоноса 
порушили кримінальне проваджен-
ня. Його підозрюють у зловживанні 
службовим становищем, що спричи-
нило тяжкі наслідки, та забрудненні 
земель відходами. Ковельська міс-
цева прокуратура отримала дозвіл 
суду на його затримання. Втім чоло-
вік зник і нині перебуває у розшуку. 
Окрім цього, місцева прокуратура 
почала досудове розслідування 
щодо умисної безпідставної неви-
плати керівництвом ветсанзаводу 
зарплати працівникам підприємства 
у березні-червні 2016 року.

***
Місцевий житель Іван Мельник 

каже, що люди вимагають елемен-
тарного – чистої води та повітря. З 
його слів, на сполох забили тільки 
тоді, коли завод буквально завалили 
рештками.

«Навозили фури ночами. Чинов-
ники понабивали кишені, а ми тут 
мучимося. Ми вже не люди. Нас за 
людей не вважають», – каже він.

Містяни говорять, що свою 
проб лему намагаються донести до 
влади роками. Утім, аби потяг почав 
рухатися, довелося дочекатися кри-
тичної точки кипіння. 

volynnew
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Місцеві доведені до відчаю

Оковиту в Луцьку можна придба-
ти лишень за 36 грн за пляшку. 

У цьому переконалися журналісти 
ТРК «Аверс», які закупили 10 пля-
шок такої горілки безпосередньо 
на складах ТОВ «Полісся-Трейд» 
за адресою вулиця Андрія Марци-
нюка, 35. Серед засновників під-
приємства є голова фракції «Солі-
дарність» у Луцькій міській раді, 
депутат Петро Нестерук. Керує фір-
мою його дружина Неля.  

За такою привабливою ціною зазви-
чай приховують сумнівну якість, неспла-
чені податки та, звісно, чималі прибутки. 
Схема відома ще з часів Януковича, коли 
за покровительства «Сім’ї» на держпідпри-
ємствах продавали оковиту з саморобним 
акцизом, а до кришування цього діла були 
причетні силовики. Інакше чому підакциз-
ний товар продавався за такі смішні гроші, 
медійників силоміць випихали з підпри-
ємства, а з розв’язанням питання затягу-
вали? Утім про все за порядком.    

«Ми купили 10 пляшок горілки, яка 
з явними ознаками підробки, адже на 
акцизних марках відсутні елементи за-
хисту, які мають бути. Зокрема, немає 
голограми. А коли продавці зрозуміли, 
що ми журналісти, то почали видирати з 
рук сумку з пляшками та намагалися нас 
виштовхати», – пояснила журналістка На-
талія Поліщук. Після закупки медійники 
викликали на місце правоохоронців та 
працівників фіскальної служби, яким пе-
редали придбаний алкоголь. Склад зачи-
нили. На місце приїхала й Неля Нестерук. 

Аби провести перевірку складу, по-
датковій поліції та прокуратурі знадо-
билася ухвала суду, яку видали більш як 
за добу. Подейкують, що голова Волин-
ської ОДА Володимир Гунчик телефону-
вав до керівництва ДФС в області, аби 

Бахмутський редут 
на Донеччині, що 

об’єднав прихильників 
торговельної блокади 
з окремими районами 
Донецької та 
Луганської областей, 
перетворюється на Січ. 
Блокувальники ввели 
пропускний режим на ї ї 
територію, встановили 
додаткові намети, наразі 
облаштовують плац та 
планують проводити 
військові тренінги. 
Чергують тут і волиняни. 

Один із перших учасників 
торговельної блокади, доброво-
лець батальйону «Донбас», во-
линянин Богдан Пташник розпо-
вів, що щойно волинські хлопці 
повернулися з чергування, неза-
баром їдуть туди знов. 

«Ця війна – ще страшніша, 
ніж коли снаряди летять», – опи-
сує ситуацію із підтримки віт-
чизняного виробництва Богдан 
Пташник. 

Активісти, які блокують по-
стачання вугілля з окупованих 
територій та Росії, вимагають 
налагодити належним чином ви-
добуток вітчизняного вугілля та 
не купувати його в сепаратистів. 
Адже таким чином відбувається 
фінансування бойовиків.

Як повідомляла інформ-
агенція «Інтерфакс», у висновках 
Служби безпеки України йшлося, 
що у так званій ЛНР отримували 
як «податки» близько 47% від 
вартості антрациту, що поста-
чається з окупованої частини 
Донбасу на адресу державної 
компанії ПАТ «Центренерго». 
Тобто фактично, купуючи вугіл-
ля, компанія фінансувала так 
звану ЛНР. 

Богдан каже, що незрозу-
міло, чому після затвердження 

розрахунків за формулою «Рот-
тердам+» потрібно купувати ву-
гілля з ОРДЛО. 

Нагадаємо, що для україн-
ців затвердили тариф теплової 
генерації (спалення вугілля і ви-
роблення енергії) за формулою 
«Роттердам+». Після її введення 
тариф теплової генерації почав 
рости, покриваючи все нову 
ціну вугілля. Тож, як зазначав 
колишній член Нацкомісії з ре-
гулювання цін на енергетику та 
компослуги Андрій Герус в ефірі 
програми «Право на владу» на 
каналі «1+1», нині ціна така, що 
вугілля можна привозити фак-
тично з будь-якої точки світу. 

«При тому, що «Роттердам+» 
у тарифи враховано, людям при-
ходять платіжки з космічними 
сумами, із екранів телевізорів 
постійно говорять, що ми маємо 
купувати вугілля в сєпарів, мов-
ляв, тільки воно дешеве», – за-
значає Пташник.

Про те, що, купуючи вугілля з 
окупованих територій, ми фінан-
суємо тероризм, говорив раніше 
й голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця.

Пташник наголошує, що бло-
када показала всю суть нашої 
правлячої верхівки – партії БПП 

та особисто Президента, слабку 
дипломатію. Адже ті виступають 
проти блокади торгівлі. Мотива-
ція таких дій, імовірно, дозволяє 
використовувати схеми, що при-
носять окремим колам мільйон-
ні тіньові прибутки на фоні зни-
щення власного виробництва.

Поза тим, саме вітчизня-
не, зок рема, волинське вугіл-
ля могло би підтримати стан 
української енергетики. Утім по-
тужності на території Львівсько-
Волинського вугільного басей-
ну не нарощують, шахта №10 
«Нововолинська» залишається 
довгобудом. Є проблеми і з ДП 
«Волиньвугілля». Як відомо, по-
при протести шахтарів, його 
керівником призначили Вален-
тина Кисельова з Донецької об-
ласті. Згодом у «Волиньвугіллі» 
підбили підсумки діяльності Ки-
сельова, де серед іншого його 
звинуватили у безпідставному 
та нецільовому використанні 
державних коштів, використанні 
куплених профспілок, а також у 
тому, що не було проведено обі-
цяної реорганізації шахт. Після 
цього Кисельов звільнився. Ще 
один скандал пов’язаний із заку-
півлею у 2015 році непридатно-
го обладнання з ОРДЛО. Поліція 
підозрює, що підлеглі міністра 
енергетики та вугільної промис-
ловості Ігоря Насалика допома-
гають держпідприємству його 
радника відмити це постачання. 

Звертає увагу Пташник і на 
торгівлю міндобривами, які над-
ходять в Україну з Росії через 
ОРДЛО. Як нещодавно повідом-
лялося, виробництво україн-
ських добрив стало невигідним 
не лише через газові тарифи. 
У січні нинішнього року уряд 
вирішив зняти антидемпінгове 
мито з російських добрив, які 
ввозяться в Україну, внаслідок 
чого українські добрива стали 
неконкурентоспроможними за 
ціною.

Богдан Пташник
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справу «залагодили». Тож, аби алкоголь 
не вивезли тихцем, на місці біля складу 
чергували журналісти та учасники Гро-
мадського формування «Варта порядку». 
Кажуть, об’єкт працював без перерви, на-
віть уночі, на складі цілу ніч горіло світло, 
торохкотіли пляшки, під’їжджали автівки 
та щось відвантажували. 

Оскільки виявилося, що територія зі 
складами є комунальною у спільному ко-
ристуванні з орендарем, обмежувати до-
ступ до неї журналістів не мають права. 
Поза тим, коли медійники зайшли на тери-
торію і знайшли у сміттєвих баках пляшки з 
переклеєними марками, охоронці почали 
їх силоміць виводити. У результаті дирек-
тор підприємства «Укргосптовари»   (орен-
додавці складів) Аркадій Климчук наніс 
оператору телеканалу Костянтину Кіцу ті-
лесні ушкодження, той подав заяву до по-
ліції. І за фактом перешкоджання законній 
професійній діяльності журналістів та на-
несення легких тілесних ушкоджень слідчі 
розпочали кримінальні провадження. 

Зрештою, після розголосу в ЗМІ від 
Державної фіскальної служби України 
надійшло повідомлення, що волинські 
податківці в рамках розслідування кри-
мінального провадження все ж вилучили 
майже 5,4 тис. літрів незаконно виготов-
леного алкоголю вартістю 800 тис. грн. 
Йдеться про горілку, що розлита у пляш-
ки, які обклеєні підробленими марками 
акцизного податку. 

Попри це, сам Петро Нестерук у медіа 
називає всю справу провокацією та по-
літизованою, каже, що не має стосунку 
до марок. Здається, депутат свідомо хоче 
завести справу в інший бік та змістити 
акценти. Мовляв, це все – політична бо-
ротьба. Утім мухи окремо, котлети окре-
мо. Політика політикою, але кримінальне 
провадження відкрито. 

Цікаво, що контрафактну горілку жур-
налісти вже виявляли у мережі магазинів 
«Гроно». Однак луцькі фіскали тоді заяви-
ли, що марки акцизного податку, якими 
маркована горілчана продукція, не мають 
ознак підробки. Натомість із власних дже-
рел стало відомо, що напередодні пере-
вірки з мережі магазинів, власником якої 
є той же Петро Нестерук, терміново ви-
везли фальсифікований алкоголь. Відтак 
можна зробити припущення, що у магази-
нах заздалегідь готувалися до перевірки 
профільних органів.

censor.net.ua

Вилучили 5,4 тис. л горілки



Прагни не того, щоб домогтися успіху, а того, щоб твоє життя мало сенс. Альберт Ейнштейн
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  Ірина КУПРІЯНОВА
Фото автора 
Любомльський район 

проблеми села

Серед мальовничих поліських 
лісів та річок Неретва і 
Західний Буг розкинулося 

п’ять невеликих сіл – Штунь, 
Замлиння, Терехи, Приріччя 
та Висоцьк, які об’єднані 
у Штунську сільраду. Це 
одна із шести сільських рад 
Любомльщини, які увійшли до 
новоствореної Вишнівської ОТГ, 
де вже 30 квітня обиратимуть 
очільника та депутатів. З яким 
настроєм чекають на зміни 
жителі Штунської сільради та 
як господарює їхній голова 
Олександр Зінчук, який є одним 
із претендентів на керівника ОТГ? 
Мали нагоду відвідати ці населені 
пункти разом із депутатами 
Любомльської райради Миколою 
Троцем (від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП») 
та Богданом Малиновським 
(від Аграрної партії України), які 
приїхали сюди детальніше вивчити 
місцеві проблемні питання.

СМІТНИК БІЛЯ КЛАДОВИЩА 
ТА ДИТСАДОК У 
ШЕВЧЕНКІВСЬКІЙ ХАТИНІ

З траси «Володимир-Волинський – Лю-
бомль» звертаємо ліворуч за автобусною 
зупинкою «Штунь», де автомобіль починає 
підскакувати на горбах та ямах звивистої сіль-
ської дороги.

Передобідньої пори в Штуні не надто люд-
но: відсвяткувавши Великдень, селяни поспі-
шають впорядкувати місця вічного спочинку 
рідних на кладовищі. Тож прямуємо спершу 
туди, сподіваючись поспілкуватися з місцеви-
ми жителями та подивитися, чи вдалося там 
відремонтувати паркан і браму, як це було ви-
рішено ще місяць тому на зборах селян. Утім 
тут на нас чекало перше розчарування – по-
гнутий і подекуди ледь не до землі похилений 
паркан, невеликі стихійні сміттєзвалища нав-
коло та кілька заклопотаних місцевих, а мож-
ливо, і немісцевих жителів, не надто охочих до 
спілкування. 

Далі рушаємо до однієї з освітніх уста-
нов, де виховуються та зростають місцеві ма-
люки, – штунського дитсадка. Виритий перед 
будівлею рів, у якому стоїть каламутна вода, 
та невеличка дерев’яна кладка, що хитаєть-
ся під ногами, – такий шлях щодня долають 
батьки разом із двома десятками малюків, які 
відвідують садок «Веселі дзвіночки». Як зго-
дом з’ясувалося, саме цей рів нібито тримає 
«болото, яке підступає до будівлі». Ще віддаля 
помітно, що місцевий дитсадок, зведений у да-
лекому 1944 році як сільська школа, нині біль-
ше схожий на таку собі шевченківську хатину з 
пластиковими «євровікнами».

Щойно переступаємо поріг, одразу ж у ніс 

ШТУНСЬКА СІЛЬРАДА: 
ПРИКОРДОННІ 
СЕЛА НА МЕЖІ 
ВИЖИВАННЯ 

вдаряє характерний запах диму – дитсадок 
опалюється дровами, а їсти малюкам варять 
також у печі-грубці (там саме докипав борщ). 
Нас дещо знічено, але привітно зустрічає за-
відувачка «Веселих дзвіночків» Оксана Виш-
нер. Молода спеціалістка лише рік працює на 
цій посаді і щиро сподівається, що обіцянки 
районної та місцевої влади перенести дитса-
док у приміщення будинку культури таки буде 
втілено у життя.

– Ми тут можемо тільки трохи побілити й 
щось підфарбувати – ось і весь ремонт. Щолі-
та нам на це виділяють певні кошти з бюджету, 
допомагають також і наші батьки. А серйозні-
ших ремонтів у нас ніколи не було. Добре, що 
хоч два роки тому поміняли більшість вікон на 
енергозберігальні, а то у нас тут вітер гуляв, а 
на кухні вода інколи замерзала, – розповідає 
повар Галина Карпюк, яка майже три десятки 
років працює у садочку. 

Депутатам вона охоче демонструє свої 
«володіння». Саме на кухню припадає най-
більш проблемна частина даху, який увесь час 
підтікає. Посіріла від постійної кіптяви та сажі 
стеля, підбита звичайними тирсоплитами, дея-
кі з них, здається, от-от упадуть на голову. На 
підлозі не краща картина: пані Галина бідка-
ється, що часто зачіплюється за стару плитку, 
яка просто розсипається під ногами.

Одразу за кухнею – невеличкий кабінет за-
відувачки, який більше схожий на кімнату в му-
зейній садибі. Після того як списали старень-
кий комп’ютер, жодної оргтехніки у садочку 
не залишилося, тож про те, щоб роздрукувати 
якісь навчальні та дидактичні матеріали, годі 
мріяти. Районний депутат Микола Троць по-
рекомендував завідувачці ДНЗ написати звер-
нення на його ім’я з проханням придбати для 
садочка будівельні матеріали та нове кухонне 
приладдя.

СІЛЬСЬКА МЕДИЦИНА 
НА ЗАМКУ

Прямуємо далі до села Замлиння, яке є 
справжньою окрасою штунської громади. 

Заїхали ненадовго на екологічну ферму, 
де нам провели екскурсію господарством, яке 
вже другий рік інтенсивно розвивається на те-
ренах Любомльщини. Є на території підприєм-
ства і власна сироварня, де виробляють козя-
чий та коров’ячий сири, поки що у невеликих 
обсягах і не для продажу, але згодом планують 

наростити обороти.
Працівниця сироварні Олена Павловська 

вже протягом року щодня доїжджає на роботу 
із сусіднього Висоцька. Каже, задоволена тим, 
що має роботу недалеко від дому, адже із пра-
цевлаштуванням на території Штунської сіль-
ради сутужно.

– Добре, що у Штуні не так давно відкрила-
ся меблева фірма, то чоловіки мають куди піти. 
Жінки ж влаштовуються у рекреаційний центр 
релігійної місії «Карітас-Спес» покоївками та 
прибиральницями. Також популярним місцем 
для працевлаштування у нас є лісгосп. Для 
реш ти ж єдиний вихід – заробітки за кордо-
ном, – зазначає молода жінка, нарізаючи гос-
тям ароматний дозрілий сир для дегустації.

На зворотному шляху заїжджаємо до чи 
не єдиної соціальної установи в селі – замлин-
ського фельдшерсько-акушерського пункту, 
що розташований поряд із напівзруйнованою 
будівлею колишньої школи. На жаль, ознайо-
митися з особливостями сільської медицини 
нам так і не вдалося, адже на дверях медич-
ного закладу висів добротний замок, а крізь 
нові енергозберігальні вікна побачили харак-
терний для незавершеного ремонту безлад. 
І жодних оголошень із графіком роботи. За-
питуємо у старшої жіночки з тростинкою, яка 
саме проходила повз, чи працює взагалі їхній 
ФАП. Як з’ясувалося, лише два дні на тиждень 
жителі села можуть отримати медичну допо-
могу чи консультацію – по п’ятницях та вів-
торках.

– Лікар у селі має бути цілодобово, але, 
оскільки завідувачка ФАПу доїжджає до нас з 
іншого населеного пункту, то замлинцям уко-
ли робить колишня лікарка районної лікарні, 
яка нині на пенсії, – розповідає пані Марія. 

Слово за словом зайшла мова про місцеві 
проблеми та надії. Жінка поскаржилася, що вже 
довгий час не розв’язують проблему, яку пору-
шували на останніх зборах селян, пов’язану зі 
старою тополею, що стоїть при дорозі на виїзді 
із Замлиння. На височезному дереві, повністю 
всіяному омелою, одна з гілок надломлена і за-
грожує колись-таки гепнутися на землю. Голо-
ва сільради пояснив селянам, що розв’язання 
цієї проблеми не належить до його компетен-
ції, мовляв, це справа дорожньої служби. 

Є негаразди у селі, за словами пані Марії, і 
з вивезенням сміття та ремонтом доріг, які по-
стійно розбивають лісовози.

ШІСТЬ ТИСЯЧ КНИГ – 
В АВАРІЙНОМУ БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ

Поїздивши трохи селами Штунської сільра-
ди, ми мали чимало запитань до тамтешнього 
голови Олександра Зінчука, кабінет якого – в 
частині приміщення будинку культури, який 
з першого погляду схожий на такий, що вза-
галі не використовується за призначенням: 
пошкоджені вхідні двері, діряві сходи та вікна 
без шибок. Тут на нас чекало чергове розчару-
вання – ще один добротний амбарний замок 
цього разу вже на дверях сільради. У пошуках 
хоча б однієї живої душі піднімаємося сходами 
на другий поверх, де панує особлива атмосфе-
ра: облуплені та уражені грибком стіни, безлад 
та бруд. Раніше у цьому приміщенні була кол-
госпна контора, а нині тут хочуть облаш тувати 
дитячий садочок та ФАП. Уже ніби є і проектно-
кошторисна документація, розрахована на 
близько 10 мільйонів гривень (вартість усіх 
відновлювальних робіт). Перекриття лише по-
крівлі коштує півтора мільйона гривень.

Ми саме збиралися спуститися назад, як 
раптом в кінці коридору вигулькнула пані 
бібліотекарка. Виявляється, у цьому ж при-
міщенні є і сільська книгозбірня, яка раніше 
розташовувалася в іншому крилі будинку куль-
тури, але після того, як почав текти дах, мусово 
було рятувати книжковий фонд, а це – понад 
6000 книг, розмістивши його у найбільш при-
датному приміщенні.

Пані Ніна на робочому місці не скидає верх-
нього одягу, адже з опалювальних пристроїв 
тут лише електричний калорифер. Запитуємо, 
де ж зараз працівники адміністрації сільради, 
на що отримуємо відповідь: секретар саме ви-
йшла на обід, а голова у відпустці.

ЗВІТУ ГОЛОВИ НЕМАЄ
Враженнями від побаченого у Штунській 

сільраді поділилися районні депутати. «Скіль-
ки років живу, ще не бачив такого жахливого 
дитячого садочка. Вважаю, що у Штуні бракує 
доброго господаря, адже якщо зараз заїхати 
у Вишнівську сільраду, то там скрізь порядок, 
з усього видно, що роботу організовано пра-
вильно», – зазначив депутат Богдан Малинов-
ський.

«Нещодавно мені привезли звернення з 
села Бережці щодо ремонту спортзалу в міс-
цевій школі, яке я скерував до відділу освіти. 
Як з’ясувалося, спортзал у школі досі не від-
ремонтований, бо директор жодного разу не 
звертався по допомогу. Схожа ситуація і в Шту-
ні, де чомусь сидять і чекають, що хтось при-
йде й усе їм зробить», – додав депутат Микола 
Троць.

Утім несправедливо було б не запитати дум-
ки щодо розвитку громади у голови Штунської 
сільради, тож контактуємо із Олександром Зін-
чуком телефоном. На жаль, знову невчасно. 

«Стан багатьох наших сіл дуже занедбаний. 
Наприклад, мені вперше за 25 років у Штун-
ській сільраді вдалося домогтися ремонту 
800 метрів дорожнього покриття. Місяць тому 
звітував перед громадою – торік наш бюджет 
склав 471 тисячу гривень, стільки ж було ви-
трачено», – зазначив сільський голова Зінчук.

Хотілося, звісно, ознайомитися детальніше 
зі звітом пана Олександра, але цього докумен-
та немає у вільному доступі.

У дитячий садок малюки щодня 
прямують через хитку кладку

Поблизу місця для вічного спокою – безлад
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  Наталія ЛЕГКА
Фото автора 
Старовижівський район

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

грамотно вийти зі 
складної ситуації, 

підказує професійний 
юрист із практичним 

досвідом, адвокат Віктор 
Бондаренко, який бере участь у 
некомерційному проекті «Запитай 
юриста» на сайті Інформаційного 
агентства «Волинські Новини». 
Поставити свої запитання ви можете 
на сайті, або ж надіслати 
на електронну адресу 
gazeta.volynnews@gmail.com. 

«Чи має право роботодавець 
знімати з мене кошти (як із пра-
цівника) за кадрове агентство, 
якому він заплатив 600 грн 

за те, що воно «знайшло» мене? Хоча 
мене порекомендувала подруга. Я 
особисто не зверталася в кадрове 
агентство. Робота офіційна».

 Ні, роботодавець не має такого права!

«У лютому через агентство із 
працевлаштування за кордо-
ном поїхала на роботу в Дубай. 
За послуги агентству заплатила 

майже 500$. Фірма працює офіційно та 
має ліцензію на працевлаштування. Я 
підписала з ними договір на надання 
послуг із працевлаштування та оплати-
ла  ці послуги. В Україні агентство пере-
слало мені умови контракту (які взага-
лі не мають жодної юридичної сили в 
Дубаї), але це не був контракт. Його не 
надали, обґрунтовуючи це тим, що вже 
компанія на місці надасть контракт. 
Їхала на посаду асистента менедже-
ра. Прибувши в країну, виявила, що ні 
умови роботи (12 годин на ногах, удвічі 
менша заробітна плата), ні умови про-
живання (повна антисанітарія, таргани, 
клопи, цілодобове будівництво багато-
поверхівок за вікном, «безплатне хар-
чування» зіпсованими продуктами) не 
відповідають обіцяному. Сповна від-
чула себе рабом. При цьому паспорт 
компанія забрала (така у них політика). 
На місці контракт я так і не підписала. 
Звернувшись по допомогу до емігра-
ційної поліції та місцевого адвоката, 
змогла забрати паспорт і повернутися 
в Україну. Крім того, є довідка від їх-
нього лікаря про те, що були проблеми 
зі шлунком через «безплатну» їжу.

Порадьте, будь ласка, як правиль-
но діяти в цьому випадку, щоб агент-
ство повернуло кошти, адже вони не 
попередили про ті умови, які на мене 
чекали, обіцяне не відповідало дійс-
ності. Згідно із договором про надан-
ня послуг, агентство мало б надати 
мені контракт, а його я так і не підписа-
ла. Чи варто взагалі клопотатися цим 
питанням і чи є шанс повернути гро-
ші? Якщо так, то за яким алгоритмом 
діяти, що робити і куди звертатися?»

У ситуації, яку описали, однозначно 
слід зробити максимум, щоб забрати свої 
кошти та в ідеалі домогтися від агент-
ства отримання компенсації за моральну 
шкоду. Спочатку слід діяти «народно-
колекторським шляхом», а не суто юри-
дичним. Я порадив би прийти із людьми, 
які вас підтримують і активні, до керівника 
такого агентства й у сильно наполегливо-
му форматі зажадати компенсації. У випад-
ку зволікань з його боку залучити громад-
ськість і ЗМІ, розмістити негативні відгуки 
(негативне соціальне підтвердження) про 
це агентство на усіх сайтах в інтернеті 
(про такі дії можна завчасно попередити 
керівника агентства, якщо зволікатиме із 
поверненням коштів).

Суто юридичний шлях набагато кро-
піткіший і потребує детального вивчення 
вашої ситуації фахівцем, аналізу догово-
ру про надання послуг, який підписали із 
агентством, залучення для допомоги ін-
спекції з питань захисту прав споживачів. 
Лише після цього можу надати прогнози 
щодо перспективності отримання від та-
кого агентства із працевлаштування ком-
пенсації в судовому порядку.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста наболіло А ДО СВЯТИНІ В «КОРЕЮ» 
ХОЧ ПІШКИ ЙДИ

Віддалені від 
районного центру 
села Синове, 

Підсинівка, Шкроби, 
Мильці, Соколище, 
Сереховичі, Грабове, 
Солов’ї, Комарове та 
Ниці на Старовижівщині 
здавна чомусь 
жартівливо називають 
«Кореєю». Може, тому, 
що звідти значно легше 
дістатися куди завгодно, 
тільки не до селища, 
яке є адміністративним 
центром району? 

Тут практично немає жодного 
прямого автобусного сполучен-
ня, за винятком ранкового рейсу 
«Ковель – Стара Вижівка» через 
Сереховичі, та й то по парних 
числах. Отже, поїдеш в райцентр 
у справах, а тоді або з пересад-
кою в Буцині (і таких рейсів лише 
два на день), або на перекладних 
діставайся додому чим хочеш, 
хоч пішки. Тож коли з десяток ро-
ків тому підприємець Олександр 
Бортнійчук став піонером нового 
рейсу, чим полегшив життя сіль-
чан, бо міг і відвезти «корейців» у 
райцентр, і повернути їх до домі-
вок, та робив це двічі на день, жи-
телі названих населених пунктів 
полегшено зітхнули. Про самого 
Олександра відгукувалися лише 
схвально: доброзичливий, чем-
ний, завжди йде назустріч людям 
і готовий їм усіляко допомогти. 
Однак через деякий час після 
зручно прокладеного рейсу, до 
якого люди призвичаїлися і за 
який були щиро вдячні Бортній-
чуку, маршрут в Олександра не-
сподівано для багатьох відібрали 
та віддали іншому підприємцю, 
мовляв, Бортнійчук програв кон-
курс, бо в його конкурентів авто-
транспортний засіб новіший, а 
отже, безпечніший. У Волинській 
обласній державній адміністрації 
на численні звернення, листи жи-
телів «Кореї», публікації у район-
ній та обласній пресі з проханням 
повернути маршрут Олександру 
Бортнійчуку відреагували стри-
мано і, звичайно ж, відмовою, 
аргументувавши свої дії прозо-
ро та справедливо проведеним 
конкурсом. І людям нічого іншо-
го не залишалося, як змиритися 
з реальністю, тим паче, їх запев-
нили: усе робиться для блага са-
мих же «корейців». Утім пізніше 
з’ясувалося, що хотіли, як краще, 
а вийшло, як завжди.

І справді, нові перевізники 
сумлінно виконували свої функ-
ції до того дня, коли, мабуть, зро-
били висновок, що маршрут не 
приносить їм бажаної фінансової 

вигоди. Або в них з’явилися інші 
перспективи. Інакше чому б змі-
нювати його регулярність? Спо-
чатку люди обурювалися зміною 
періодичності руху автобуса та 
маршруту, але зрозумівши, що 
до них ніхто не прислухається, 
махнули на владу рукою і кожен 
вирішив покладатися лише на 
власні сили та можливості.

Однак, як стверджують у ра-
йонних владних кабінетах, най-
ближчим часом усе може зміни-
тися на користь «корейців». Як 
інформує начальник управлін-
ня інвестицій та регіонального 
розвитку Старовижівської РДА 
Олександр Яцунік, незабаром 
пасажирськими перевезення-
ми опікуватиметься нібито вже 
не Волинська ОДА, а органи ра-
йонної виконавчої влади, а від-
так буде оголошено конкурс на 
спеціалізовану організацію, що 
розроблятиме всі внутрірайонні 
маршрути та графіки курсуван-
ня автобусів. Якби ж то! Бо хто 
краще за місцевих чиновників 
знає проблеми і потреби своїх же 
сільчан?

– Плануємо відновити внут-
рішні маршрути, які сполучати-
муть зі Старою Вижівкою Стару 
Гуту, Любохини, Рудку, Залюття, 
Яревище, Сукачі, Паридуби, Ко-

марове, – запевняє Олександр 
Борисович. – Адже на сьогодні 
автобуси зовсім не курсують у 
такі села, як Мельники, Лютка, 
Кукуріки, Сьомаки, Паридуби, Су-
качі, Комарове.

Такі перспективи – як олива 
на душу. А в деяких населених 
пунктах, наприклад, у Паридубах, 
вже давно й не сподіваються, що 
колись побачать там рейсовий 
автобус. Перевізники нарікають 
на погану дорогу, тому принци-
пово не хочуть заїжджати в це 
село. Щодо інших, то бідкатися 
про погані дороги там не варто.  

Однак повернімося до згаду-
ваного маршруту, що сполучає 
Стару Вижівку та Мильці. Ще за 
часів губернаторства покійного 
Бориса Клімчука із Буцина до 
села, де розташований Милець-
кий Свято-Миколаївський чоло-
вічий монастир, першу згадку 
про який датовано 1522 роком, 
через Сереховичі, було прокла-
дено асфальтну дорогу, що знач-
но скоротило шлях до святині, й 
тепер паломники можуть швид-
ше дістатися до обителі, та все це 
за умови, що в них є власний ав-
тотранспорт, бо автобуси нею не 
курсують. Коли ж неділя випадає 
на непарне число, то доїхати до 
Милецького монастиря зі Старої 

Вижівки чи Буцина вранці вза-
галі неможливо, хіба що впавши 
на хвіст комусь із охочих відвіда-
ти святиню або пішки. Відсутній 
цього дня і зворотний транспорт. 
Перший рейс після служби в 
обителі, що закінчується близь-
ко опівдня, в бік Буцина, тобто 
Старої Вижівки, – о шістнадцятій 
годині. Те саме стосується й лю-
дей, які вирушають у напрямку 
Ратного. А відвідують монастир 
сотні паломників, не кажучи вже 
про жителів Старовижівського 
та Ратнівського районів, які жи-
вуть недалеко від монастиря і 
не мають змоги зручно дістатися 
до нього, тоді як Стара Вижівка 
має пряме сполучення навіть зі 
Львовом.

Тож залишається тільки спо-
діватися, що, коли за організа-
цію пасажирських перевезень і 
справді візьметься Старовижів-
ська РДА, багато що кардинально 
зміниться, і місцеві чиновники 
зважатимуть на пропозиції прос-
тих людей, які не мають власного 
автотранспорту і користують-
ся так званим громадським, як 
звикли його називати, попри те, 
що він уже давно в приватних 
руках, а перевізники не тільки 
рахуватимуть гроші, а й поліпшу-
ватимуть рівень обслуговування 
пасажирів.

У цій, здавалось би, буденній 
справі є ще один чималенький 
нюанс. У процесі реформування 
громад, якщо місцева влада праг-
не об’єднати їх довкола Старої 
Вижівки, то просто зобов’язана 
подбати про безпосереднє ав-
тосполучення з селищем, щоб 
у людей не виникало бажання 
долучитися до інших громад із 
сусіднього району, бо тоді суть 
запропонованої реформи зніве-
люється за тим самим принци-
пом: хотіли, як краще, вийшло, як 
завжди.

законопроект

Дорога до монастиря, куди непросто дістатися 
громадським транспортом, особливо у непарні числа тижня

Милецький Свято-Миколаївський чоловічий монастир

Український інститут 
національної пам’яті 

підготував нову 
редакцію законопроекту 
«Про державні та інші 
свята, пам’ятні дати 
і скорботні дні». У ній 
врахували пропозиції, 
отримані впродовж 
місяця від громадян, 
громадських об’єднань, 
партійних, профспілкових 
організацій та державних 
установ.

Як повідомили в УІНП, усьо-
го надійшло 672 звернення. За 
результатами обговорення, до-
кумент доповнили новою кате-

БЕЗ 8 БЕРЕЗНЯ, АЛЕ З 1 ТРАВНЯ
горією – «Міжнародні дні». Туди 
серед інших свят включили 8 бе-
резня – День боротьби за права 
жінок (день буде святковим, але 
не вихідним) та 1 травня – День 
праці (буде вихідним). 8 трав-
ня планують зробити вихідним 
як День пам’яті та примирення. 
9 травня буде святковим, але ро-
бочим днем.

«Оскільки українці не під-
тримали намір запровадити 
Шевченківський день (9 берез-
ня) і День сім’ї (друга п’ятниця 
вересня) як вихідні святкові, то 
цю пропозицію знято з кален-
даря», – повідомляє сайт інсти-
туту.

При цьому в законопроект 
за побажаннями громадян дода-
ли День Святої Трійці. За новою 
редакцією, другий день після 
Великодня та Трійці (понеділок) 
залишається вихідним.

До списку традиційних свят 
інститут пропонує додати Різд-
во Христове за григоріанським 
календарем (25 грудня). Однак 
день пропонують залишити ро-
бочим. Вихідний хочуть не пере-
носити на понеділок, якщо свято 
припаде на суботу або неділю 
(окрім Різдва за юліанським ка-
лендарем, 7 січня).

День Державного Прапора 
України відзначатимуть 4 ве-

ресня (саме цього дня підняли 
синьо-жовтий прапор над будів-
лею Верховної Ради України у 
1991 році).

Законопроектом також упо-
рядкували скорботні дні, запро-
понувавши День пам’яті жертв 
політичних репресій перенести 
з третьої неділі травня на першу 
неділю листопада на вшануван-
ня жертв розстрілу 3 листопада 
1937 року в урочищі Сандармох. 
Тоді за вироками позасудових 
органів загинули понад 100 ді-
ячів української культури, науки, 
військових, священнослужите-
лів – в’язнів Соловецького табо-
ру особливого призначення.
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  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора
Ратнівський 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.

Село Мельники-Річицькі 
Ратнівського району 
славиться тим, що тут 

живе чимало багатодітних 
сімей. Дітлахів щороку 
більшає, але для 133 
дошкільнят є лише одна 
підготовча група.    

НАЙБІЛЬШЕ МРІЮТЬ 
ПРО ПОВНОЦІННИЙ 
САДОЧОК 

Невеличка група ДНЗ розташо-
вана у приміщенні НВК «Загально-
освітня школа І-ІІ ступеня – дитячий 
садок с. Мельники-Річицькі». Дирек-
тор НВК Лідія Пікун каже, що їхній 
навчальний заклад дуже обмежений 
у площі, тому виділення кімнати під 
садок також далося взнаки. 

«У школі навчається 152 учні: 81 у 
початковій ланці та 71 у середній. На 
2018 рік взагалі має бути 162 дитини. 
Тенденції йдуть тільки до зростання. 
Проте місця у нас не більшає, – зізна-
ється керівник закладу. – Спортив-
ного та актового залів немає, а деякі 
класи переповнені».

Попри нестачу площі у школі, 
директор і батьки перестали спо-
діватися на її добудову. Єдине, про 
що просять, – щоб добудували дит-
садок, адже ситуація критична.

«Коли я прийшла на посаду 
директора, то стояло питання про 
закриття навіть підготовчої групи, 
оскільки квадратура розрахована 
максимум на 12 дітей, а навчалося 
там завжди більше. Але влада пішла 
нам назустріч, і групу залишили», – 
розповідає Лідія Пікун.

За час існування дитсадка адмі-
ністрація кілька разів переносила 
стіну, що відгороджує групу від при-
міщення школи. У планах було на-
віть виділити ще кімнату, аби зроби-
ти повноцінну групу, щоб діти могли 
залишатися на увесь день. За сло-
вами пані Лідії, тоді школярі були б 
змушені навчатися у  дві зміни. Тому 
все залишилося, як було раніше. 

Сьогодні у кімнаті площею 
36 квадратних метрів навчається 
17 дошкільнят. Вони проводять тут 
три з половиною години. За слова-
ми батьків, діти радо йдуть у садо-
чок, адже на них чекає улюблений 
вихователь Наталія Батурка. Пані 
Наталія готує дітей до школи, тому 
до неї в групу приходять лише 
п’ятирічки. 

«Ми навчаємося за програмою 
«Впевнений старт». Діти приходять, 
по суті, без початкових знань, пов-
ністю з нуля все вивчаємо. Перший 
місяць вони  соціалізуються. На сьо-
годні 14 із 17 вихованців з багатодіт-
них сімей, проте не всі вміють пра-
цювати у колективі. Навіть цей рік у 
дошкільному закладі їм багато дає. 
Якби діти ходили в садочок хоча б 
із трьох років, то це якісно позна-
чилося б на їхній успішності та роз-
витку», – зауважила вихователь із 
багаторічним стажем. 

Також вона розповіла, що чи-

БАГАТОДІТНЕ СЕЛО, 
А ДИТСАДОК РОЗРАХОВАНИЙ 
НА 12 МАЛЮКІВ*

мало незручностей виникає на-
віть за три з половиною години 
навчання. Зокрема, санвузол – на 
вулиці, тому діти змушені бігати за 
будь-якої погоди за 70 метрів від 
корпусу, аби скористатися туале-
том. Уроки фізкультури та сніданки-
обіди-полуденки у малечі – в тій же 
кімнаті, що й заняття. Під шафи для 
роздягання виділено невеликий ко-
ридор, де можуть одночасно пере-
бувати лише кілька дітей. 

БАТЬКИ ТА 
ПЕДКОЛЕКТИВ 
ГОТОВІ ДОПОМАГАТИ 
У  БУДІВНИЦТВІ

Чимало зусиль докладають бать-
ки, аби покращити перебування ді-
тей у навчальному закладі. Силами 
працівників НВК та батьківського 
колективу було створено ігровий 
майданчик. За кошти батьків також 
закупили іграшки та зробили ре-
монт у класних кімнатах.

Завідувач господарської части-
ни НВК села Мельники-Річицькі, кан-
дидат у депутати Забродівської ОТГ 
від партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП»  Артем Сільчук 
каже, що співпрацюють із місцевим 
лісництвом та підприємцями, аби 
розбудовувати дитячий майданчик 
біля школи. 

«Деревину та послуги на пило-

рамі ми отримуємо безплатно, а ро-
бота вже за нами. Багато чого могли 
б робити і на будівництві самостій-
но. Аби воно тільки розпочалося. 
Я сам багатодітний дідусь, мої до-
шкільнята сидять по домівках. Дуже 
хочеться, щоб нарешті ми дочекали-
ся добудови садочка», – висловлює 
сподівання Артем Олексійович.   

Чекають добудови жителі 
Мельників-Річицьких уже довгень-
ко – аж вісім років. За цей час тричі 
переробляли проектно-кошторисну 
документацію. З початкового про-
екту забрали спортзал, аби домог-
тися хоча б повноцінного садочка. 
Зараз прибудова коштує більш як 
10 мільйонів гривень. Проблемним 
та затратним також буде обладнан-
ня внутрішніх санвузлів, оскільки 
очисні каналізаційні споруди треба 
виводити за територію села. 

Протягом тривалого часу при-
міщення НВК було в катастрофіч-
ному стані через аварійний дах. За 
словами директора, шифер у не-
году відривався від будівлі. У 2010 
році Річицька сільська рада взяла 
участь у проекті «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду» і зав-
дяки коштам Євросоюзу та місце-
вих бюджетів у НВК було замінено 
покрівлю та вікна. 

Також батьки й керівництво 
навчально-виховного комплексу 

активно співпрацюють із фондами. 
Зокрема, завдяки підтримці Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» було 
закуплено шкільні дошки. 

МАЙЖЕ У 
КОЖНІЙ СІМ’Ї Є 
ДОШКІЛЬНЯТА

Голова батьківського комітету 
Володимир Бляшук добре знає про 
проблеми школи, адже працює тут. 
Діток дошкільного віку не має, але 
питанням добудови садочка теж 
дуже стурбований.

«Молодь не виїжджає із на-
шого села, оскільки тут життя, як у 
місті – майже в кожного у будинку 
вода, газ, санвузли. Звичайно, з ро-
ботою важко, але хто на заробітки 
їздить, хто особисте селянське гос-
подарство веде. Жінки здебільшого 
по домівках, їм важко самостійно 
впоратися з дітьми, особливо з вес-
ни до осені. Повноцінний дитячий 
садочок нам дуже потрібний», – на-
голошує пан Володимир. 

Багатодітна мама Світлана Ко-
бець виховує п’ятьох дітей. Зараз 
жінка очікує на шостого малюка. У 
сім’ї – аж троє дошкільнят. Найстар-
ша донька Світлани ходить  у підго-
товчу групу. Жінка каже, що менша, 
трирічна, щодня проводжаючи стар-
шу сестру в садок, мріє піти з нею, 
але поки такої можливості немає.

Маленький Іван також прий-
шов зі старшими відстоювати своє 
право ходити у садочок. Його мама 
Людмила Андріюк, як і пані Світ-
лана, виховує п’ятьох дітей, двоє 
з яких – дошкільнята. Жінка не ві-
рить, що щось зрушиться з місця, 
адже протягом багатьох років чує 
лише обіцянки. 

«Єдиний варіант відвідувати са-
дочок з трирічного віку – це їздити 
до сусіднього села Річиці. Там при 
НВК функціонує дві групи на пов-
ний день, але й місцевих дітей ви-
стачає. З нашого села туди лише дві 
сім’ї свою малечу возять, оскільки 
від нас до Річиці п’ять кілометрів»,  –  
каже пані Людмила. 

На думку депутата Ратнівської 
районної ради від партії УКРОП, 
кандидата на посаду голови Забро-
дівської ОТГ Миколи Макарука, до-
будова НВК в Мельниках-Річицьких 
може пришвидшитися після ство-
рення  громади, адже це дасть 
сільській раді можливість напряму 
брати участь у державних та міжна-
родних програмах. 

«Сподіватися на фінансування 
такого затратного проекту з місце-
вих бюджетів не варто, з них мож-
на залучити лише частину коштів. 
Основний акцент потрібно робити 
на державні програми та закордон-
ні гранти», – зауважує Микола Ми-
хайлович.

Також депутат райради роз-
повів, що на сьогодні є готовий 
проект для капітального ремонту 
приміщення у Річиці, яке буде вико-
ристовуватися як дитячий садочок. 
За кошти обласного та районного 
бюджетів там було замінено покрів-
лю і вікна. Зараз на черзі – внутріш-
ні роботи. У цій будівлі можна буде 
облаштувати три групи. Тож жителі 
Мельників-Річицьких тимчасово 
змо жуть довозити дітей сюди, поки 
не буде готова добудова їхнього 
довгоочікуваного садочка.  

Батьки давно очікують на повноцінний дитсадок

Вихователь Наталія Батурка Дошкільня Іванко з мамаю Людмилою

У навчальному закладі чимало зроблено батьківськими руками

Дах та вікна замінили завдяки проекту Євросоюзу
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сучасне житло

варто знати

ЖК «ЗАТИШНИЙ» – КОМФОРТ 
І БЕЗПЕКА В ЗРУЧНОМУ РАЙОНІ 

ДОДАЙТЕ ЛЬОНУ ДО РАЦІОНУ 

Кожна людина прагне будувати 
комфортне і затишне майбутнє. 
Не останню роль у цьому 

відіграє власна оселя. Адже це не 
просто помешкання і не просто стіни 
та вікна. Будь-яке житло відображає 
індивідуальні особливості кожної 
особистості: цілеспрямованої, 
активної, рішучої, тримаючи 
відбиток того, яким кожен бачить 
своє ідеальне життя.

Наше житло – це «фортеця», затишний 
куточок для відпочинку та проведення часу 
з сім’єю. Місце, куди хочеться повертатися 
після важкого  робочого дня і де приємно зу-
стрічати гостей.

Власне, саме такими є квартири в ЖК «За-
тишний» від ПрАТ ЛДБК на вулиці Дмитра Іва-
щенка в Луцьку.

«ЗАТИШНИЙ» – ЦЕ ПРЕСТИЖНО
Розташований у новому мікрорайоні, збу-

дований із сучасних екологічних матеріалів 
будинок стане надійним фундаментом для 
успішних людей. Житло у комплексі – преміум-
класу для активних та незалежних. Головним 
пріоритетом для забудовника є не кількість, а 
якість зведеного житла. У своїй роботі підпри-
ємство керується будівельними стандартами 
і правилами, найкращими інноваційними рі-
шеннями в житловому будівництві, які гаран-
тують якість та надійність будинків. 

«ЗАТИШНИЙ» – ЦЕ ЗРУЧНО 
ТА КОМФОРТНО

Квартира у цьому комплексі – інвестиція 
у ваше здоров’я, адже розташований він в 
екологічно чистій зоні, яка захищена від до-
рожнього смогу, вихлопів газу та щоденного 
галасу, і водночас – це найзручніший та бла-
гоустроєний район міста. Зовсім поряд – роз-
винена транспортна інфраструктура, низка 
торгових закладів (ТРЦ «Порт Сіty» та гіпер-
маркет «Там Там»), розважальних, спортивних 
центрів. Будують нову школу №27, поряд – 
найновіший дитсадок, дитяча поліклініка. Не-

подалік – Центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді, де також працює маленька 
школа, а для дітей старшого віку – Мала ака-
демія наук та чимало різноманітних гуртків 
дитячої творчості. Для тих, хто любить ак-
тивний відпочинок, відчинені двері ковзанки 
«Снігова королева», також тут проводять тре-
нування юні хокеїсти. Поряд на футбольному 
полі тренуються й футболісти. Тому помеш-
кання у «Затишному» – це не просто домівка, 
а місце для повноцінного життя.

«ЗАТИШНИЙ» – ЦЕ БЕЗПЕЧНО
Територія ЖК – закритого типу. Контроль до-

ступу відвідувачів забезпечує система відеона-
гляду, яку встановлено на кожний під’їзд. Домо-
фонний кабель підведено до кожної квартири, 
що дає можливість встановити відеодомофон. 
А дитячий майданчик розташований у внутріш-
ньому дворі, подалі від автомагістралей.

«ЗАТИШНИЙ» – 
ЦЕ ФУНКЦІОНАЛЬНО

Усі квартири максимально підготовлені 
до внутрішніх оздоблювальних робіт: стіни, 

стеля, підлога вже готові під фарбування чи 
поклейку шпалер. Для кожної квартири пе-
редбачені газовий лічильник, електролічиль-
ник та лічильник холодного водопостачання. 
Електрична проводка – з мідного кабелю, є 
вимикачі, розетки. Встановлено металоплас-
тикові труби теплового та водопостачання. 
Тому забудовник гарантує, що найближчих 
15-20 років власникам не доведеться задуму-
ватися про капітальний ремонт.

«ЗАТИШНИЙ» – ЦЕ ТЕПЛО
Під час будівництва комплексу було ви-

користано найновіші та найкращі матеріали: 
червону керамічну цеглу, яка є не лише еко-
логічною, а й енергозберігальною. Зовнішні 
стіни утеплені. У кожній квартирі встановле-
но енергозберігальні металопластикові вікна 
з п’ятикамерного профілю та з двокамерним 
склопакетом. Встановлено двоконтурний га-
зовий котел Vaillant, розроблений німецькими 
інженерами, який виготовляється в Європі. Він 
невимогливий до якості води і стійко працює 
за мінімального тиску газу. Також тут передба-

чені регулятори котла, використання яких до-
зволяє економити до 30% газового палива.

«ЗАТИШНИЙ» – ЦЕ ЕКОНОМНО
У час постійного зростання плати за енер-

гоносії ніхто не бажає отримувати платіжки з 
п’ятизначними сумами. Використання енер-
гоефективних технологій забезпечить новим 

мешканцям не тільки комфорт, а й еконо-
мію сімейного бюджету. Утеп лені стіни, 
енергозберігальні вікна та економний 
котел дозволяють економити на енер-
горесурсах, що, звісно, суттєво позна-

читься у квитанціях за квартплату. 

«ЗАТИШНИЙ» – 
ЦЕ ІНВЕСТИЦІЯ 
В МАЙБУТНЄ

Надійні та сертифіковані ма-
теріали дозволяють будувати 
довговічне житло, щоб у май-

бутньому за належного догляду мешканці 
не зіткнулися з проблемами капітальних 
ремонтів даху, тримальних стін чи фунда-
менту. Житло у «Затишному» – це запорука 
надійності вашої оселі.

ЖК «Затишний» – це  сучасний житловий 
комплекс, створений для тих, хто прагне до 
високого рівня життя. Це оселі для тих, хто 
здатний гідно оцінити всі переваги життя в 
сучасному будинку, в екологічно чистому та 
благоустроєному районі Луцька без міського 
шуму та пилу. 

Помешкання у «Затишному» – не просто 
квартири, а ваш якісний стиль життя. 

* * *
Відділ продажу розташований за адресою: 

м. Луцьк, вул. В. Чорновола, 24. 
Із деталями можна ознайомитися на сайті 

компанії www.ldbk.com.ua, 
там же – записатися онлайн на перегляд 

квартири або ж залишити 
свої дані, щоб отримати консультацію. 

Тел.: (0332) 78-63-42,
(066) 089-74-18, (095) 888-94-00.

*
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Сучасні дослідження підтверджують: 
насіння льону запобігає та 

ефективно допомагає лікувати 
хвороби серця, судин, шкіри, волосся, 
шлунково-кишкового тракту, ожиріння, 
діабет, інсульт, рак молочної залози, 
оздоровлює організм та нормалізує 
обмін речовин. Кожна лляна насінинка – 
це концентрат користі: білків, вітамінів, 
мінералів та біологічно активних 
речовин. 

ЧИМ КОРИСНЕ ЛЛЯНЕ НАСІННЯ
Поліненасичені жирні кислоти лляного 

насіння є незамінними, тобто такими, які 

організм не може синтезувати самостійно, 
оскільки вони входять до складу оболонок 
усіх клітин тіла і від достатньої кількості цих 
кислот у нашому раціоні залежать здоров’я 
та тривалість життя кожної клітини і, від-
повідно, всього організму. Лляне насіння 
підвищує інтенсивність обміну речовин та 
нормалізує його при патологіях, збільшує 
поглинання кисню тканинами і сприяє ви-
робленню енергії.

Одна столова ложка лляного насіння міс-
тить близько 1,8 грама рослинних омега-3 
жирних кислот. Харчові волокна (клітковина) 
льону мають унікальну здатність всмоктувати 
воду (в 4-6 разів більше від її власного обсягу), 
зв’язувати та виводити шкідливі речовини і є 
живильним середовищем для корисної киш-
кової мікрофлори.

ЛЛЯНЕ НАСІННЯ ПРИ ХВОРОБАХ
Рак
Численні дослідження підтвердили, що 

лляне насіння захищає від раку, особливо 
молочної та передміхурової залоз і товстої 
кишки, оскільки омега-3 жирні кислоти галь-
мують запальні процеси, утворення та розви-
ток пухлин.

Крім того, компоненти насіння впливають 
на пухлини, чутливі до гормонів, блокують 
ферменти, що беруть участь у гормонально-
му обміні речовин, пригнічують ріст і поши-
рення ракових клітин. 

Серцево-судинні захворювання
Омега-3 жирні кислоти (ЖК) нормалізу-

ють тиск, запобігають затвердінню артерій і 
майже на 75% – відкладенню холестерину та 
налипанню білих клітин крові до внутрішніх 
стінок артерій. Омега-3 ЖК підтримують при-
родний ритм серця і корисні в лікуванні арит-
мій та серцевої недостатності.

Щоденне вживання лляного насіння нор-
малізує обмін холестерину. Так званий «по-
ганий» холестерин підвищує ризик серцево-
судинних захворювань, ожиріння, цукрового 
діабету та метаболічного синдрому. 

Діабет
Щоденне споживання лляного насіння 

може стабілізувати рівень цукру в крові у до-
рослих пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу. 
Клітковина перешкоджає швидкому всмокту-
ванню глюкози в тонкому кишечнику, захи-
щає організм від різких перепадів рівня цукру 
в крові: він надходить повільно та рівномірно 
з їжі в кров.

Припливи
Дослідження жінок в менопаузі показа-

ло, що дві столові ложки лляного насіння на 
день, домішаних до каші, соку, йогурту, вдвічі 
скорочують частоту та інтенсивність припли-
вів. Усього лише 40 грамів насіння на день мо-
жуть бути м’яким замінником гормональної 
терапії для поліпшення легких симптомів ме-
нопаузи – припливів, дратівливості та нічної 
пітливості.

ЧИ ВСІМ КОРИСНЕ ЛЛЯНЕ НАСІННЯ
Насіння у невеликих кількостях можна 

вживати майже всім, лише вагітним та жінкам, 
які годують грудьми, бажано обмежитися 
1 чайною ложкою льону на день. Усім іншим – 
2-5 чайних ложок.

НАСІННЯ ЧИ ОЛІЯ: ЩО КРАЩЕ?
Багато експертів вважають, що перевагу 

слід надавати саме насінню, а не олії з льону, 
оскільки в насінні міститься повний комплекс 
усіх біологічно цінних речовин. 

Зберігати насіння слід у холодильнику, а 
мелене – у морозильній камері, оскільки олія, 
яка міститься в ньому, легко окислюється і з 
корисної перетворюється на шкідливу.

СМУЗІ 
• 1 скл. 1% кефіру   • 1/4 банана
• 2 ч. ложки насіння льону  
• 1/2 чашки сезонних ягід (полуниця, 
малина, чорниця)

Збити всі компоненти у блендері, 
вживати на сніданок. Курс – 
1-3 місяці. Можна роби-
ти і розвантажу-
вальні дні, але 
для цього кефі-
ру потрібно взя-
ти 1,5 л, а банан 
не додавати. При 
вживанні льону слід 
пити багато води, 
щоб не було закрепу. 

оненти у блендері,
нок. Курс –

роби-

и 
ід

ди,
пу. 

diagnoz.net.ua

Насіння льону захищає від низки недуг

Помешкання у «Затишному» – найкращий вибір
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ВІВТОРОК 2 травня
06.05, 08.05 Ера бізнесу
06.10, 08.10 АгроЕра
06.15, 08.45 Світ он лайн
06.30, 08.15, 23.35 Від 

першої особи
06.50, 07.45, 08.10 Смакота
07.10, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
09.00 Чоловічий клуб. 

Кубок України з фрі-
файту

10.40 За крок до 
Євробачення

11.25, 22.25 Д/с «Легенди 
тофу»

11.55, 17.30 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017

12.05 Х/ф «Ціна солі»
14.00 Д/ф «Бій за гору 

Маківка»
15.10 Поза часом. 

Телевистава «Дві сім’ї»
17.40 Х/ф «Дитячий 

секрет»
19.30 Д/ф «Одеська 

трагедія: кривавий слід 
«Русской войны»

20.40 Щоденник ПКЄ-2017
21.00, 05.30 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за 

нацистами»
22.55, 05.50 Вічне
00.00 «Шлягер року»
01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»

UA: ПЕРШИЙ

05.55, 08.09 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10, 01.20 Х/ф «Хто б 

казав»
10.00 Х/ф «Хто б казав 2»
11.40 Х/ф «Великий 

татко»
13.30 Х/ф «Черговий тато»
15.20 Х/ф «Черговий 

тато: Літній табір»
17.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Назад на 

Землю»
23.45 Х/ф «Ласкаво 

запрошуємо в 
Зомбіленд»

НОВИЙ КАНАЛ
06.25, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.25, 18.30 «За живе!»

09.55 «Все буде смачно!»

11.50 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.10, 01.45 Т/с «Коли ми 

вдома»

00.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.20 «Орел і Решка. 

Невидане»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 04.20 

Сьогодні
07.50, 05.00 Зірковий 

шлях
09.15 Х/ф «Небесний 

тихохід»
11.00 Х/ф «Жила-була 

любов»
12.50, 15.20 Т/с «Тест на 

любов»
16.45, 19.50 Т/с «Свій 

чужий син»
21.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»
23.45 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

01.15 Х/ф «Зелена миля»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10 Вирішальні битви 2 

світової
10.00, 23.50 Анатомія 

бою
11.00, 18.50 Ігри розуму
13.00 Загадки планети
14.00 Африка: хижий світ
17.00 Далеко і ще далі
21.00 Таємниці 

автокатастроф
00.50 Теорія змови
05.10 Бандитська Одеса

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.55 «Міняю жінку - 11»
12.20 Х/ф «1+1»
14.40 Х/ф «Люди Ікс. 

Початок. Росомаха»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15 Х/ф «Люди Ікс: 

перший клас»
22.40 Х/ф «Люди Ікс»
00.50 Х/ф «Війна богів»
03.40 Х/ф «Закони 

привабливості»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.50, 20.00, 03.00, 05.30 
«Подробиці»

08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» 

Краще
10.10 «Давай 

одружимося»
12.00, 20.30 Т/с 

«Спокуса»
16.15, 17.10 «Речдок»
18.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
22.30 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
00.15 Т/с «Головний 

калібр»
03.30 «уДачний проект»

ІНТЕР

08.45, 12.45, 04.25 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00 Х/ф «Флот 

МакХейла»
12.00, 13.15 Х/ф «Агент 

Джоні Інгліш»
14.00 Х/ф «Агент 

Джоні Інгліш-2. 
Перезавантаження»

15.50 Х/ф 
«Трансформери-3»

18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф 

«Трансформери-4. Час 
вимирання»

23.20 Х/ф «Смертельні 
перегони-3»

01.15 Х/ф «Смертельні 
перегони-2»

02.50 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон

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 «Черевички»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Рятівники
17.40 Одного разу під 

Полтавою
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Здоровенькі 
були!»

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 Т/ф «Слідчий 

історії»
08.10 «Із перших уст»
08.20 Крок назустріч
08.50 «Музична весна на 

Першому»
10.00 «Такти і факти»
11.00 Т/ц «Видатні 

волиняни»
11.30, 22.45 Тема дня
12.00 Т/ц «Зустріч для 

вас»
12.35 Т/ц «Зірковий 

коктейль»
13.00 Т/ц «В майстерні 

митця»
13.30 Т/ф «Праведники 

Волині»
14.00 Т/ц «Твій дім»
14.25 «Студентський 

квиток»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 «Піщані історії»
15.15 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.35 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.00 Т/ц «Історії про 

історію»
16.15 Мультсеріал
17.35 Т/ц «Києвотека»
18.00 «Волинська 

веселка»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Т/ц «Культурний 

простір»
19.55 «З добром у серці»
20.00 Т/ф «Український 

геній Михайла Косача»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Тільки жінка»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Т/ц «Бастіони»
23.20 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.25 Т/ц «Час змін»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Т/с «У меншості»
07.30, 08.30, 18.55, 

21.45, 00.15 Погода
07.35 Всім малятам-

трулялятам
07.50, 18.30, 20.30, 

21.50, 00.20 Вголос
08.00 Завтра сьогодні
08.35, 19.40 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Травма»
09.50 Я тут живу
10.00 Дайджест
10.30 Життя без обману
11.40, 02.00 МузейОк
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «BREVIS»
14.00 Шукаємо таланти
14.30 Сад. Город. Квітник
14.45 Чоловічі розваги

АВЕРС 15.00 Т/с «Пастка»
17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.00 Т/с «Травма»
20.00 По ту сторону пригод
20.40 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.00 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
23.30 «Феєрія мандрів»
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «BREVIS»
03.05 Т/с «Пастка»
04.10 Ретроспектива: «У 

самого синього моря»
05.30 Мультсеріал
06.00 Волинський портрет
06.30 У фокусі Європа

06.05, 08.05 АгроЕра
06.10, 08.45 Світ он лайн
06.25, 07.45, 08.10 

Смакота
06.30 Життєлюб
07.05 Концерт «Українцям 

- українське»
08.15, 23.00 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Циркове водно-

вогняне шоу
10.40 За крок до 

Євробачення
11.25, 22.25 Д/с «Легенди 

тофу»
11.50 Х/ф «Насмішка»
14.00 Д/ф «Бій за гору 

Маківка»
15.10 Фольк-music
16.25 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
16.35 Х/ф «Вікторія і 

Альберт»
20.10 Чемпіонат України 

з перетягування канату
21.00, 05.30 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за 

нацистами»
22.55, 05.50 Вічне
23.35 Від першої особи
00.00 Концерт Міли Нітіч
01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»
02.35 Д/ф «Справа 

«божевільного». А.Ведель»
04.00 Т/с «Травма»

07.05 Х/ф «Кирило і 
Мефодій»

08.45 Х/ф «Інструкції не 
додаються»

11.00 Х/ф «Попелюшка з 
Райського острова»

12.35 Х/ф «Кохання 
неждане надійде»

16.20 Х/ф «Екіпаж»
19.30 «ТСН»
20.15 Х/ф «Люди Ікс. 

Початок. Росомаха»
22.15 Х/ф «Війна богів»
00.15 Х/ф «Закони 

привабливості»
03.10 Х/ф «Кирило і 

Мефодій»
04.50 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.00 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
07.50, 20.00, 03.00, 05.30 

«Подробиці»
08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» 

Краще
10.10 «Давай 

одружимося»
12.00 Х/ф «Її серце»
13.50 Концерт «Весна на 

Зарічній вулиці»
16.00 «Чекай на мене»
18.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.30 Т/с «Спокуса»
22.30 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
00.15 Т/с «Головний 

калібр»
03.30 «уДачний проект»

05.25 Факти тижня. 100 
хвилин

07.10 Надзвичайні 
новини. Підсумки

08.05 Х/ф «Флот 
МакХейла»

10.05 Х/ф «Агент Джоні 
Інгліш»

11.45, 13.15 Х/ф «Агент 
Джоні Інгліш-2. 
Перезавантаження»

12.45, 04.20 Факти
14.00 Х/ф «Смертельні 

перегони»
15.55 Х/ф 

«Трансформери-2. 
Помста полеглих»

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини
20.05 Х/ф 

«Трансформери-3»
22.55 Х/ф «Смертельні 

перегони-2»
00.50 Х/ф «Покарання»
02.25 Небачене 

Євробачення
02.40 Стоп-10
04.50 Дивитись усім!

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

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

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Як у нашого 

Омелечка невеличка 
сімеєчка»

08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Рятівники
17.40 Одного разу під 

Полтавою
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.55 Час-Тіme
07.45 «Із перших уст»
08.00 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.15 Мультфільм
08.25, 21.05 Місто
08.55 Х/ф «Камінна 

душа»
11.00 Степан Гіга: «Я 

прийшов у цей світ 
любити»

12.55 «Фольк-music»
13.55, 17.00 «Дитячий 

світ»
14.20 «Великдень 

у Луцьку» 
(етнофестиваль-2017)

14.55 «Такти і факти»
16.00 Т/ц «Хочу бути»
16.30, 23.10 Тема дня
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.50 «Співає Василь 

Зінкевич»
19.15 Ретроспектива: 

«День народження» (В. 
Зінкевич)

20.20 «На варті миру і 
безпеки»

20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Точка зору» 

(за участю голови 
Аграрної партії України 
В.Скоцика)

22.00 «Вокальна ліга 
«Волинь - 2017». (WMA). 
Відбір, 1 ч.

23.35 Т/ц «Обличчя 
війни»

23.50 «Хроніка війни»

06.45, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.45, 18.30 «За живе!»
10.05 Х/ф «Терміново, 

шукаю чоловіка»
12.05 Х/ф «Два береги»
13.40 «Битва екстрасенсів 

13»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

05.10 «Рецепти щастя»
05.55 «Спеція»
06.25 «TOP SHOP»
07.25 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
10.55 «Файна Юкрайна»
12.20 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
15.05 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка. 

Невидане»
21.00 Х/ф «Шалено 

закоханий»
23.00 Х/ф «Блеф»
01.00 Т/с «Сонна 

Лощина»
02.20 «Нічне життя»

05.49, 07.39 Kids Time
06.45 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.40 М/ф «Переполох в 

Гімалаях»
09.10 М/ф «Гладіатори Рима»
11.00 Х/ф «Мабуть, боги 

з’їхали з глузду»
13.15 Х/ф «Лара 

Крофт: Розкрадачка 
гробниць»

15.15 Х/ф «Лара Крофт: 
Колиска життя»

17.30 М/ф «Три богатирі 
та Шамаханська цариця»

19.00 Ревізор Магазини
21.00 Таємний агент
00.10, 02.00 Суперінтуїція
01.40 Небачене 

Євробачення

06.00, 06.50 Зірковий 
шлях

08.50, 03.40 Х/ф 
«Стережися 
автомобіля»

10.45 Х/ф «Волошки для 
Василини»

12.40, 15.20 Т/с «Поки 
живу, люблю»

15.00, 19.00, 03.00 
Сьогодні

16.45, 19.50 Т/с «Тест на 
любов»

21.00 Т/с «Я дарую тобі 
щастя»

23.45 Х/ф «Зелена миля»
05.10 Реальна містика

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
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 Прихована 

реальність

ПОНЕДІЛОК 1 травняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Всім малятам 
-трулялятам

07.20 Євромакс
07.45, 08.25, 18.55, 

22.00, 00.25, 02.55 
Погода

07.50, 08.50, 18.45, 
20.30 Вголос

08.00 Огляд світових 
подій

08.30, 19.40, 00.00 
Феєрія мандрів

09.00 Життя без обману
10.00 Так чи інакше: 

Штучна краса
11.00 Концерт 

К.Малицької «Серце - 
не камінь»

12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шукаємо таланти
13.00 Концерт «Ми - єдині, 

і Україна в нас одна»

АВЕРС 14.15 Сад. Город. Квітник
14.30 Смакуємо
15.00 Т/с «Пастка»
17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі
18.15, 02.00 МузейОк
18.30 Настав час
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Благодатна купель
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
21.30 Завтра сьогодні
22.05 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
23.30 Шляхами Волині
00.30 Т/с «У меншості»
01.00 Концерт «BREVIS»
02.30 Євромакс
03.00 Т/с «Пастка»
05.10 Мультфільм
06.00 Волинський 

портрет
06.30 Огляд світових 

подій

Фільм «Блеф»

21:00

kinoafi sha.ua

Фільм «Великий татко»

11:40

kinogo.club

Фільм «Трансформери-3»

15:50

w
papers.ru
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СЕРЕДА 3 травня
06.00, 07.00, 08.00, 

21.00, 05.30 Новини
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.45 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. 

Кубок України з фрі-файту
10.15, 17.40 КЛІП 

учасника Євробачення-
2017

10.25 За крок до Євробачення
11.25, 22.25 Д/с «Легенди 

тофу»
11.50 Щоденник 

Євробачення
12.05 Х/ф «Ціна солі»
14.00 Д/ф «Українська 

революція»
15.10 Надвечір’я. Долі
16.10 Степан Гіга. «Я 

прийшов у цей світ 
любити»

17.50 Х/ф «Скарби Трої»
19.40 Перша шпальта
20.05 Слідство. Інфо
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
21.30 Д/с «Мисливці за 

нацистами»
22.50 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 01.00 Підсумки
01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»
02.35 Д/ф «Як це було? 

Відлуння Чорнобиля. 
Південний схід»

03.05 Віра. Надія. Любов
04.00 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.25, 07.55 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 07.53 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
10.40 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Від пацанки 

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

викликом 2»
23.50 Х/ф «Назад на 

Землю»
01.35 Х/ф «Хто б казав 2»

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 23.20 Т/с «Коли ми 

вдома»

08.50, 18.30 «За живе!»

09.40 Х/ф «Діамантова 
рука»

11.40 «МастерШеф - 4»

16.00 «Все буде добре!»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

00.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

Шопінг»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.10, 05.20 Агенти 

справедливості
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 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі 

щастя»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Наші 08.10, 
12.30 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.10 
Мисливець та жертва 
11.40 Африка: хижий 
світ 13.20 Містична 
Україна 14.20 Прихована 
реальність 15.20, 23.40 
Вирішальні битви 2 
світової 16.20, 20.50 
Скарби зі сховищ 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко 
і ще далі 00.30 Україна: 
забута 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 «Чотири весілля 
- 2»

10.50 «Міняю жінку - 11»
12.20 Х/ф «Люди Ікс»
14.10 Х/ф «Люди Ікс: 

перший клас»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15 Х/ф «Люди Ікс - 2»
22.40 Х/ф «Едвард руки-

ножиці»
00.55 Х/ф «Екіпаж»
05.15 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.50, 20.00, 03.00, 05.30 
«Подробиці»

08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» 

Краще
10.10 «Давай 

одружимося»
12.00, 20.30 Т/с 

«Спокуса»
16.15, 17.10 «Речдок»
18.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
22.30 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
00.15 Т/с «Головний 

калібр»
03.30 «уДачний проект»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.05 Антизомбі
12.00, 20.20 Секретний 

фронт
13.20 Х/ф «Смертельні 

перегони-3»
15.05, 16.10 Х/ф 

«Трансформери-4. Час 
вимирання»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-2»
22.25 Х/ф «Скажений 

Макс»
00.25 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

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 
«Братик кролик та братик 
лис» 09.40 М/с «Дора-
мандрівниця» 10.10 
М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 11.00 Х/ф 
«Біляночка та Розочка» 
12.10, 18.50 Панянка-
селянка 13.15, 19.55 
Готель Галіція 14.20 Т/с 
«Домашній арешт» 15.25, 
04.25 Віталька 16.40, 
00.55 Казки У Кіно 17.45 
Одного разу під Полтавою 
21.00 Танька і Володька 
22.00 Країна У 23.00 
Розсміши коміка 01.25 
Шпілівілі 01.55 Теорія 
зради 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.30 «Із перших 

уст»
08.05 Т/ц «Так було»
08.20 «Манівцями»
08.35 Т/ц «Напам’ять»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Міні-мікс»
11.05 «Історія без купюр»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017». (WMA). 
Відбір, 2 ч.

13.30 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

13.55 Творчий звіт 
Луцької музичної школи 
№2, 1 ч.

15.00 Т/ц «Остання 
барикада»

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

Європі»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Кошик творчих 

ідей»
18.20 Т/ц «Як це було»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 Т/ф «Чорнобиль: 

зона пам’яті»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»
22.55 Т/ф «Волинь: карта 

НЕмовлення»
23.20 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00 Новини «На 
часі». Спецвипуск

07.15, 08.15, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.20, 09.50, 18.30, 
20.30, 02.20 Вголос

07.30 Всім малятам-
трулялятам

08.20 Я тут живу
08.30 Завтра-сьогодні
09.00 Т/с «Травма»
10.00 Х/ф «Лорна Дун»
11.30 Волинський 

портрет
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «BREVIS»
14.00 Смакуємо
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Життя без обману
16.00 Т/с «Пастка»

АВЕРС 17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.15 Життя в цифрі
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Травма»
19.40 Феєрія мандрів
20.00 По ту сторону 

пригод
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.05 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт гурту 

«ManGust»
04.20 Ретроспектива: 

«Малахів курган»
05.30 Мультсеріал
06.00 Волинський 

портрет
06.30 У фокусі Європа

ЧЕТВЕР 4 травня
06.00, 07.00, 08.00, 

21.00, 05.30 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера 

бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30 Від першої особи
06.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. 

Кубок України з фрі-файту
10.30 За крок до 

Євробачення
11.25, 22.25 Д/с «Легенди 

тофу»
11.50 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
12.00 Х/ф «Потаємні місця»
13.50 Д/ф «Командарм»
15.10 Надвечір’я. Долі
16.10 Анатолій 

Матвійчук. «Полустанок 
любові»

17.45 Х/ф «Скарби Трої»
19.35 Д/ф «Нульовий 

рубіж»
20.40 Щоденник ПКЄ-2017
21.30 Д/с «Мисливці за 

нацистами»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00 Підсумки
01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»
02.40 Д/ф «Чорнобиль. 

Точка часу»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Служба розшуку 
дітей

03.05 Зона ночі
04.30, 08.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
10.40 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Тварина»
23.40 Х/ф «Мабуть, боги 

з’їхали з глузду»
01.50 Х/ф «Черговий 

тато: Літній табір»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

11.05, 18.30 «За живе!»

12.35 «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
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00  Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.300 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 Наші 08.10, 
12.30 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.10 
Мисливець та жертва 
11.40 Дика Бразилія 
13.20 Містична Україна 
14.20 Чорна піхота 15.20, 
23.40 Вирішальні битви 
2 світової 16.20, 20.50 
Скарби зі сховищ 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко 
і ще далі 00.30 Війна 
всередині нас 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.50 «Міняю жінку - 11»
12.20 Х/ф «Едвард руки-

ножиці»
14.10 Х/ф «Люди Ікс - 2»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15 Х/ф «Люди Ікс - 3: 

Останній контакт»
22.15 Х/ф «Петля часу»
00.30, 03.25 Х/ф «Утікач»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.50 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.50, 20.00, 03.00, 05.30 
«Подробиці»

08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» 

Краще
10.10 «Давай 

одружимося»
12.00, 20.30 Т/с 

«Спокуса»
16.15, 17.10 «Речдок»
18.00, 04.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
22.30 Т/с «Одного разу в 

Ростові»
00.15 Т/с «Головний 

калібр»
03.30 «уДачний проект»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф 

«Скажений Макс»
13.35, 16.10 Т/с «Ніконов 

і Ко»
17.40, 21.25 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Скажений 

Макс-2. Воїн дороги»
00.25 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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 «Капітошка»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Гензель і 

Гретель»
12.10, 18.50 Панянка-

селянка
13.15, 19.55 Готель 

Галіція
14.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.25, 04.25 Віталька
16.40, 00.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40 «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»
14.05 Творчий звіт 

Луцької музичної школи 
№2, 2 ч.

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»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 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 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.35 «Час-Time»
23.25 «Книголюб»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»

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 Х/ф «Лорна Дун»
11.30 Волинський 

портрет
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
15.00 Життя без обману
16.00 Т/с «Пастка»

АВЕРС 17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
18.30, 20.30 Вголос
19.00 Т/с «Травма»
19.40 Феєрія мандрів
20.00 Волинський 

портрет
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.05 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт Сестри 

Тельнюк «Наш 
Шевченко»

02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Роксолана»
05.05 Ретроспектива: 

«Льотчики»
06.30 Волинський 

портрет

У «РЕВІЗОРІ» – 
НОВИЙ ВЕДУЧИЙ

Новим ведучим телепрограми 
«Ревізор», яку транслює «Новий 

канал», став відомий ресторатор 
Микола Тищенко, повідомляє прес-
служба сайта.

Микола пройшов три етапи кастингів: 
співбесіду, ревізію у змодельованій ситуа-
ції (знімання відбулися у квартирі, де кухня 
слугувала рестораном, а житлова зона – го-
телем) і реальну перевірку закладів.

Восени 2017 року телегля-
дачі «Нового каналу» зможуть 
побачити оновлений проект. 
Називатися у восьмому сезо-
ні він буде «Ревізор з Тищен-

ком». Крім назви, зміняться і 
критерії оцінювання закла-

дів: у ресторанах оціню-
ватимуть зал, кухню, 

ціни, обслугову-
вання і дегустацію. 
У готелях – ціни, 
номери, обслуго-
вування, кухню та 
ночівлю.

а ви знали?

Фільм «Діамантова рука»

Фільм «Тварина»

Фільм «Біляночка та Розочка»

09:40

22:00

11:00

ua-cinem
a.com

fast-torrent.ru
tet.tv

lux.fm

СВЯЩЕНИК ПЕРЕМІГ 
У «ГОЛОСІ КРАЇНИ-7»

Переможцем «Голосу країни-7» став 
33-річний протоієрей Олександр 

Клименко з міста Березань, пише «ТСН.ua». 

За перемогу боролися четверо виконав-
ців. Команду Потапа представляла Інгрет Кос-
тенко, команду Сергія Бабкіна – Віра Кекелія, 
команду Джамали – Анна Кукса, команду Тіни 
Кароль – священик Олександр Клименко.

Переможець отримав квартиру в Києві, 
три місяці ротації на радіо, запис відеоклі-
пу та пісні. Щоправда, усі подарунки, крім 
квартири, Клименко презентував суперниці 
Інгрет Костенко.

До речі, священик неодноразово на-
зивав майданівців безумцями, інформував 
своїх підписників у соцмережах про нові 
твори Охлобистіна, захоплювався росій-
ськими православними пропагандистами та 
ображав вірян інших конфесій.

співоче шоу

телем) і реальну перевір
Восени

дачі «Новооооо
побачитии
Називатис
ні він буд

ком». Крім
критерії

дів: у
ва

lux.fm
lim

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

Обдарованій молоді – можливості для розвиткуОбдарованій молоді – можливості для розвитку

Понад 1100 студентів отримали іменні стипендії в рамках 
програми «Підтримка обдарованої молоді», яку Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» реалізовує з 2011 року. Мета програми – допомагати 
амбітним та креативним молодим людям самовдосконалюватися 
і розвивати свої наукові й творчі здібності. 

АКТИВНА МОЛОДЬ

24 СТУДЕНТИ СТАЛИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ 
СТИПЕНДІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
Активна, ініціативна та небайдужа 

до майбутнього своєї країни 
молодь украй потрібна сьогодні 
нашому суспільству. Талановиті 
хлопці й дівчата, здобуваючи 
вищу і професійну освіту, бачать 
актуальні проблеми та питання, які 
можна розв’язувати без вкладання 
великих коштів. Важливіші для них – 
підтримка і розуміння суспільства. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у Луцьку сьомий рік поспіль 
допомагає обдарованим студентам, 
розглядаючи їхні проекти та ідеї. 
Найкращі ж отримують іменні 
стипендії. 

Днями відбулося урочисте нагороджен-
ня 24 переможців, чиї проекти Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» та стипендіальна ко-
місія визнали найкращими. Усього на роз-
гляд було подано 67 заявок від студентів, які 
навчаються у вишах, коледжах, технікумах 
та професійно-технічних училищах на II–VI 
курсах. На першому етапі претенденти на 
стипендію писали есе на тему «Моя інвес-
тиція у розвиток Волині». Другий етап – пу-
блічне представлення теми членам комісії. 
Три дні у різних навчальних закладах трива-
ли захисти кандидатів на участь у стипенді-
альному проекті.  

Заступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Орест Махов-
ський перед початком вручення сертифіка-
тів передав вітання від засновника Фонду. 

– Це ідея Ігоря Палиці, його проект із 
підтримки обдарованої молоді краю. Ми 
спілкуємося, обговорюємо цікаві ініціати-
ви і реалізовуємо ті, що найбільш актуаль-
ні для Луцька, області, країни. Цього року 
комісія стояла перед непростим вибором, 
оскільки було багато цікавих і практичних 
проектів. Дехто з вас уперше бере участь, 
а дехто вдруге є стипендіатом. Бажаю, щоб 
стипендію, яку здобули, ви змогли викорис-
тати ефективно, з максимальною користю 
для себе, щоб інвестували ці кошти у свій 
розвиток. Постарайтеся їх використати на 
те, що створить для вас кращі конкурент-
ні переваги на трудовому шляху. Здобутків 
вам і успіхів у житті, – побажав Орест Ма-
ховський. 

Він також зазначив, що багато представ-
лених проектів – уже на стадії апробації або 
подані на грантові програми, що свідчить 
про їх високий рівень. Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» реалізовує програми у 
різних напрямках, а тому надалі студенти 
можуть звертатися щодо підтримки їх вті-
лення. Після вітального слова Орест Ма-
ховський вручив сертифікати переможцям 
стипендіального проекту. 

Проекти, які комісія визначила най-
кращими, стосувалися різних сфер жит-
тя: енергоощадності, допомоги особливим 
людям, збереження культурної спадщини, 
розв’язання екологічних проблем тощо. 

З-поміж стипендіатів вирізнявся ковельча-
нин, студент Луцького національного тех-
нічного університету Богдан Дацюк, який 
представив кілька практичних проектів. 
Один із них стосується альтернативних 
джерел електроенергії, інший – сучасної ро-
бототехніки (хлопець створив машинку, яка 
об’їжджає перешкоди). Але найцікавіший 
його проект – розробка приладу для людей 
з обмеженими можливостями. У разі виник-
нення перешкоди цей прилад попереджає 
власника про небезпеку. Не менш цікавим є 
проект Ольги Бакун, також студентки ЛНТУ. 
Вона пропонує випустити колекцію шкіль-
ної форми з орнаментами волинської ви-
шивки. Зараз уже є домовленість із луцькою 

школою №14 про введення в одному з класів 
такої форми для учнів. Надзвичайним є і 
проект зі збереження автентичної пісенної 
спадщини Волині Вікторії Куманської, сту-
дентки Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Допомоги 
підліткам від інтернет-залежності стосував-
ся проект Віри Костечко, студентки Держав-
ного професійно-технічного навчального за-
кладу «Луцьке вище професійне училище». 
Голова студентської ради, студентка Луцько-
го базового медичного коледжу і цьогорічна 
стипендіатка Світлана Стеренчук пропонує 
організовувати Школу лідера для навчання 
представників студентського самовряду-
вання. Питанням екологічного комфорту – 

створенням зон для вигулювання домашніх 
улюбленців – зацікавилася студентка Коле-
джу технологій, бізнесу і права СНУ імені 
Лесі Українки Тетяна Мазяр. Інші проекти не 
менш цікаві та практичні, тому приємно, що 
молодь небайдужа до проблем сьогодення, а 
активно цікавиться ними й прагне змінити 
своє та життя тих, хто поряд, на краще.

Як розповіла координатор програми 
«Підтримка обдарованої молоді» Оксана 
Демчук, за результатами захисту 12 сту-
дентів-переможців, які навчаються у ви-
шах, отримуватимуть протягом семестру 
стипендії у розмірі 2,5 тисячі гривень, ще 
12 студентів інших навчальних закладів – по 
1,5 тисячі гривень. 

– Ми радо чекаємо наступного семестру 
на нових учасників, цікаві проекти, ініціа-
тивних студентів, які готові знову спробува-
ти свої сили. Підтримка обдарованої молоді 
завжди у пріоритеті роботи Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», – наголосила Оксана 
Демчук.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Нові члени дружної родини стипендіатів
Богдан Дацюк 
демонструє свій винахід

Урочистий моментПопуляризуємо бандуру
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ЗДОРОВА ГРОМАДА – МІЦНА НАЦІЯ

САМ СОБІ ГОСПОДАР 

КОМФОРТ У БУДИНКУ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЙОГО 
МЕШКАНЦІВ

Завідувачка Ладинського 
фельдшерсько-акушерського 

пункту, що в Любомльському районі, 
Наталя Сав’юк уже 16 років день у день 
дістається на роботу з сусіднього села 
Ставки Турійського району. За хорошої 
погоди фельдшерка їде велосипедом. 
Узимку переважно доводиться йти на 
роботу пішки. За стільки років жінка 
знає не лише всіх місцевих жителів, а й 
їхні болячки. 

– Наш ФАП обслуговує 250 жителів. Пе-
реважно це люди пенсійного віку. Молоді в 
селі небагато, – розповідає Наталія Сав’юк. 
– Люди звертаються з різними проблемами: 
і серцево-судинними, і застудними захво-
рюваннями, й артеріальною гіпертензією. 
Тому – якусь таблетку, тому – пораду... А 
іноді просто поговорити приходять. 

Приміщення ФАПу відремонтоване та 
сучасне. Не вистачало хіба що обладнання 
для якіснішого обслуговування населення. 
Із цією проблемою громада й звернулася 
в любомльське районне представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Звичайно, я і хвилювалася, і вагалася, 
чи це мені буде до снаги. Але завдяки нашій 
громаді, активним людям, які допомогли 
зібрати підписи та гроші, нам усе вдало-
ся, – каже голова ініціативної групи, депу-
тат сільської ради Тетяна Повшук.

На умовах співфінансування Фонду 
та громади в ладинський фельдшерсько-

акушерський пункт закупили найнеобхід-
ніше: глюкометр для вимірювання рівня 
цукру в крові, тонометр, шприц Жане, пуль-
сометр, інгалятор, маніпуляційний столик, 
ширму, сухожарову шафу для стерилізації 
інструментів тощо.

Паралельно з проектом із забезпечен-
ня обладнанням ладинського ФАПу Тетяна 
Повшук написала ще один – щодо закупівлі 
обладнання у ФАП сусіднього села Мосир, 
де, власне, і проживає Тетяна Повшук. 

Будівля мосирського ФАПу хоч і ста-
ренька, але чепурна. Місцеві жителі кажуть, 
що була мова про закриття медзакладу, та 
вони цього не допустять. 

– Якщо в нашому селі не буде ФАПу, то 

й села не буде. Молода людина ще, може, 
поїде у районну лікарню, та в нас більшість 
жителів – пенсійного віку... Куди вони по-
їдуть? – зауважує завідувачка мосирського 
ФАПу Ніна Дмитрук, яка пропрацювала тут 
23 роки.

Торік і в Ладині, і в Мосирі закрили шко-
ли. Люди кажуть: села після цього ніби спо-
рожніли. Обидва населені пункти увійдуть 
до Вишнівської об’єднаної територіальної 
громади. Тож є надія, що в подальшому 
вони розвиватимуться.

– Коли я почув, що керівник первин-
ної медицини вже подала список, щоб за-
крити ФАПи, то сказав їй, щоб наших до 
об’єднання громади не зачіпала. А після 

об’єднання ми самі будемо думати, як ви-
ходити із ситуації, – зазначає вишнівський 
сільський голова Віктор Сущик. 

Лариса Солом’янюк, керівник представ-
ництва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у Любомльському районі, резюмує, що саме 
такі маленькі проекти згуртовують громаду 
та роблять її ще міцнішою:

– Ми бачимо, які вони ініціативні та ак-
тивні. У селі всі проблеми на видноті, про-
те відразу їх розв’язати годі. Потрібно йти 
поетапно. Головне, що люди відчувають, 
бачать цю проблему і роблять перші кроки 
для її розв’язання.

Ірина ЮЗВА,
Любомльський район

Жителі луцьких багатоквартирних 
будинків усе частіше відмовляються 
від послуг жеків та створюють ОСББ. 
Адже сьогодні це найефективніша 
форма управління, яку обрали 
більшість європейських країн. 

– ОСББ у своєму будинку ми 
створили рік тому. Тепер самі роз-
поряджаємося своїми коштами. Ви-
рішуємо, які проблеми потрібно 
долати першочергово, – ділиться 
голова ОСББ, що на вулиці Гулака-
Артемовського, 1 у Луцьку, Ігор 
Славницький. – Жек передав нам бу-
динок у жахливому стані. З 64 запір-
них вентилів на стояках гарячої і хо-
лодної води працюють лише чотири. 
У щитову небезпечно було заходити, 
повсюди стирчали проводи. Каналі-
заційні труби були такі зношені, що 
пальцем можна проткнути дірку.

За цей рік мешканцям п’яти по-
верхівки вдалося зробити чимало: 
поставили нові сучасні автомати в 
електрощитовій, замінили всі кана-
лізаційні стояки у підвалах, встано-
вили двоє сучасних дверей з домофо-
нами, упорядкували прибудинкову 
територію, навели лад у підвалах. 
Також активні мешканці замінили у 
під’їздах лампочки на енергоощадні, 
що дозволяє значно економити елек-
троенергію.   

– Раніше прибиральниця зазви-
чай вище за третій поверх не підні-
малася. Тепер у нас в під’їзді чисто, 
порядок у дворі. Ми поспилювали 
дерева, завдяки чому в квартирах 
стало світліше. Узимку, на відміну 
від попередніх років, двір прибра-
ний від снігу, – розповідає місцева 
жителька Тетяна Яхман. 

– ОСББ ми створювали з допо-
могою Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Кваліфіковані менеджери 
Офісу розвитку кварталу надали нам 
консультативну допомогу, допомогли 
впорядкувати документи. Підтри-
мує Фонд нас і зараз. Нещодавно за 
його сприяння ми зробили ремонт у 
під’їзді на всіх поверхах, встановили 
двоє сучасних дверей із домофонами 
та відремонтували електрощитову, – 
зазначає Ігор Славницький.

З допомогою Фонду підготували-
ся до весняних свят жителі ще одно-
го ОСББ «Наш дім 2015», що на Гру-
шевського, 18. 

Зі слів члена правління ОСББ 
Марини Кириченко, спочатку, коли 
створювалося ОСББ, були люди, які 
скептично ставилися до цього. Але 
тепер мешканці багатоквартирного 
будинку зрозуміли, що все залежить 
тільки від них. 

– Перше, що зробили, – почисти-
ли двір і підвали, замінили лампочки, 
зробили в усіх під’їздах ремонт із до-
помогою Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом», – ділиться Марина Кири-
ченко. – Плануємо міняти проводку 
в підвалі та встановлювати енерго-
ощадні лампочки, адже це неабияка 
економія. Також хочемо встановити 
лічильник тепла й утеплити будинок.

Луцьк – лідер зі створення ОСББ 
в Україні. Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» допомагає ініціативним лу-
чанам об’єднуватися та підтримує їх 
у подальшій роботі.  

Ірина ЮЗВА,
Луцьк 

НАЗУСТРІЧ ДИТИНСТВУ

З ЯСКРАВИМИ МЕБЛЯМИ 
БУДНІ СТАНУТЬ ЦІКАВІШИМИ
Село Великий Омеляник 
Заборольської сільської 
ради межує з Луцьком. Це 
затишний куточок, де можна 
сховатися від турбот та 
клопотів міського життя. 
Довгий час тут функціонував 
навчально-виховний заклад, 
де навчалися діти дошкільного 
та молодшого шкільного віку. 
У 2015 році в зв’язку з великою 
кількістю дошкільнят НВК 
реорганізували. Тепер тут – 
ДНЗ «Лісова казка».

У п’яти групах дитсад-
ка – 155 дітлахів. Проте примі-
щення, де ще нещодавно була 
школа, не пристосоване для 
дошкільнят. Зокрема, потрібно 
було модернізувати санвузол 
та харчоблок, що не розрахо-
вані на таку кількість дітей. До 
розв’язання ситуації підклю-
чився сільський голова Валерій 
Боярський. У дитсадок купили 
сучасну електроплитку та по-
міняли сантехніку. Проте, щоб 
довести справу до кінця, коштів 
у сільському бюджеті бракува-
ло. Потрібно було придбати об-
лицювальну плитку, шпаклівку, 

фарбу. По допомогу ініціативна 
група батьків звернулася в луць-
ке представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

– Ми зібрали збори за участі 
батьків, педагогів та сільського 
голови, – розповідає про спів-
працю з великоомеляників-
ським  ДНЗ Наталія Рубльова, 
керівник представництва Фон-
ду в Луцькому районі. –  Валерій 
Федорович як хороший госпо-
дар, який добре знає ситуацію 
у дитсадку, сказав, що не варто 
нині братися за косметичний 
ремонт. Адже у будівлі про-
тікає дах. Якщо зараз зробити 
ремонт, то велика ймовірність, 
що за якоїсь негоди він затече, 
і вся праця буде марною. Тому 
ми відклали цей проект. Але, 
оскільки проблем у садочку 
вистачає, батьки вирішили не 
втрачати шанс та реалізовувати 
іншу ідею. Так, власне, і заро-
дився проект «Яскраві меблі – 
яскравий день».

Завідувачка ДНЗ Наталія 
Гриценя зазначає, що старі меб-
лі не були пристосовані для ма-
леньких діток. Тому реалізація 

цього проекту – важливий крок 
у розвитку дітлахів. Завдяки 
співфінансуванню батьків та 
Фонду, у п’яти групах з’явилися 
нові яскраві та сучасні меблі – 
ігрові стінки й куточки для ігро-
вої діяльності.

Валерій Боярський подяку-
вав усім, хто долучився до реа-
лізації проекту. 

– Ми докладаємо максимум 
зусиль, щоб навчання ваших 
дітей проходило в комфорт-
них умовах. Якщо торік міня-
ли вікна й двері, то цього року, 
окрім дрібних проектів, що по-
стійно в роботі, плануємо пере-
крити дах, – зазначив сільський 
голова.

Мами дошкільнят відміча-
ють: коли в групах з’явилися 
нові меблі, діти з більшою охо-
тою вранці йдуть у дитсадок. 
Батьки впевнені, що реалізація 
таких проектів приносить без-
посередню користь для розвит-
ку дітей. Адже коли навкруги 
все кольорове та яскраве, їхнє 
дозвілля стає цікавішим. 

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

Роботи у Ніни Дмитрук вистачає Проект згуртував ладинську громаду

Раніше у щитову заходити 
було небезпечно

Ігри стали цікавішими
Реалізація проекту – важливий 
крок у розвитку дітлахів
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CИЛА ГРОМАДИ

ПОДАРУНОК ДЛЯ ВЕЛИКИХ 
ТАЛАНТІВ МАЛЕНЬКОГО СЕЛА

МИСТЕЦТВО КОЖНОМУ ЗАВЕРШИВСЯ ТЕАТРАЛЬНИЙ ЗАВЕРШИВСЯ ТЕАТРАЛЬНИЙ 
ТУР РАЙОНАМИ ВОЛИНІТУР РАЙОНАМИ ВОЛИНІ

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

Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM

Другий рік поспіль волиняни мають 
нагоду переглядати найкращі твори 

української драматургії у виконанні 
відомих артистів на сценах районних та 
сільських будинків культури. Цього разу 
жителі Ковельського, Любомльського, 
Ратнівського та Луцького районів 
переглянули комічну оперу «Наталка 
Полтавка» та виставу «Шельменко-
денщик» у виконанні акторів Волинського 
обласного музично-драматич но го 
театру імені Тараса Шевченка, а маленькі 
волиняни – дитячу виставу Володимира 
Орлова «Пригоди каштанчика» 
Волинського академічного обласного 
театру ляльок. 

Гастрольний проект «До духовних скарб-
ниць» відбувається в рамках програми Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» «Культура і 
духовність».

Першими комічну оперу переглянули 
жителі мальовничого села Боголюби Луць-
кого району. У Ковельському районі жителі 
не лише Скулина та Кричевичів, а й навко-
лишніх сіл побували на «Наталці Полтавці». 

Задоволена глядачка Надія Боронен-
ко каже, що понад 20 років у їхніх селах не 
гастролював театр, а люди, які прагнуть до 
мистецтва, не завжди мають змогу відвідати 
вистави в Луцьку. 

– На виставу йшла з великим задоволен-
ням, адже це класика, яка йде на сценах об-
ласних та національних театрів, а також за 
межами України понад 250 років. Дякуємо 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», що ми 
дістали нагоду насолодитися прекрасною 
грою акторів та гарною музичною виста-
вою, – зазначила жінка. 

Про те, що такого живого мистецтва бра-
кує в селах, кажуть й інші глядачі, які в захваті 
від побаченого. Гарні та щирі відгуки – най-
приємніша реакція для артистів. Особливо 
яскраво глядачі реагували на комічні сцени, 
коли можна було посміятися і з героїв, і з влас-
них рис, які легко в них упізнати. 

– Це українська вистава, живий звук 
і народний спів. Історія в ній така, що по-
вторюється, можна провести паралель із 
сьогоденням, – каже диригент, заслужений 
артист України Микола Гнатюк. 

Актори зізнаються, що їм дуже приємно 
виступати в найвіддаленіших селах області. 

– Там щира атмосфера, вдячні глядачі. 
Коли приходять дорослі люди, то вони реагу-
ють безпосередньо й дуже по-справжньому, 
майже як діти. Їхні очі наповнені радістю, 
вони не скупі на емоції, що нам дуже імпо-
нує, – каже артист драми Дмитро Мельничук.

Із цією ж комічною оперою актори Волин-
ського музично-драматичного театру імені 
Тараса Шевченка виступили у селах Заброди 

та Видраниця, а з виставою «Шельменко-
денщик» – у селах Самари, Самари-Оріхові 
Ратнівського району, де щоразу збирали ан-
шлаг глядачів із цих та прилеглих сіл. 

А маленькі волиняни Любомльського, 
Луцького та Ратнівського районів також 
поринули у світ мистецтва: виставу «При-
годи Каштанчика» їм показували актори 
Волинського академічного обласного театру 
ляльок. І батьки, і дітки дуже задоволені. 
Кажуть, частіше б у районах показували 

Завдяки підтримці небайдужих людей 
учні ЗОШ I-III ступенів села Поповичі 
отримали музичне устаткування. 
Підсилювач, акустичну систему, 
мікрофони та комплектувальні до них 
придбали на умовах співфінансування із 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом».

– У нашій школі навчається 37 діток, 11 
із них займаються в Голобській музичній 
школі. Опановують гру на багатьох інстру-
ментах, вивчають музичну грамоту, – каже 
директор ЗОШ I-III ступенів села Поповичі 
Наталія Потапюк. – Усі наші учні люблять і 
вміють співати, декламувати. Інакше й бути 
не може, адже у школі постійно відбувають-
ся патріотичні лінійки та вечори, концерти, 
родинні свята, конкурси. 

У Поповичах живе понад 360 людей. Із 
них – майже 90 дітей дошкільного та шкіль-
ного віку. У громади села є величезний по-
тенціал та бажання розвиватися. Усі масові 
заходи тут проводять із піснею. Участь у 
них беруть не лише учні, а й вокальна група 
вчителів, фольклорний гурт «Оберіг» місце-
вого будинку культури, батьки.

Саме тому ініціативна група села на чолі 
з учителькою Іриною Пасічник вирішила: 
їм треба мати власне музичне обладнання. 
По підтримку звернулася в ковельське пред-
ставництво Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом».

Реалізувавши проект «Великі таланти 
маленького села», на умовах співфінансу-

справжнє мистецтво, то дітки змалку долу-
чалися до нього і вчилися б цінувати твор-
чість. 

Керівник програми Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» «Культура і духовність» 
Дмитро Зінько зазначив, що такі гастролі 
дають жителям села можливість побувати 
на виставах, відчути живу гру акторів, по-
чути їхні голоси, насолодитися музикою. 

– Гастрольний тур відбувся на якісному 
рівні: актори нашого театру – як завжди, на 
висоті, а волиняни, які відвідали вистави, – і 
дорослі, й малі – надовго матимуть приємні 
спогади. Аж ніяк не кожен житель віддале-
ного району має змогу побувати у театрі в 
Луцьку чи іншому місті, щоб на власні очі 
побачити українську класику у виконан-
ні прекрасних акторів. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у рамках проекту «Культура 
і духовність» надає таку можливість і нада-
лі планує організовувати театральні сезо-
ни, щоб охопити якомога більше волинян. 
Цього разу ми показали вистави жителям 
19 волинських сіл, проте охопили їх значно 
більше, оскільки щойно з’являлася афіша, 
охочих переглянути виставу із сусідніх на-
селених пунктів було дуже багато, – резю-
мував Дмитро Зінько. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

вання із Фондом школа придбала підси-
лювач, акустичну систему, мікрофони та 
комплектувальні до них. Посильний внесок 
зробили також учителі, Голобська селищна 
рада, батьки дітей дошкільної групи. 

Під час вручення обладнання керівник 
північної філії Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Арсен Базярук наголосив: 

– Дякуємо, що громада виявила 
ініціа тиву й реалізувала свій задум. Зав-
дяки небайдужим односельчанам діти 
отримали такий гарний подарунок. Ви не 

чекали, що хтось прийде і зробить це за 
вас. Згуртувавшись, ви отримали бажа-
ний результат.

– Сучасна акустична апаратура допо-
може краще виявити здібності й таланти 
наших дітей, упровадити новітні технології  
в навчально-виховний процес, – каже На-
талія Потапюк. – Громада села задоволена 
результатом співпраці з Фондом Ігоря Па-
лиці «Тільки разом».  

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ковельський район

Урочистий виступ для гостей

 

«Наталка Полтавка» 
на сцені сільського клубу Захоплені глядачі 

«Пригоди каштанчика» 
для маленьких волинян

Діти радіють 
запрошенням на виставу
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СИЛА ГРОМАДИ

ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ «НАШОГО МІСТЕЧКА»

СВЯТО СПОРТУ

ВИШНІВСЬКУ ГРОМАДУ 
ОБ’ЄДНАВ ФУТБОЛ 

Дітлахи, які мешкають на вулиці 
Глушкова в будинках №№ 2, 4, 6, 

8, 10 та 12, радіють новим гойдалкам 
і каруселям. Сучасний дитячий 
майданчик у дворі багатоповерхівок 
облаштували завдяки ініціативній 
голові ОСББ «Наше містечко» Ганні 
Мєдвєдєвій. 

– Щойно у Володимирі-Волинському 
з’явилося представництво Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», ми почали з ними спів-
працювати. Спочатку створили ОСББ, згодом 
на установчих зборах вирішили взяти участь 
у конкурсі проектів. На розгляд подали про-
ект «Ігровий майданчик для «Нашого містеч-
ка», – пригадує Ганна Мєдвєдєва. 

Керівник володимир-волинського пред-
ставництва Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Вікторія Кашуба відзначає неабияку ак-
тивність і згуртованість членів ОСББ:

– Мешканці багатоповерхівок чітко розу-
міли, чого хочуть, а тому працювати з ними 
було легко. Задоволені і дорослі, і діти, які у 
вільну хвилину поспішають на вулицю. І це 
добре, бо рухливі ігри розвивають спритність. 

– Для діток такі майданчики потрібні. 

Адже рух – це життя, – переконаний голова 
фракції «УКРОП» у Володимир-Волинській 
міській раді Сергій Радкевич, який підготу-
вав малюкам солодкі призи з нагоди відкрит-
тя майданчика. 

Тепер батьки спокійні за дітвору, яка охо-
че бавиться у затишному дворі багатоповерхі-
вок. Дорослі не натішаться: їхні сини й доньки 
не просиджують годинами біля телевізорів та 
комп’ютерів, а гуляють на свіжому повітрі.

Голова ОСББ «Наше містечко» Ганна 
Мєдвєдєва переконалася: коли заручаєшся 
підтримкою Фонду, можна сміливо братися 
за будь-яку справу. Мешканці багатоповер-
хівок певні, що облаштування ігрового май-
данчика – це лише початок їхньої співпраці 
з Фондом.

– Цей проект особливий, адже він пер-
ший, реалізований ОСББ, яке саме робить 
перші кроки у становленні й розвитку. Такі 

ініціативи гуртують мешканців і допома-
гають спільно знайти ключі до розв’язання 
проблемних питань. Активна громада дове-
ла, що спільними зусиллями можна домогти-
ся позитивних змін. Головне – ставити перед 
собою мету і рухатися вперед, – підсумував 
керівник західної філії Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Андрій Алексюк. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Володимир-Волинський район

Відкритий турнір з міні-
футболу організувала Федера-
ція футболу Любомльського 
району за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
любомльскої районної органі-
зації політичної партії «Укра-
їнське об’єднання патріотів – 
УКРОП». 

Усіх присутніх привіта-
ли очільники районної влади, 
голова Вишнівської сільської 
ради Віктор Сущик, керівник 
Любомльської районної феде-
рації футболу Олександр Дзя-
дук, голова районної організа-
ції «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» Олексій 
Хом’як, керівник любомльсько-
го представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Лариса 
Солом’янюк.

– Турнір проводимо з ме-
тою пропагування здорового 
способу життя, згуртування 
майбутньої громади, – заува-
жив голова Федерації футболу 
Олександр Дзядук.

– Фонд Ігоря Палиці не 
вперше підтримує подібні за-
ходи на Любомльщині, – ска-
зала у вітальному слові Лариса 
Солом’янюк. – Але цей турнір 
уперше зібрав спортсменів з усіх 
місцевих рад, які входитимуть 
до єдиної об’єднаної громади. 
Маю надію, що саме цим тур-

ніром ми відкриваємо лік бага-
тьом цікавим та корисним захо-
дам, які проходитимуть тут.

Перші матчі закінчилися з 
однаковим рахунком – 3:0. Зго-
дом команді з Олеська вдалося 
забити шість м’ячів у ворота 
футболістів із Римачів, не про-
пустивши жодного. Та найре-
зультативнішою у цьому матчі 
стати не судилося. Буквально в 
наступному двобої Машів по-
вторив такий же результат у грі 
з командою Мосира. 

Отож, саме ці дві команди, 
що посіли перші місця в своїх 
групах, почали розглядати як 
претендентів на загальну пере-
могу. Зрештою, так і сталося. 
Олеськ у першому півфіналі 
переміг господарів, а Машів 
здолав любомльчан. 

Фінальна гра обіцяла бути 
цікавою. І сподівання присут-
ніх цілком виправдалися, хоча 
й забитих м’ячів у основний 
час вони не побачили. Зате 
були пенальті. Перемога піс-
ля таких напружених хвилин 
здається набагато ціннішою 
та більш пам’ятною. Цього 
разу напруга тривала недов-
го, оскільки на два забиті м’ячі 
машівчан команда з Олеська 
не відповіла жодним. А коли 
рахунок став 3:0, питання про 
переможця було вирішено. Ко-

манда з Машева здобула кубок 
та отримала грошові й цінні 
призи від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Без нагород 
не залишилися й інші призери, 
яким дісталися комплекти но-
венької футбольної форми па-
тріотичних синього та жовтого 
кольорів. Цінними подарунка-
ми нагородили також суддів та 
наймолодшу вболівальницю. 

Від імені спортсменів та 
місцевих жителів подякував 
організаторам і спонсорам тур-
ніру вишнівський сільський го-
лова Віктор Сущик:

– Сьогодні ми разом з вами 
продемонстрували, як насправ-
ді потрібно працювати. Пра-
цювати й відпочивати. Нещо-
давно ми спільними зусиллями 
відкривали цей сучасний спор-
тивний комплекс, а сьогодні 
проводимо перші офіційні зма-
гання, присвячені об’єднанню 
нашої громади. Щиро вдячний 
усім, хто доєднався до прове-
дення цього турніру, і хочу за-
певнити, що подібних заходів, 
участь у яких братимуть не 
тільки дорослі, а й діти, в нас 
буде чимало. Тому всім дякую і 
кажу: до нових зустрічей тепер 
уже у Вишнівській об’єднаній 
територіальній громаді.

Cергій ДОБРОЛЮБОВ, 
Любомльський район

КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ЗДОБУЛА 
КОМАНДА З ГІРКОЇ ПОЛОНКИ

ЗНАЙ НАШИХ! 

У селі Забороль Луцького району 
відбулася фінальна гра турніру з 
футболу «Кубок Федерації-2017». 
Змагання організувала Федерація 
футболу Луцького району за 
підтримки політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» та Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». У вирішальному поєдинку на 
футбольному полі зійшлися команди 
«Торчин» та «Гірка Полонка».

– Ми активно відроджуємо тради-
цію проводити футбольні матчі. Уже 
відреставрували адміністративне при-
міщення стадіону, й нарешті мені не со-
ромно приймати на ньому гостей. Ми 
відновлювали його разом із жителями 
села, футболістами та небайдужими 
громадянами. Намагаємося максималь-
но популяризувати спорт, зокрема фут-
бол, адже завдяки цьому буде здорове 
населення, – каже голова Заборольської 
сільської ради Валерій Боярський.

– Фінальна гра відбувається в селі 
Забороль на оновленому стадіоні. За-
галом у Кубку взяли участь 16 команд, 
в тому числі дві заборольські. Проте, 
на жаль, старша команда «Забороль-1» 
у півфіналі програла команді села Гірка 
Полонка, – розповідає керівник ФК «За-
бороль» Валерій Міщук. 

За словами голови Федерації футбо-
лу Луцького району Сергія Скиданюка, 
провести фінальну гру саме на стадіоні 
в селі Забороль запропонували команди. 
Найбільш приємно, каже, те, що гравці 
отримають подарунки. 

– Завдяки нашим партнерам – Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
УКРОПу – дві команди Луцького райо-
ну отримали форму, молодіжка – ще й 
м’ячі. Дуже приємно, що ми знайшли 

таких партнерів, сподіваюся, що спів-
працюватимемо й надалі, – каже Сергій 
Скиданюк. – Форма та спорядження для 
футболістів – це найосновніші речі. Бо 
хлопці в селі хочуть грати, але їм не зав-
жди вистачає грошей самим купувати 
екіпірування. Футбол – спорт, який по-
требує досить значних затрат. 

Подарунки спортсменам вручав го-
лова Волинської обласної регіональної 
парторганізації політичної партії «Укра-
їнське об’єднання патріотів – УКРОП», 
голова фракції «УКРОП» у Волинській 
облраді Вячеслав Рубльов. Каже: він 
щиро підтримує розвиток спорту на селі.

– Заняття спортом та змагання по-
трібні населенню. Коли змагаються місце-
ві команди, це пропагує здоровий спосіб 
життя, виявляються таланти гравців, які 
дають їм квиток до кращого майбутнього 
у спорті, – вважає Вячеслав Рубльов.

У новенькій формі грали переможці 
Кубка – команда «Гірка Полонка». Хлоп-
ці кажуть, що востаннє оновлювали екі-
пірування два роки тому. Попри те, що 
їхню команду частково фінансує Гірко-
полонківська сільська рада, коштів таки 
бракує. Тож такий подарунок для них 
надзвичайно важливий. 

– Приємно грати в новій формі. У 
нас до цього вона була, але ми в ній гра-
ли більш як два роки. Для нас це дуже 
цінний подарунок, бо одна форма в нас 
буде домашня, а інша – для виїзду, – ра-
діє капітан гіркополонківської команди 
Олександр Курінов.

Команда Гіркої Полонки перемогла 
команду Торчина з рахунком 2:1. Хлопці 
впевнені, що така блискуча перемога – 
не остання для їхньої команди.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

Днями на спортивному полі в селі Вишнів Любомльського 
району зібралися футболісти, аби провести перший турнір, 
присвячений об’єднанню територіальної громади. 
Вибори депутатів та голови Вишнівської ОТГ відбудуться 
тут уже 30 квітня 2017 року. 

Футбольні баталії

Вирішальний гол 

Команда ФК «Гірка Полонка» 
грає у новій формі

Команда перед стартом

Напружений момент гри

Весела гірка   
Малюки – радісні, 
батьки – задоволені



Знайти привід для радості значно складніше, ніж для смутку. Люди дуже люблять себе, 
тому й страждають. Фільм «Хто увійде в останній вагон» www.volynnews.com
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СУБОТА 6 травня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

11.50, 23.20, 00.00, 
01.15 Погода

06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
11.00 Фольк-music. Діти
12.00 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»
14.35 Чоловічий клуб. 

Спорт
15.40 Чоловічий клуб
16.15 Богатирські ігри
17.10, 02.35 Хокей. 

Чемпіонат світу 2017 
(Білорусь - Чехія)

19.35 Д/ф «49»
20.45 Щоденник ПКЄ-

2017
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за 

нацистами»
22.25 Д/с «Легенди тофу»
22.55 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
04.40 Надвечір’я. Долі

UA: ПЕРШИЙ

05.59, 07.49 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.55 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
07.50 Ревізор Магазини
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.00 Від пацанки до 

панянки
15.00 Хто зверху?
17.00 М/ф «Мегамозок»
18.50 Х/ф «Ілюзія 

обману»
21.00 Х/ф «Ілюзія 

обману 2»
23.25 Х/ф «Азартні ігри»
01.25 Х/ф «Король 

вечірок 2»

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Т/с «Коли ми 

вдома»
11.10 «Холостяк - 7»
13.50 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Україна має 

талант! Діти-2»
21.50 «Небачене 

Євробачення. O.Torvald»
22.50 «Україна має 

талант! Діти-2». 
Підсумки голосування

23.20 «Давай поговоримо 
про секс 3»

01.15 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

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

Бейлі: Різдвяний 
герой»

11.40 Т/с «H2O: Просто 
додай води»

13.00 Х/ф «Любий 
Джон»

15.10, 19.00 «Орел і 
Решка. На краю світу»

18.00 «Навколо М»
23.45 «КВН»
01.35 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 

Сьогодні

07.15, 05.10 Зірковий 

шлях

08.00, 15.20 Т/с «Я дарую 

тобі щастя»

17.30, 19.40 Т/с «Вірю. 

Люблю. Сподіваюся»

22.00 Х/ф «Жила-була 
любов»

23.50 Т/с «Війна і мир»

03.40 Історія одного 

злочину 16+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.00 Містична Україна
07.40 Вирішальні битви 2 

світової
09.40, 23.50 Анатомія 

бою
10.50, 21.00 Шість 

відчуттів
13.20 Загадки планети
14.20 Дивовижний 

Ізраїль
17.10 Далеко і ще далі
18.50 Ігри розуму
00.50 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30, 04.00 «ТСН»
06.55 «Світське життя. Рік 

голосу»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя»
11.00 Х/ф «Велика 

різниця»
12.45 Х/ф «Трава під 

снігом»
16.40 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.10 «Ліга сміху »
04.45 «Вечірній Київ»

1+1

06.00 М/ф «Мауглі»
07.40, 03.00 Х/ф 

«Ідеальний чоловік»
09.30 «Україна вражає»
10.00, 04.30 Док.

проект «Володимир 
Етуш. «Усе, що нажито 
непосильною працею»

11.00 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

12.50 Х/ф «Сусіди за 
розлученням»

14.45 Концерт Олега 
Винника

17.00, 20.30 Т/с «Я 
повернуся»

20.00, 05.20 «Подробиці»
23.45 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»
01.30 Х/ф «Смертельний 

спуск»

ІНТЕР

05.15 Х/ф «Дежа вю»
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
12.45 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
14.10 Х/ф «Скажений 

Макс-3. Під куполом 
грому»

16.10 Х/ф «Перший лицар»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Битва титанів»
21.55 Х/ф «Гнів титанів»
23.45 Х/ф «Останні 

лицарі»
01.45 Т/с «Лас-Вегас»

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 «Чарівні окуляри»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
11.00 М/ф «Оз: Нашестя 

летючих мавп»
12.35 Одного разу під 

Полтавою
13.40 Казки У Кіно
15.50 Х/ф «Роман із 

каменем»
17.50 Х/ф «Сам удома»
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф «Р...

Раджкумар»
02.30 Країна У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.50 «Слово депутата»
08.30 «Агросвіт»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 «Дитячий світ»
10.15 «Мультфільм»
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 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017». (WMA). 
Відбір, 1 ч.

14.35 Т/ц «Краєзнавча 
подорож»

15.00 Т/ц «Спадщина»
15.30 «Солодкий вікенд»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

20.50 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00 Новини. Підсумок 

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

6 випуск)

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

07.30 Євромакс
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.10, 

21.55, 00.25 Погода
08.35 Всім малятам-

трулялятам
09.35 Рандеву
10.00 «2Я - одна сім’я»
10.45 Я тут живу
11.00 Провінція
11.30 Детонація
12.00 Говоримо польською
12.20 Англійські Класи
12.30 Шукаємо таланти
13.00 Концерт «Чорні 

черешні»
14.00 Життя без обману
15.00 Т/с «Роксолана»
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

19.15 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Худ. фільм 

«Будинок батька твого»
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Наша 

інтонація»
02.00 МузейОк
03.00 Т/с «Роксолана»
05.00 Ретроспектива: 

«Богатир іде в Марто»
06.30 Шляхами Волині

П’ЯТНИЦЯ 5 травня
06.00, 07.00, 08.00, 

21.00, 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 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. 

Кубок України з фрі-
файту

10.40 Чемпіонат України 
з перетягування канату

11.30, 22.25 Д/с «Легенди 
тофу»

12.05 Д/ф «Євробачення. 
Дихай глибше»

12.30 Щоденник 
Євробачення

13.05, 21.30 Д/с 
«Мисливці за 
нацистами»

17.10, 02.10 Хокей. 
Чемпіонат світу 2017 
(Фінляндія - Білорусь)

19.40 Богатирські ігри
20.40 Щоденник ПКЄ-

2017
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
00.25 Від першої особи
01.20 Музичне турне
04.00 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.25, 01.55 Служба 
розшуку дітей

03.30, 02.00 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»
09.45, 20.45 Київ вдень 

та вночі
14.15 Серця трьох
16.10, 19.00 

Суперінтуїція
22.00 Х/ф «Великий 

Стен»
00.00 Х/ф «Король 

вечірок 2»

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 Х/фі «Молода 

дружина»
08.20 Х/ф «Рідна кров»
10.10 Х/ф «Закоханi 

жiнки»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.40 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 22.55 «Холостяк 

- 7»
22.30 «Небачене 

Євробачення»
02.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00, 00.50 «Розсміши 

коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 01.45 «Орел і 

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

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.30 «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 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Х/ф «Райський 

куточок»
23.20 Спеціальний 

репортаж
00.00 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Наші 08.10, 
12.30 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.10 
Мисливець та жертва 
11.40 Африка: хижий 
світ 13.20 Містична 
Україна 14.20 Місто 
15.20, 23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 16.20, 
20.50 Скарби зі сховищ 
18.00, 22.40 Загадки 
планети 19.00 Легенди 
карного розшуку 19.50 
Далеко і ще далі 00.30 
Брама часу 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.55, 12.20 «Міняю 
жінку - 11»

14.45 Х/ф «Люди Ікс - 3: 
Останній контакт»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.15 «Розсміши коміка. 
Діти 2»

22.00, 03.00 «Вечірній 
квартал»

00.00 «Вечірній Київ»
05.15 «Як козаки...»

06.20, 13.50 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.50, 20.00, 02.00, 05.30 
«Подробиці»

08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» 

Краще
10.10 «Давай 

одружимося»
12.00 Т/с «Спокуса»
16.15, 17.10 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.30 Х/ф «Йшов 

четвертий рік війни»
22.15 Х/ф «Білоруський 

вокзал»
00.15 Х/ф «Людина 

народилась»
02.30 Х/ф «Записки 

кирпатого 
Мефістофеля»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.55 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф 

«Скажений Макс-2. 
Воїн дороги»

13.35, 16.10 Т/с «Ніконов 
і Ко»

17.40 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Скажений 

Макс-3. Під куполом 
грому»

01.40 Т/с «Лас-Вегас»
03.05 Стоп-10

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 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 «Повертайся 
Капітошка» 08.00 
Мультмікс 09.25 Х/ф «Р...
Раджкумар» 12.10, 18.50 
Панянка-селянка 13.15 
Готель Галіція 14.20 Т/с 
«Домашній арешт» 15.25, 
04.25 Віталька 16.40 
Казки У Кіно 17.45 Одного 
разу під Полтавою 20.00 
Х/ф «Сам удома» 22.00 
Х/ф «Роман із каменем» 
00.00 Х/ф «Білий птах 
з чорною ознакою» 
01.55 Теорія зради 02.45 
Країна У 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30 «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 «Книголюб»
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «Музеї Волині» 

(Кортеліси)
13.45 Т/ц «Сам собі 

господар»
14.10 «Кортеліси. Чорна 

середа»
14.35 «Волинська 

веселка»
14.50 «Ти - молодий» 

(сурдопереклад)
15.15 «Дитячий світ»
15.30 «На всі 100»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ц «Твій дім»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.05 Т/ф «Діброва-

Дубище: життя після 
вибуху»

18.35 Т/ц «Як це?»
18.55 Служба розшуку 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.30 «Слово депутата»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»

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, 19.40 Феєрія 
мандрів

09.45 Я тут живу
10.00 Так чи інакше
11.00 Джем
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт Сестри 

Тельнюк «Наш 
Шевченко»

14.00 Шукаємо таланти
14.30 Слідство Інфо

АВЕРС 15.00 Т/с «Роксолана»
17.10 Малюваки
17.30 Рандеву
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.30, 20.30, 02.20 

Вголос
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.05 Життя без обману
23.15 Т/с «Спадщина 

сестер Корваль»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Чорні 

черешні»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Роксолана»
05.10 Ретроспектива: 

«Вітер зі сходу»
06.30 Волинський 

портрет

У ЖЕНІ ГАЛИЧА 
НАРОДИВСЯ МАЛЮК

У соліста популярної української 
групи O.Torvald, яка 

представлятиме Україну на пісенному 
конкурсі «Євробачення-2017», Євгена 
Галича народився хлопчик. 

Про цю радісну подію на своїй сторінці в 
інтернеті повідомила дружина Галича Лєра. 
Жінка оприлюднила фото з лікарні. Раніше 
повідомлялося, що дитина має народитися 
саме під час «Євробачення». Подейкували, 
що артист навіть може відмовитися від учас-
ті в конкурсі через це. Однак представники 
групи це спростували. 

До слова, Женя і Лєра вже виховують до-
нечку Єву, яка народилася в 2013 році.

вісті від лелеки 

Фільм «Азартні ігри»

Фільм «Скажений Макс-2. Воїн дороги»

Фільм «Роман із каменем»

23:25

11:10

22:00

yesm
agazine.ru

Фільм «Битва титанів»

20:05

kinopoisk.ru

kino-kingdom
.com

m
egashara.com

ВОЛИНЯНКА – 
У ПРОЕКТІ «ПАНЯНКА-
СЕЛЯНКА»

18 квітня телеглядачі побачили 
новий випуск популярного 

реаліті «Панянка–Селянка-7» на 
телеканалі «ТЕТ». 

Три дні 19-річна волинянка Карина 
Цупко жила як столична пані у розкішному 
будинку в Конча-Заспі біля Києва, а 24-річна 
киянка Марина Вержбицька – у Любомлі, 
пише «Район.Любомль». Відтак Карина жила 
у власне задоволення, а Марина допомага-
ла по господарству та пізнавала всі тонкощі 
селянського життя. Ці три дні змінили світо-
гляди кожної з учасниць та показали, як 
живуть заможні, а як прості люди.

телешоу

tet.tv
facebook.com

/jeniagalich
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Поразка – це вибір! Перемога теж. Ти програєш, тільки якщо сам так вирішиш! Фільм «Теккен»
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06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Поза часом. Х/ф 

«Тарас Шевченко»
11.45 Щоденник 

Євробачення
12.00 Театральні сезони
12.25 Мистецькі історії
13.00, 16.00 

Мотоциклетний спорт. 
Чемпіонат світу. ІІ етап

13.45 Фольк-music. Діти
14.35 Фольк-music
15.40 Твій дім-2
16.50 ЧЕРВОНА ДОРІЖКА 

та Церемонія відкриття 
міжнародного 
пісенного конкурсу 
Євробачення-2017

21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за 

нацистами»
22.30 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.40 Вперед на Олімп!
00.05 Від першої особи. 

Підсумки
01.20 Х/ф «Тарас 

Шевченко»
03.20 Д/ф «Помилка на 

тисячоліття»

05.30, 12.45 Факти
06.00, 04.30 Т/с «Слідчі»
06.45 Т/с «Відділ 44»
10.20 Х/ф 

«Відчайдушний»
12.15, 13.00 Х/ф 

«Перший лицар»
15.05 Х/ф «Битва 

титанів»
16.55 Х/ф «Гнів титанів»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «300 

спартанців-2. 
Відродження імперії»

21.00 Х/ф «300 
спартанців»

23.20 Х/ф «Останні 
лицарі»

01.20 Х/ф «Список 
Шиндлера»

06.20 Казка з татом 2
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 «Двоє 

справедливих курчат»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
11.00 М/ф «Врятувати 

Землю»
12.25 М/ф «Нарешті 

вдома»
14.05 Країна У
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф «Пляж»
02.10 Щоденники 

Темного
04.45 Це любов

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Медичний 

журнал»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
11.15 Т/ц «Гартуємось!»
12.45 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
13.05 Т/ц «Оберіг»
13.30 «Народна 

скарбниця»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 «Дитячий світ»
14.40 Мультсеріал
15.30 «Натхнення» 

(П. Боярчук)
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Я зможу!» (2 сезон, 

6 випуск)
17.10 Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Загублене місто»

18.40 Т/ц «Герої»
19.00 Місто
19.50 «Солодкий вікенд»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017». (WMA). 
Відбір, 2 ч.

22.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 Парад хітів «На всі 

100»

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

Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
12.20 «Україна має 

талант! Діти-2»
16.00, 23.15 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 22.10 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»

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

додай води»
11.20 Х/ф «Любий 

Джон»
13.25 «Навколо М»
14.20 «Орел і Решка. На 

краю світу»
22.00 Х/ф «Вік Аделайн»
00.00 Х/ф «Один день»
02.00 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
10.10 Т/с «Вірю. Люблю. 

Сподіваюся»
13.50 Т/с «Свій чужий 

син»
17.20, 20.00 Т/с «Моє 

нове життя»
19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.00 Х/ф «Подружки»
23.50 Т/с «Війна і мир»
03.00 Реальна містика
04.30 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса
07.00 Містична Україна
07.40 Вирішальні битви 2 

світової
09.40, 23.50 Анатомія бою
10.50, 21.00 Шість 

відчуттів
13.20 Загадки планети
14.20 Дивовижний Ізраїль
15.20 Дика Канада
17.10 Далеко і ще далі
18.50 Ігри розуму
00.50 1377 спалених заживо
01.30 Майор «Вихор»
02.20 Чорна піхота
03.10 Місто
03.50 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
04.40 Лікар Хайм

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

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

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 

2017»
10.45 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
12.35 «Світ навиворіт - 2: 

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

Тиждень»
21.00 Концерт «Бенефіс 

Руслана Квінти. Небо- 
это я»

22.55 Х/ф «Повстання 
планети мавп»

00.55 «Аргумент кiно»
01.55 «Світське життя»
02.45 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.10 Х/ф «Іван 
Васильович змінює 
професію»

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Любов без 

пересадок»
13.50 Х/ф «Ромашка, 

кактус, маргаритка»
15.45, 20.30 Т/с «Я 

повернуся»
20.00, 01.50 «Подробиці»
22.15 Х/ф «Дот»
00.10 Х/ф «Йшов 

четвертий рік війни»
02.20 Х/ф «Білоруський 

вокзал»
03.55 Х/ф «Людина 

народилась»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.50, 08.39 Kids Time
07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.40 М/ф «Астерікс: 

Земля Богів»
10.15 М/ф «Мегамозок»
12.00 Х/ф «Черговий 

тато»
14.00 Х/ф «Ілюзія обману»
16.00 Х/ф «Ілюзія 

обману 2»
18.50 Х/ф «Одинадцать 

друзів Оушена»
21.00 Х/ф «Дванадцять 

друзів Оушена»
23.20 Х/ф «Тринадцять 

друзів Оушена»
01.50 Х/ф «Азартні ігри»

07.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

07.30 Мозаїка 
батьківства

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 Худ. фільм 
«Будинок батька твого»

12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шукаємо таланти
13.00 Джем
14.00 Дайджест
14.30 Рандеву

АВЕРС 15.00 Т/с «Роксолана»
17.00 Благодатна купель
17.30 Смакуємо
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 Худ. фільм «За 

кордоном болю»
23.30 Шляхами Волині
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Один в 

каное»
02.15 МузейОк
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Т/с «Роксолана»
05.00 Ретроспектива: 

«Валерій Чкалов»
06.30 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 1 травня ВТ 2 травня СР 3 травня ЧТ 4 травня ПТ 5 травня СБ 6 травня НД 7 травня
07.45, 16.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів 08.15 Шахтар 
- Олександрія. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.45 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00 Тоттенгем - 
Арсенал 13.50 Ворскла - Сталь 
16.00 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра 17.00 Еспаньйол - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
18.50, 21.40 Топ-матч 18.55 
Чемпіонат Англії. Огляд туру. 
Прем’єра 19.50 Ліверпуль - 
Челсі. 1/2 фіналу (2007/2008). 
Золота колекція Ліги Чемпіонів 
21.55 LIVE. Малага - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 23.55 
Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 00.50 Олімпік - Зоря. 
Чемпіонат України 02.25 МЮ - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 04.10 
Реал - Валенсія

07.20, 17.20 Вотфорд - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
09.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Шахтар - Олександрія. 
Чемпіонат України 12.10 
«Великий футбол» 13.50 Лас-
Пальмас - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 19.10 Реал - Валенсія. 
Чемпіонат Іспанії 21.00, 23.40 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.35 
LIVE. Реал - Атлетіко. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 00.10 
Евертон - Челсі. Чемпіонат 
Англії 02.00 Зірка - Карпати. 
Чемпіонат України 03.50 Топ-
матч 04.00 Малага - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 

07.45, 19.00 Журнал Ліги 
Європи 08.15 Ворскла - 
Сталь. Чемпіонат України 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Еспаньйол - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
12.10, 05.00 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 13.05 МЮ - Свонсі. 
Чемпіонат Англії 14.55, 21.40, 
22.20, 00.40 Топ-матч 15.10 
«Сіткорізи». Прем’єра 16.00, 
18.25 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
16.35 Реал - Атлетіко. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.30 LIVE. Аякс - Ліон. 1/2 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
21.50, 02.40 «Сіткорізи» 22.50 
Іллічівець - Геліос Перша Ліга 
00.50 Вотфорд - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 03.10 
Сосьєдад - Гранада. Чемпіонат 
Іспанії 

07.45 «Моя гра» Р. Санжар 
08.15 Олімпік - Зоря. 
Чемпіонат України 10.00, 
15.40 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Аякс - Ліон. 1/2 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 12.05, 
00.30 Реал - Атлетіко. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
13.50 Тоттенгем - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 16.00, 18.25 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 16.35 
Монако - Ювентус. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.55 
Евертон - Челсі. Чемпіонат 
Англії 20.45 Еспаньйол - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
22.30 Топ-матч 22.40 Шахтар 
- Олександрія. Чемпіонат 
України 02.20 Сельта - МЮ. 
1/2 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 04.05 Зірка - Карпати. 
Чемпіонат України 

07.45, 03.30 «Сіткорізи» 08.15 
Евертон - Челсі. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.25 
Реал - Атлетіко. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
Зірка - Карпати. Чемпіонат 
України 13.55 Монако - 
Ювентус. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.05, 18.30 
«Шлях до Стокгольма» 16.45 
Сельта - МЮ. 1/2 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 19.00 Шахтар 
- Олександрія. Чемпіонат 
України 20.45 Аякс - Ліон. 
1/2 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
22.50 Світ Прем’єр-Ліги 23.20 
Тоттенгем - Арсенал 01.10 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 01.40 Ворскла - Сталь. 
Чемпіонат України 04.00 
Севілья - Сосьєдад

07.45, 16.40 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Еспаньйол - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Монако - Ювентус. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
Сельта - МЮ. 1/2 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 13.55 Чемпіонат 
Англії. Передмова до туру 
14.25 LIVE. Ман Сіті - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 16.30, 
21.30, 23.40, 01.40, 03.40 
Топ-матч 17.10 LIVE. Атлетіко - 
Ейбар 19.10 Світ Прем’єр-Ліги 
19.40 Олімпік - Чорноморець. 
Чемпіонат України 21.40 LIVE. 
Гранада - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Шахтар - Зоря 
01.50 Барселона - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 03.55 
Іллічівець - Геліос

07.45, 01.20 Світ Прем’єр-Ліги 
08.15 Ман Сіті - Кристал Пелес. 
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 
Гранада - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 13.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 13.30, 
15.55, 16.35, 18.55 Тур ONLINE 
13.55 LIVE. Сталь - Карпати. 
Чемпіонат України 16.55 LIVE. 
Зірка - Дніпро. Чемпіонат 
України 17.45 Футбол 
Tables 19.25 LIVE. Депортіво - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
21.20 «Великий футбол» 23.00 
Журнал Ліги Чемпіонів 23.30 
Арсенал - МЮ. Чемпіонат 
Англії 01.50 Алавес - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 03.55 
Ліверпуль - Саутгемптон

Фільм «Останні лицарі»

23:20

planetakino.ua

Фільм «Ілюзія обману»

14:00

ua-cinem
a.com
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реалії

Після страшної 
Чорнобильської 
трагедії Камінь-

Каширський район отримав 
статус забрудненої зони, 
а його жителі – третю 
категорію потерпілих 
унаслідок вибуху на 
атомній електростанції. 
Попри те, що, згідно із 
законодавством, людям 
передбачені пільги, 
цих норм мало хто 
дотримується.

«Раніше діти, які відвідували 
навчальні заклади нашого району, 
отримували безплатне харчування 
та відповідні продукти, які забез-
печували виведення з організму 
радіації. Крім того, школярі мали 
можливість поїхати на оздоровлен-
ня у санаторно-курортні заклади. 
Проте це відмінили», – розповідає 
завідувачка дитячого садочка села 
Пнівне Наталія Процик. 

За словами педагога, в підпо-
рядкованому їй ДНЗ кілька років 
тому на загальнодержавному рівні 
у дитяче меню включали родзинки, 
молочні продукти. Пізніше це роби-
ти перестали. А останні кілька років 
харчування дошкільнят поклали на 
плечі батьків. Це вплинуло на від-
відуваність дитячого садочка.

«Раніше всі діти ходили до дит-
садка, тепер це близько 60%: день 
дитина йде, день не йде. Пнівнен-
ська сільська рада ухвалила рі-
шення про п’ятдесятивідсоткову 
компенсацію з бюджету витрат на 
дитяче харчування. Тобто половину 
платить сільрада, половину – бать-
ки. Проте в районі є села, де садоч-
ки повністю на утриманні батьків», – 
каже Наталія Процик.

Крім того, в школах району пе-
рестали харчувати дітей гарячими 
обідами. Зокрема, у Пнівненській 
ЗОШ узагалі закрили їдальню. А пи-
тання дитячого харчування держа-
ва знову ж таки скинула на батьків. 

«У їдальні є все обладнання, але 
вона не працює – усе зачинено. На-
віть дитина не може нічого купити. 
Учні зранку перед школою не хо-
чуть їсти, а з навчання повертаються 
дуже пізно, тому що займаються і в 
гуртках, і в різних секціях. А що ро-
бити тим мамам, у яких багато дітей? 
Це ж щоранку потрібно рано встава-
ти, аби скласти їм в торбинки щось 
поїсти. У нас є родини, в яких по 
восьмеро дітей. Як їм те все наготу-
вати?» – дивується Наталія Процик.

ВОЛИНСЬКІ ЧОРНОБИЛЬЦІ: 
«МИ – ВИКОРИСТАНИЙ МАТЕРІАЛ…»

колесо історії ГОЛОВНА ВУЛИЦЯ ЛУЦЬКА 
КОЛИСЬ БУЛА ОКОЛИЦЕЮ  Олександр КОТИС

Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

Проспект Волі 
сьогодні є головною 

транспортною вулицею 
Луцька. Проте так 
не було в минулому. 
Колись центральна 
вулиця сіл Воличка і 
Воличка Прилуцька 
розташовувалася на 
околиці міста і була 
просто дорогою на схід. 
Усе змінилося в 1950-х 
роках, коли ї ї вирішили 
зробити головною і 
поставити тут великий 
пам’ятник Леніну.

Коли в 1950-х роках збудува-
ли центральну вулицю Луцька, 
назвавши її вулицею Леніна, з 

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора
Камінь-Каширський район

будівлею обкому Комуністичної 
партії на майдані, то святкові 
паради стали проводити саме 
тут. Як свідчать фотографії Луць-
ка після Другої світової війни, 
паради у цей час проходили на 

теперішній вулиці Лесі Україн-
ки з виходом колон на нинішній 
Театральний майдан. Проте від 
кінця п’ятдесятих трибуни для 
чиновників почали будувати нав-
проти будівлі обкому на вулиці 

board.lutsk.ua

Проспект Волі в наш час

Разом із тим, в амбулаторії за-
гальної практики сімейної медици-
ни села Пнівне медики відзначають: 
чи не в кожної дитини – проблеми 
зі здоров’ям. 

«У кожної дитини – дифузно-
токсичний зоб І-ІІ ступеня. Раніше, 
думаю, такого не було. Ми випису-
ємо чорнобильцям рецепти на без-
платне придбання ліків, кошти за 
які мають їм повертати з державно-
го бюджету. Проте є річні затримки 
з виплатами. Раніше ці рецепти мог-
ли отримувати всі жителі району, бо 
всі мали категорію Б, зараз на без-
платні ліки мають право тільки ті, в 
кого категорія А. Держава про них 
забула, а люди своє здоров’я, піді-
рване чорнобильською трагедією, 
вже не повернуть», – каже завідувач 
Пнівненської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини Окса-
на Кухтей.

Схожа ситуація – із виплатою 
пенсій та санаторно-курортним лі-
куванням. Як розповідає жителька 
села Пнівне Олександра Романюк, 
у неї – 46 років лікарського стажу, 
який заробила, працюючи в Камінь-
Каширському районі. Мінімальний 
стаж для виходу на пенсію для жі-
нок цієї категорії – 15 років, а для 
чоловіків – 20. У законі «Про статус 
та соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» визначено, 
що чорнобильці мали б отримувати 
доплату до пенсії у розмірі одного 
відсотка за кожен рік понад визна-
чений стаж. Однак на практиці цих 

доплат немає. Проте, аби отримати 
ті гроші, жінці довелося пройти сім 
кіл бюрократичного пекла.

«Знаєте, скільки мені дорахува-
ли? 146 гривень. Та це смішно. Му-
сила їхати в районний центр у пен-
сійний фонд, де мені сказали, що 
треба подавати в суд. Я витратила 
більш як тисячу на судову тягани-
ну, а чи поверне мені держава гро-
ші? – бідкається жінка. – А це дали 
мені рецепт на ліки. То знову з села 
треба їхати в райцентр і там шукати 
аптеку, де за цим рецептом мені да-
дуть ліки. Це знущання».

«Місцеві ліквідатори їздять у 
маршрутках за гроші. Тільки наші. 
У Любешівському районі їздять 
безплатно, а лише жителі Камінь-
Каширського району змушені пла-
тити за проїзд, – каже голова ра-
йонного громадського об’єднання 
«Спілка Чорнобиль» Ліда Бажинова. 
– Ми рятували всю країну, навіть не 
знаючи про це. А чим нам віддячи-
ли? Чорнобиль у нас відібрав усе 
здоров’я».

«Нами покористувалися й за-
були. Зараз на чергову річницю 
зберуть, подарують квіти живим, 
покладуть вінки до пам’ятників 
мертвим – і на тому все закінчиться. 
Ми – використаний матеріал...», – із 
сумом констатує Ліда Бажинова. 

«Чомусь так сталося, що проб-
лемами громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, вже тривалий час ніхто не 
переймається, – каже народний де-
путат від «Українського об’єднання 

патріотів – УКРОП» Ірина Констан-
кевич. – Щоразу під час прийомів 
громадян до мене звертаються 
люди, яких держава позбавила того, 
що сама ж гарантувала». 

У 23-му виборчому окрузі 
нардепа три з чотирьох районів – 
Камінь-Каширський, Маневицький 
та Любешівський – чорнобильські. 

«У Камінь-Каширському районі 
живе 48 з половиною тисяч осіб, 
які отримали статус потерпілих 
унаслідок аварії на ЧАЕС, із них 13 
тисяч дітей. У Любешівському ра-
йоні – 31 тисяча потерпілих, з яких 
майже 9 тисяч дітей. У Маневиць-
кому районі – 34 тисячі потерпі-
лих, з яких більш як 10 тисяч – діти 
до 15 років. Ми звернулися до 
Міністерства соціальної політики 
щодо забезпечення гарячим хар-
чуванням дітей, які відвідують на-
вчальні заклади на забруднених 
територіях Волині, – розповідає 
Ірина Мирославівна. – У відповіді 
пояснили, що наразі триває тен-
дерна процедура із закупівлі про-
дуктів для навчальних закладів. У 
той же час, на харчування дітей, 
які проживають на забрудненій 
території, з державного бюджету 
виділяють компенсацію – по вісім 
гривень на день. Проте ці кошти 
не можуть покрити витрат батьків. 
Однак після цього ми звернулися 
із запитом повторно, адже така 
сума – це мізер. В останній відпо-
віді нам повідомили, що компенса-
цію збільшено удвічі. Окрім того, 
батькам компенсують кошти з дня 

припинення гарячого харчування. 
Також ми разом з колегами, народ-
ними депутатами від УКРОПу, вже 
зареєстрували законопроект, яким 
передбачено не лише збільшен-
ня суми за харчування на день на 
одну дитину, а також забезпечення 
спрощення процедури організації 
дитячого харчування. Тобто фак-
тично йдеться про відмову від тен-
дерних процедур, які неналежно 
проводять чиновники».

Ірина Констанкевич також на-
діслала звернення до головного 
управління Пенсійного фонду Укра-
їни у Волинській області щодо пере-
рахунку пенсій чорнобильцям. 

«Це антиукраїнська й анти-
людська позиція, коли людей зму-
шують у суді відстоювати те, що їм 
належить. Чорнобиль підірвав їм 
здоров’я та поламав життя, а тепер 
українська влада цих людей просто 
знищує», – переконана Ірина Кон-
станкевич.

Також нардеп підняла питання 
про забезпечення ліками онкохво-
рих дітей, батьки яких не можуть 
отримати потрібних препаратів. 
Частка ракових захворювань саме 
у чорнобильських районах дуже 
висока. 

Попри бюрократичний спротив 
з боку українських чиновників, на-
родний депутат Ірина Констанке-
вич продовжує відстоювати права 
волинян. Вона впевнена: під лежа-
чий камінь вода не тече, тож, аби 
ситуація зрушилася з місця, потріб-
но над цим працювати.

Леніна. Паради стали проводити 
тут. Колони зазвичай ішли від ни-
нішнього Театрального майдану в 
напрямку Київського. У 1967 році 
відкрили пам’ятник Леніну нав-
проти будівлі обкому. 

26 КВІТНЯ МИНУВ 31 РІК ВІД ДНЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

О
лександр Котис

Один із останніх комуністичних парадів у 80-х

Дітей харчують коштом батьків та сільрадиПодружжя Романюків



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

ЖИТТЯ18 www.volynnews.com

Тепер, коли ми навчилися літати у повітрі, як птахи, плавати під водою, як риби, 
нам бракує тільки одного: навчитися жити на землі, як люди. Бернард Шоу
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ІРИНА БІЛИК, ЯКА… 
НЕ ПРАГНЕ СЛАВИ

У селі Рованці, що примостилося 
близенько до Луцька, живе тезка 
відомої української виконавиці, 
яка також співає. Дівчині – 16, 
і навчається вона в 11-му класі 
місцевої школи, але не дуже 
слідкує за творчістю Ірини Білик-
старшої. Зізнається, що їй більше 
подобається голос Тіни Кароль.

Моя співрозмовниця зовсім нещо-
давно почала брати уроки професійно-
го вокалу, хоча зростає у співочій сім’ї. Її 
батьки Оксана та Петро, у яких загалом 
шестеро дітей, зізналися, що якось і не 
думали про збіг імен та прізвищ, коли 
2000-го народилася їхня Іринка.

Два роки тому дівчина закінчила 
Луцьку музичну школу №2 з класу фор-
тепіано. Вона й досі грає на цьому ін-
струменті, навчаючи діток співу.

«Мені Бог дав цей талант. Його ним і 
славлю», – досить по-дорослому ствер-
джує юна волинянка.

Щонеділі після зібрань вона з коле-
гами їздить у хоспіс, співає для пацієнтів, 
аби підбадьорити їх. 

Дівчина не приховує, що, якби її за-
просили, заспівала б і на великих сценах 
міста й області, бо дуже любить викону-
вати пісні. Цього року вона посіла друге 
місце на фестивалі «Срібні дзвіночки» в 
Луцьку. Запам’яталася дівчина зацікав-
леним глядачам і як учасниця звітного 
концерту навчальних закладів Луцького 
району в будинку культури села Лище.

Майбутня випускниця бере участь 
у всіх шкільних концертах. Хоча й каже, 
що не прагне бути відомою співачкою. 
Що ж, напевно, двом Іринам Білик на 
естраді буде таки затісно... Молодша ж 
раніше мріяла бути диригентом, а нині 
зізнається, що для життя обрала б про-
фесію перукаря.

зіркова тезка

  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцький район

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора
Ківерцівський район

вакансії

дошкілля

Steko – одна з небагатьох національ-
них компаній, яка, маючи власну службу 
безплатної доставки по країні, пропонує 
клієнту ще й безплатний підйом віконних 
конструкцій у квартиру на будь-який по-
верх в 28 великих містах України. Компанія 
Steko – перший і єдиний володар міжнарод-
ного екосертифіката, що підтверджує євро-
пейську якість та екологічність її продукції.

Виробник вікон №1 в Україні запрошує 
на роботу амбітних молодих людей, гото-
вих удосконалюватися, навчатися й ділити-
ся набутим досвідом. Лідер віконного рин-
ку пропонує претендентам безліч переваг 
співпраці.

СТАБІЛЬНІСТЬ 
Компанія Steko стабільно розвивається 

протягом 10 років, тому її співробітники по-
чуваються впевнено і захищено незалежно 
від економічної ситуації в країні.

КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ
Усі співробітники Steko мають необме-

жені можливості для підвищення власного 
професіоналізму і просування кар’єрними 
сходами.

ВИСОКА І СТАБІЛЬНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА

У Steko розуміють, що успіх компанії 
залежить від добробуту кожного її співро-
бітника. Тому виробник вікон №1 пропонує 
претендентам конкурентну заробітну пла-
ту та офіційне працевлаштування. Кожен 
працівник Steko забезпечений соціальни-
ми гарантіями.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
Компанія Steko акцентує увагу на всебіч-

ному особистісному розвитку своїх співро-
бітників і гарантує підвищення тим, хто на це 
заслуговує. Історія Steko – це історія людей, 
які з простих робітників доросли до керівних 
посад завдяки досвіду та наполегливості.

У селі Муравище 
Ківерцівського району 

офіційно відкрили новий 
дошкільний навчальний 
заклад «Перлинка». На 
святкову для населеного 
пункту подію завітали 
народний депутат від 
«Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП»  Ірина 
Констанкевич та ї ї помічник-
консультант, депутат 
Волинської обласної 
ради (фракція «УКРОП») 
Олександр Омельчук.

Жителі Муравища розповідають: 
у їхньому населеному пункті ніколи 
не було садочка, тож діток доводи-
лося возити на заняття або в сусідні 
села, або в районний центр – місто 
Ківерці, або ж сидіти із ними вдома.

«Без садочка було дуже незруч-
но. Возити дітей в інші села або в 
Ківерці – не вихід, на доїзд потріб-
но багато часу та грошей. У цей са-
дочок вже кілька днів ходить моя 

НОВИЙ САДОЧОК – РАДІСТЬ У СЕЛІ

донька, цим дуже задоволені  і я, і 
вона», – розповідає молода мама 
Оксана Стасюк.

За словами місцевих жителів, 
село росте і розвивається. У школі 
навчається близько сотні дітей. До-
шкільнят теж багато. 

«Дуже давно гостро стояло 
питання будівництва дитячого са-
дочка в нашому селі, – розповідає 
жителька Муравища Наталія Ришке-
вич. – Ще близько п’яти років тому  
підготували документацію для його 
зведення, громада почала «тисну-
ти» на сільську голову, мовляв, тре-

ба дитсадок. І от на місці колишньо-
го стадіону з нуля було збудовано 
новеньке приміщення».

«Загалом у селі 69 дітей дошкіль-
ного віку, якщо враховувати і новона-
роджених. Ми вже набрали дві групи 
по 20 вихованців у кожній. Забрали 
всіх дошкільнят, тож черги немає. 
Нас забезпечили усім, що потрібно 
для комфортного функціонування 
закладу», – розповідає завідувачка 
ДНЗ села Муравище Наталія Гонтар. 

Голова Сокиричівської сільської 
ради, до якої входить Муравище,  
Євгенія Масюк зазначає, що дитя-

чий садочок побудували на умовах 
співфінансування із державного, 
обласного та місцевого бюджетів. 
Загалом заклад обійшовся у трохи 
більш як 9 мільйонів гривень. Ле-
вову частку коштів – 8 мільйонів 
гривень – виділили із державного 
Фонду регіонального розвитку.

Народний депутат України Ірина 
Констанкевич та депутат Волинської 
обласної ради Олександр Омельчук  
до навчального закладу приїхали з 
подарунками. Розв’язання питань 
саме у соціальній сфері – одне з 
найголовніших завдань у депутат-

7 ПЕРЕВАГ
РОБОТИ В

Steko – сучасна виробнича компанія європейського рівня, до складу 
якої входять два заводи в Дніпрі й один у Львові. 24 години на добу 
компанія виробляє для українців якісні, надійні та екологічно чисті 
вікна. За добу Steko виготовляє майже 5 тисяч конструкцій: по одному 
вікну кожні 16 секунд!

ладу 
добу 
исті 
одному

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
У Steko впевнені: здоров’я кожного 

члена команди – запорука успіху й високої 
продуктивності компанії. Ось чому турбо-
та про здоров’я за допомогою медичного 
страхування – невід’ємна частина трудової 
політики лідера віконного ринку України. 
Усі співробітники компанії мають змогу по-
дбати про своє здоров’я та здоров’я близь-
ких, вибравши одну з трьох доступних про-
грам страхування (ВІП, ЕЛІТ та КЛАСІК).

НОВІТНЄ ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ОБЛАДНАННЯ

Працівники компанії мають змогу опа-
нувати новітнє автоматизоване обладнан-
ня марок EMAR і GRAF (Італія), KMW і T-S-I 
(Німеччина), PRESSTA (Словаччина), LISEC 
(Австрія).

ській роботі Ірини Констанкевич. 
На думку нардепа, будівництво дит-
садків в українських селах – це до-
каз їх розвитку та перспективного 
майбутнього. 

 «Це один із небагатьох об’єктів, 
який у нашій країні збудували в 
складних умовах війни. Можна 
лише мріяти про те, щоб в інших 
селах будували такі дошкільні на-
вчальні заклади. Ми подарували 
іграшки,  адже це те, що діти люб-
лять найбільше. Окрім того,  вони 
допомагають навчати малюків піз-
навати світ, сприяють їхньому  роз-
витку», – каже Ірина Констанкевич. 
Та додає: для діток іграшок ніколи 
не буває забагато. 

«Завдяки тому, що в селах буду-
ють школи, дитсадки, ігрові майдан-
чики, люди тут лишаються. Вони не 
шукають кращої долі для себе і сво-
їх дітей. Якщо немає садочка, немає 
школи – немає майбутнього для 
села. Ми віримо, що саме завдяки 
розбудові й будівництву об’єктів со-
ціальної інфраструктури тут будуть 
жити і виховуватися нові покоління 
волинян», – додає депутат обласної 
ради Олександр Омельчук.

Світлана Зозуля

Більш детальна інформація 
за телефонами: 

+38 067 243 38 72 
+38 050 425 01 06 
або на сайті: steko.com.ua

БЕЗПЛАТНЕ ЖИТЛО ТА 
ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ РОБОТИ

За потреби працівників Steko забезпечу-
ють безплатним комфортним житлом з усі-
ма вигодами. Компанія Steko безплатно до-
правляє персонал заводу до місця роботи й 
надає безплатне триразове харчування.

Заклад збудували за 9 мільйонів гривень Садок відвідує 40 вихованців
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «РОЗВИТОК 
УКРАЇНИ ПОЧИНАЄТЬСЯ 
З РОЗВИТКУ ГРОМАД»

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Ковельський район

  Алла САДЕЦЬКА
Луцьк

Село Колодяжне 
славиться на всю 
Україну, адже тут 

жила Леся Українка. 
У населеному пункті 
розташований літературно-
меморіальний музей-
садиба поетеси, який 
щороку відвідує чимало 
туристів. 

Днями до історичної пам’ятки 
завітала народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич, аби зу-
стрітися з колодяжненською грома-
дою. Ірина Мирославівна розповіла, 
що, будучи завідувачкою кафедри 
української літератури Східноєв-
ропейського національного уні-
верситету, неодноразово бувала 
в музеї Лесі Українки, тому добре 
знайома з колективом літературно-
меморіального комплексу, знає 
експозицію. 

«Постать Лесі Українки робить 
нашу Батьківщину рівновеликою у 
світі. Ми маємо не лише в день наро-
дження та день смерті поетеси від-
відувати такі пам’ятки. Це має стати 
місцем, куди приїжджають українці, 
щоб душею долучитися до літера-
турної та культурної спадщини», – 
наголосила Ірина Констанкевич. 

Під час зустрічі нардеп роз-
повіла про свою парламентську 
діяльність. Зокрема, про те, чого 

Улітку в Луцьку 
традиційно відбудеться 

фестиваль патріотичного 
духу «Бандерштат», уже 
одинадцятий за ліком. 
Дійство триватиме три 
дні, 4-6 серпня. Цьогоріч 
бандерштатівці змінять 
місце дислокації – з 
іподрому в центральному 
парку на територію села 
Рованці, що неподалік.

«Ми знайшли гарну місцину, що 
зовсім близько від уже звичного 
місця проведення нашого фесту. Те-
пер «Бандерштат» відбуватиметься 
на сусідній із центральним парком 
території, що за річкою Стир, – по-
відомила виконавчий директор фес-
тивалю Марина Хромих. – Дістатися 
туди буде просто, адже передбачено 
встановлення понтонного мосту че-
рез річку, який дозволить потрапи-

«БАНДЕРШТАТ-2017» СТАНЕ ЩЕ МУЗИЧНІШИМ

ти із парку безпосередньо на місце 
проведення дійства. Подбаємо та-
кож, щоб туди курсували маршрут-
ки. Доїхати легковим авто теж буде 
зручно».

Уперше  на «Бандерштаті» вста-
новлять три великі музичні сцени, 
які діятимуть одночасно: головну, 
тиху та важку.

«Вирішили застосувати практи-

ку великих фестивалів, коли кілька 
сцен працюють одночасно, – заува-
жив арт-директор Сергій Мартинюк. 
– Звісно, для людей це дещо усклад-
нює вибір музики, адже виступи 
відбуватимуться паралельно. Утім 
це світова практика, це різноманіт-
тя, це збагатить наше дійство».

На сценах «Бандерштату» ви-
ступить ціла когорта знаних укра-

їнських гуртів: Бумбокс, Воплі Відо-
плясова, Тартак, Скрябін, Антитіла, 
О.Torvald, Крихітка, Без Обмежень, 
OT VINTA, Жадан і Собаки, Epolets, 
Тінь Сонця, ФлайzZza, Karna, Arlett, 
Fontaliza, Серцевий напад, Vivienne 
Mort, Panivalkova, Брем Стокер, Один 
в каное тощо. Уперше за одинадцять 
років існування фестиваль прийма-
тиме найбільшу кількість закордон-
них виконавців, це будуть колективи 
з Білорусі, Австрії, Італії, Швеції тощо.

Цьогоріч оргкомітет не планує 
нічних виступів і через скарги містян 
на гучну музику, і через втому артис-
тів та ведучих. Та й можливі холодні 
ночі цьому теж не сприятимуть. 

Також організатори анонсува-
ли, що планують провести конкурс 
для початківців, які зможуть під час 
фестивалю виступити на одній зі 
сцен разом із зірками, а також ство-
рити дві додаткові локації з елек-
тронною музикою та репом.

Як завше, в межах «Бандершта-
ту» діятимуть літературна сцена й 

дитяче містечко. Не обійдеться і без 
вуличної їжі.

Насиченою планується і гутір-
кова сцена, на якій фестивальники 
зустрічаються із відомими особис-
тостями й обговорюють нагальні 
для держави теми. Голова оргко-
мітету «Бандерштату», народний 
депутат Ігор Гузь зауважив, що 
цьогоріч ключовою темою на фес-
тивалі буде питання «що далі?», яке 
після уже більш як трьох років від 
Революції Гідності й початку війни з 
Росією все більше непокоїть україн-
ців. На гутіркову сцену традиційно 
запросять відомих політиків, зокре-
ма опозиційних, думки яких, певні 
організатори, буде цікаво почути 
учасникам фестивалю. Це Міхеїл 
Саакашвілі, Андрій Садовий, Юлія 
Тимошенко, Андрій Білецький та 
Ігор Палиця.

За безпекою фестивалю стежи-
тимуть правоохоронні органи та 
волонтери з парамілітарних орга-
нізацій.

вже вдалося досягнути у сфері 
освіти, медицини та соціального 
забезпечення. У ході обговорен-
ня народна обраниця торкнулася 
тем, які турбують не лише громаду 
її округу, а й усю Волинь: закриття 
шкіл та медичних закладів у селах 
і селищах. 

Ірина Констанкевич також на-
голосила, що основа її роботи й до-
сягнень – це велика команда одно-
думців – команда партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП». Іри-
на Мирославівна представила при-
сутнім кандидата в голови майбут-
ньої Колодяжненської об’єднаної 
територіальної громади Григорія 
Рудюка. Нагадаємо, вибори до цієї 
ОТГ відбудуться вже найближчої 
неділі, 30 квітня.

«Григорій Рудюк готовий працю-
вати для людей у складних умовах, 
які сьогодні склалися в нашій дер-
жаві. Він довів це, будучи на посаді 
голови Кричевичівської сільради, 
де йому вдалося відбудувати дит-
садок та школу, провести вуличне 
освітлення. Такі люди потрібні цій 
громаді. Він – частина команди, і ми 
будемо його підтримувати усіма до-

Наразі квиток на три дні фестивалю вартує 400 гривень

ступними ресурсами», – зазначила 
народний депутат Ірина Констан-
кевич.   

Також парламентар від УКРОПу 

відвідала місцеву школу і зустрі-
лася з педколективом та учнями. 
Ірина Констанкевич ознайомилася 
з результатами роботи Фонду Іго-

ря Палиці «Тільки разом», адже тут 
Фондом спільно з батьками та ад-
міністрацією було втілено два про-
екти – придбано акустичну апара-
туру та меблі для класу початкової 
ланки. 

Педагог-організатор місцевого 
навчального закладу, кандидат у 
депутати Колодяжненської ОТГ від 
УКРОПу Тетяна Ківшина зазначила, 
що вже протягом чотирьох років 
школа дуже гостро потребувала 
меблів для класу, де навчаються по-
чатківці.  

«У класній кімнаті, де встановили 
стінку, навчаються другокласники. 
Діти були змушені носити із собою 
книги та робочі зошити, адже попе-
редні меблі тут були у катастрофіч-
ному стані, усе вивалювалося. Ми 
зверталися в різні фонди, зокрема, 
фонд нардепа Степана Івахіва. Про-
те вони нам не допомогли. Єдині, 
хто відгукнувся, – Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Батьки допомогли 
скласти стінку. На часі у нас – новий 
проект, тому співпраця триває», – 
розповіла Тетяна Ківшина. 

У підсумку зустрічей Ірина Кон-
станкевич зазначила: незалежно 
від результатів виборів, Фонд «Тіль-
ки разом» та депутати від партії 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» і надалі співпрацюватимуть 
із Колодяжненською ОТГ, оскільки 
розвиток України розпочинається з 
розвитку громад. 

bandershtat.org.ua

Луцьк

У Луцьку відкрили пам’ятну дошку зна-
ному кінорежисеру, заслуженому працівнику 
культури України Борису Ревенку. Її встанови-
ли на стіні будинку на проспекті Волі, 3, у під-
валі якого розташована народна аматорська 
кіностудія «Волинь».

Відкриття та освячення меморіальної 
дош ки авторства подружжя Тетяни та Дмит-
ра Потапчуків відбулося 24 квітня з нагоди 
80-річчя митця, яке він відзначав би цьогоріч 
25 квітня.

Місце встановлення пам’ятної дошки об-
рано не випадково. Саме Ревенко був одним з 
ініціаторів облаштування колишньої котельні 
під приміщення кіностудії, де провів майже 
сорок років, створюючи стрічки про мальов-
ничу Волинь.

За словами приятеля Віталія Клімчука, 
неоціненний вклад Бориса Ревенка полягає в 
тому, що він знімкував майже все життя Луць-
ка. Тому його роботи ще неодноразово зна-

добляться для вивчення історії міста.
Виконувач повноважень міського голови 

Ігор Поліщук зауважив, що Бориса Павловича 
шанують і поважають не тільки на Волині, а й 
за її межами.

«Завдання міської ради полягає в тому, 
аби про таких людей, як Борис Ревенко, не за-
бували, щоб пам’ять про них жила», – сказав 
він.

Не змогла оминути такої знакової події і 
вдова режисера Галина. Жінка зауважила, що 
її чоловік був дуже невибагливим у побуті та, 
«як усі творчі люди, жив на своїй планеті».

«Був неспокійною натурою. Бунтівний, 
сонячний, веселий, із гарним почуттям гумо-
ру», – поділилася пані Галина.

У ПАМ’ЯТЬ ПРО МИТЦЯ – 
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА

Анастасія Корецька

Ірина Констанкевич і Григорій Рудюк

volynnew
s.com
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ЮВІЛЕЙ З ІНШОГО 
ФУТБОЛУ

  Юрій КОНКЕВИЧ

П’ять років тому, 27 квітня 
2012-го, в Луцьку відбувся один із 
найефектніших матчів футбольної 
історії міста. Парадоксально, але 
навіть попри поразку місцевої 
команди, та гра увійшла в хрестоматію 
переможного духу «Волині».

Це був півфінал Кубка України з «Шах-
тарем». Матч, у якому були три пенальті, 
боротьба на кожному клаптику газону, 
сім забитих м’ячів, шість попереджень 
і просто неймовірний шквал емоцій на 
полі та за його межами.

На гру команд Анатолія Дем’яненка 
та Мірчі Луческу чекав увесь Луцьк. 
Дванадцять тисяч квитків розкупили 
фактично за день до матчу, в транспорті 
обговорювали шанси на перемогу. Мож-
ливий фінал у Києві з «Карпатами» (вони, 
до речі, також програли свій півфінал ін-
шій донецькій команді) снився багатьом 
уболівальникам. 

Зі стартовим свистком арбітра Году-
ляна 17-й сектор погнав команду до пе-
ремоги так, як ніколи раніше. Та й решта 
стадіону була дуже активною, навіть ті з 
уболівальників, які залишилися без квит-
ків і видряпалися на дах сусідньої авто-
школи. У цьому матчі забивали тільки 
бразильці. Луцькі – Майкон із Рамоном 
Лопесом, донецькі – Тейшейра, Фернан-
діньо, Коста, Адріано...

Коли за дві хвилини до закінчення 
Майкон забив третій гол у ворота «Шах-
таря», вболівальники були уже в передін-
фарктному стані. «Волинь» рвала захист 
гранда, а фанати – свої горлянки. Кілька 
поламаних від надміру емоцій пласти-
кових стільців викинули на «нейтраль-
ну» територію між газоном і сектором. В 
атаки до воріт Пятова на останніх хвили-
нах ходили вже й центральні захисники 
«хрестоносців» з кіпером Денисом Шелі-
ховим. «Гірники» злякалися і тягнули час, 
раз по раз валяючись на газоні. Фіналь-
ний свисток зупинив красиву кубкову 
пісню «Волині», а капітан лучан македо-
нець Ванче Шиков не приховував сліз. 

3:4... Такі матчі було не соромно про-
гравати, і волиняни залишили поле бит-
ви під скандування підтримки половини 
Луцька.

...Відтоді й багато води в Стиру про-
текло, і багато гравців із «Волині» утікло. 

Залишилися тільки капітан Олег Гера-
симюк (він зіграв у тій битві другий тайм) 
та ще один із «останніх могіканів» – воро-
тар Віталій Неділько (був на заміні в Ше-
ліхова). Решта подалися на багатші села 
України і світу. Рамон Лопес, наприклад, 
до Японії, Віталій Приндета – до Греції, 
Ванче Шиков – до Австрії... За п’ять років 
лучани встигли ще кілька разів оновити 
склад, а в травні 2013 року головного 
тренера Дем’яненка замінили на Кварця-
ного. Бразильський улюбленець публіки 
Майкон загинув у лютому 2014-го в ав-
токатастрофі, що сталася в центрі Доне-
цька. На той час Майкі перейшов у склад 
«Шахтаря», і не останньою чергою через 
блискучу гру проти «гірників» у Луцьку.

У «Шахтарі» зі складу матчу п’яти-
річної давнини залишилися п’ятеро – Пя-
тов, Срна, Кучер, Ракицький та Степанен-
ко. Але погляньмо, де грає решта! 

Генріх Мхітарян – лідер «Манчестер 
Юнайтед», Дуглас Коста – у «Баварії», 
Фернандіньо – в «Манчестер Сіті», Ілсі-
ньо опинився в американській МЛС, Тей-
шейру продали в Китай за рекордні для 
українського чемпоінату гроші – 50 міль-
йонів євро, Вілліан феєрить у «Челсі», 
Адріано опинився у «Мілані».

Це був інший футбол та інші часи. 
Щиро хочеться пригадати такі ж матчі 
через п’ять років.

з історії БЕЛОМОЇНА ПОТУЖНО 
РОЗПОЧАЛА СЕЗОН

швидкі педалі

Словенія

Луцька велогонщиця 
класу маунтинбайк Яна 
Беломоїна перемогла на 
великодніх перегонах у 
словенському містечку 
Вртойба.

Головною претенденткою на 
«золото», окрім Яни, була дво-
разова учасниця Олімпійських 
ігор словенка Таня Закель. Свою 
основну конкурентку волинянка 
випередила на 54 секунди, про-
йшовши трасу за 1 годину 28 хви-
лин 23 секунди. Бронзу отримала 
італійка Сирена Кальветі, пока-
завши час 1:32:42. Інша україн-
ська велогонщиця Ірина Попова 
фінішувала п’ятою (1:39:28).

«У першому раунді я не ви-
клалася на повну, кут нахилу 
дистанції був занадто сильним. Я 
боролася до кінця перегонів, але 
задоволена і «сріблом». Це були 
справді чудові перегони, для 
мене вони стали хорошим уро-
ком. Українка Яна Беломоїна є од-
нією з найкращих спортсменок у 
світі», – зізналася словенка.

Майкона після цього матчу 
«Шахтар» взяв «на олівець»

Ю
рій Конкевич

Після перемоги на словен-
ських плаях Беломоїна вдало 
виступила на турнірі в австрій-
ському Гаймінгу. Яна фінішувала 
другою, пропустивши вперед 
лише швейцарку Лінду Індер-
ганд.

– Змагання в Австрії були з 
серйозними конкурентами. Ви-
йшов своєрідний тест на готов-
ність перед кубками світу. Траса 
в Гаймінгу – одна з найтехнічні-
ших. Вона дуже складна, адже вся 
вкрита корінням і камінням. Але 
я ще з юніорського віку сюди на 
перегони приїздила, тому траса 
мені вже добре знайома. З кож-
ним роком відчуваю, як додаю 
швидкості на техніці. Я задоволе-
на своїм другим місцем, це дуже 
достойний результат на таких 
перегонах, – прокоментувала за-
їзди Яна.

Наступних вихідних волин-
ська велогонщиця стартує у ні-
мецькому Хойбаху.

facebook.com
/ybelom

oina

Яна виграла змагання 
у Словенії і була 
другою в Німеччині

НЕГОДА ГАРТУЄ ДВОРОВИЙ ФУТБОЛ

ВОЛИНЯНКИ – «БРОНЗОВІ» 
У ВОЛЕЙБОЛЬНОМУ ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ

аматори

сітківка

футбол не форматом єдиним

Ківерці

22 та 23 квітня стартували 
матчі Першої та Вищої ліг 
чемпіонату «DF Футзал 
2017» Асоціації дворового 
футболу Волині.

Незважаючи на всі примхи 
весняної погоди, на футбольному 
майданчику вирували пристрасті.

У найсильнішому квартеті «А» 
зіграли «Козаки» (Ковель), «Саха-
радо» (Луцьк), «Альянс» (Рожище) 

та «Темп-40» (Луцьк). Найзахопли-
вішим матчем було протистояння 
ковельчан та лучан. «Сахарадо» 
на правах лідера більше атаку-
вав, але під кінець другого тайму 
ковельчани провели стрімку ата-
ку та зуміли вирватися уперед. Як 
підсумок – перемога з рахунком 
2:1 та вихід у фінал.

За вихід до фіналу в групі «Б» 
боролися колективи «Оконськ» 
(Маневицький район), «Шігірюм» 

(Прилуцьке), «ВелМакс» (Луцьк) 
та OldSchool (Ковель). 

Клас гравців з Оконська до-
поміг перемогти «Шігірюм» 3:2 
і вийти до фіналу. Не менш ці-
кавим був матч між новачком 
турніру «ВелМакс» та командою 
OldSchool із Ковеля. Незважаючи 
на вибрики погоди, які ускладню-
вали гру, команді з Луцька вдало-
ся обіграти ковельчан та виборо-
ти собі місце у матчі за ІІІ місце.

Отож, у фіналі Вищої ліги зу-
стрінуться «Козаки» та «Оконськ», 
за третє місце позмагаються 
луцькі «Сахарадо» та «ВелМакс».  

У фіналах Першої ліги зі-
йдуться колективи з Луцька 
«Темп-40» та YoungBoys. За третє 
місце поборються ківерцівський 
ФК «Спарта» та луцький WestNet. 

Поєдинки відбудуться у су-
боту, 29 травня, на майданчику в 
міському парку Ківерців.

У наступному се-
зоні в Прем’єр-лізі 
знову буде 12 команд. 
Про це домовилися 
представники клубів, 
які зустрічалися для 
узгодження формату 
на наступний сезон. 
Як повідомив керів-
ник УПЛ Володимир Генінсон, ни-
нішній формат із розділенням на 
дві групи збережеться, але буде 
додано плей-оф. Детальніше про 
ухвалені рішення УПЛ обіцяє по-
відомити найближчим часом.

Серед головних причин не-

розширення чемпіонату 
називають прагнення 
збільшити інтерес до 
футболу через введення 
матчів плей-оф, а також 
невідповідний стан фут-
больної інфраструктури у 
більшості клубів країни. 

Раніше Прем’єр-ліга 
надіслала п’ять варіантів нового 
формату чемпіонату, який перед-
бачав участь 12 команд, розділ 
на дві шістки після першого ета-
пу, а також стикові матчі за право 
залишитися в УПЛ та за місце у 
єврокубках. 

Южне

Сезон Суперліги 2016-
2017 років став для 
луцької волейбольної 
команди «Волинь-
Університет-ОДЮСШ» 
найуспішнішим за останні 
чотири роки. Волинянки 
фінішували на третьому 
місці, отримавши бажану 
«бронзу».

У другому фінальному тур-
нірі сезону, який минулої неділі 
закінчився в Южному, лучанки 
виграли у прямих конкуренток 
за бронзові нагороди – «терно-
пільської «Галичанки», у важкому 
двобої поступилися майбутнім 
срібним медалісткам з Вінниці та 
чемпіонкам – «Хіміку».

«Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» – 
«Волинь-Університет-ОДЮСШ» – 
2:3 (12:25, 16:25, 25:18, 25:22, 13:15).

М Команда І В Н П М О
1 «Агробізнес» (Хмельницька обл.) 13 8 5 0 23:3 29
2 «Оскар» (Івано-Франківська обл.) 12 9 1 2 18:6 28
3 «ОДЕК» (Рівненська обл.) 13 8 1 4 22:9 25
4 «Чайка» (Київська обл.) 12 7 2 3 14:9 23
5 «Рочин» (Львівська обл.) 13 6 5 2 14:6 23
6 «Ковель-Волинь» (Ковель) 12 5 1 6 20:20 16
7 «Нива» (Тернопіль) 12 3 5 4 12:15 14
8 «Нива» (Тернопільська обл.) 13 4 1 8 10:19 13
9 «Малинськ» (Рівненська обл.) 13 3 3 7 18:24 12

10 «Львів» (Львів) 12 1 2 9 11:21 5
11 «Чортків-Педуніверситет» (Тернопільська обл.) 13 1 2 10 6:36 5

АМАТОРСЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
30 квітня (неділя), Ковель, міський стадіон, 15:00.
«Ковель-Волинь» – «Гірник» (Рочин, Львівська область).

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА РОЗШИРЮВАТИСЯ НЕ БУДЕ

«Білозгар-Медуніверситет» – 
«Волинь-Університет-ОДЮСШ» – 
3:1 (25:16, 21:25, 25:19, 25:21).

«Волинь-Університет-
ОДЮСШ» – «Хімік» – 0:3 (14:25, 
15:25, 16:25).

Після поразки від уже 
чинного чемпіона країни лу-
чанки спостерігали за матчем 
«Галичанки» й  «Білозгара». 
Вінничанки перемогли, ви-
бороли срібні нагороди й тим 
самим принесли волинянкам 
«бронзу».

«Ми задоволені своїм тре-
тім місцем. Для нашої команди 
на цьому етапі – це теж неаби-
який успіх», – прокоментував 
фінальний турнір у Южному 
наставник лучанок Богуслав 
Галицький.

Окрім командних нагород, 
Федерація волейболу України 
визначила і найкращих грав-
ців за амплуа. Так, найкращою 
догравальницею стала воли-
нянка Людмила Осачук.

Волейболістки «Волинь-Університету» після фінального туру в Южному

vk.com
/volleyball.volyn
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Сер Алекс Фергюсон
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Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

наші – там

ВІТАЛІЙ ПРИНДЕТА: «У ГРЕЦІЇ ЖОРСТКА 
КОНКУРЕНЦІЯ ЗА МІСЦЕ В СКЛАДІ»

Греція

Про 24-річного 
центрального 
захисника Віталія 

Приндету на Волині 
почали потрохи забувати. 
Фактурний гравець 
востаннє зіграв за 
«Волинь» у вересні 2015 
року й довгий час про нього 
нічого не було чутно. На той 
момент Віталій вважався 
доволі перспективним 
футболістом. Вихованець 
школи «Волині» зіграв 
майже двадцять матчів за 
молодіжну збірну.

Подейкували про травму Віталія 
і його конфлікт із Віталієм Кварця-
ним. Аж ось улітку 2016-го сюрпри-
зом стала заява агента футболіста 
Олександра Панкова про підписан-
ня Приндети клубом грецької Су-
перліги «Платаніас». Далі були де-
бютний гол Віталія у новій команді й 
жорстка боротьба за місце в основ-
ному складі клубу з острова Крит. 

ВН запитали про те, як живеться 
і грається екс-волинянину в грець-
кому футболі.

– Після закінчення кар’єри у 
«Волині» я лікував травму й шукав 
нову команду, – розповідає Віталій. 
– Після поразки молодіжної коман-
ди «Волині» «Карпатам» (0:4) у мене 
стався конфлікт із тренером, я зро-
зумів, що на мене в Луцьку розра-
ховувати не будуть. Спочатку залі-
ковував травму в Хорватії, а згодом 
поїхав на перегляд до Греції. 

– Не боявся, що в цій країні 
вирує економічна криза і можна 

поміняти, умовно кажучи, шило 
на мило?

– Ні, я узагалі про якусь кризу в 
Греції не думав. Відразу знав, що по-
їду в «Платаніас». Треба було підго-
туватися до перегляду в Греції, бути 
у дуже хорошій формі. У мене все 
вийшло, я перебрався до Греції в 
травні 2016 року, підписав кон тракт 
на два роки.

– Що являє собою клуб «Пла-
таніас»?

– Це команда з однойменного 
критського містечка, але граємо ми 
за 13 кілометрів, у місті Ханья. За нас 
уболіває публіка з обох міст. Стаді-
он невеликий, на чотири тисячі гля-
дачів, з хорошим газоном. Майже 
завжди заповнений, хоча повний 
він зазвичай на матчах з грандами. 
Більшість купують абонементи на 
сезон. Люди тут дуже прості, і зовні 
не скажеш, хто за тебе вболіває – 
мільйонер чи роботяга. У Греції не 
заведено хизуватися розкішшю. За-
галом, грекам, за моїми спостере-
женнями, потрібні три речі: півдня 
потягувати холодну каву, курити 
сигарети, можна навіть електронні, 
а ввечері зайти на футбол.

Нинішній сезон у мого нового 
клубу вийшов кращим, ніж поперед-
ній. Минулий чемпіонат «Платаніас» 
закінчив дев’ятим з 39 очками. За-
раз ми сьомі, й за два тури до фіні-
шу набрали 42 очка.

– Твій дебютний гол припав 
на матч з «Ларіссою». Я бачив сніг 
на відео з цього поєдинку...

– Загалом клімат дозволяє 
грекам грати без традиційної для 
Європи зимової перерви. Вони 
закінчують чемпіонат раніше, бо 

«Арена Львів», Львів. 3 246 глядачів, 
дощ, сніг. +5°С.
«КАРПАТИ»: Боровик, Зубейко 
(Мірошніченко, 82), Лобай, Дитятьєв, 
Матвієнко, Філімонов, Чачуа 
(Грисьо, 75), Кльоц (Вербний, 66), 
Гуцуляк, Худоб’як, Гладкий.
«ВОЛИНЬ»: Кичак, Р. Никитюк 
(Мелінишин, 58), Горопевшек, Логінов, 
Шаповал, Герасимюк, Тетеренко, 
Дудік (Дмитренко, 52), Романюк, 
Мемешев (Деда, 77), Петров.
Гол: Гуцуляк, 17.
Попередження: Дитятьєв (90) – 
Логінов (22), Кичак (27), 
Герасимюк (45), Никитюк (56), 
Тетеренко (87), Романюк (90+1), 
Мелінишин (90+3), Шаповал (90+5).

«Карпати» (Львів) – 
«Волинь» (Луцьк) – 1:0 26-й тур: «Динамо» 

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

27-й тур. 
29 квітня, субота: 

«Зірка» – «Карпати» (14:00), 
«Ворскла» – «Сталь» (17:00).

30 квітня, неділя: 
«Олімпік» – «Зоря» (14:00), 
«Волинь» – «Дніпро» (14:00), 
«Шахтар» – «Олександрія» (17:00), 
«Чорноморець» – «Динамо» (19:30).

Турнірна таблиця

ГРУПА 1

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 26 22 3 1 55 - 17 69

2 Динамо 26 17 4 5 52 - 25 55

3 Зоря 26 12 5 9 36 - 26 41

4 Олександрія 26 10 7 9 39 - 33 37

5 Чорноморець 26 10 7 9 22 - 25 37

6 Олімпік 26 9 8 9 28 - 39 35

ГРУПА 2

7 Сталь 26 8 7 11 23 - 27 31

8 Ворскла 26 7 7 12 26 - 31 28

9 Зірка 26 7 5 14 21 - 36 26

10 Карпати 26 6 9 11 26 - 32 21

11 Дніпро 26 6 12 8 26 - 32 15

12 ВОЛИНЬ 26 3 4 19 14 - 45 13
З «Дніпра» знято 15, а з «Карпат» – 6 очок.

прем’єр-ліга ГІДНА ПОРАЗКА В БИТВІ ЗА УПЛ

Львів

Статистична перемога в цьому 
матчі виявилася за гостями. 

«Волинь» переважала у володінні 
м’ячем – 53/47%, в ударах по 
воротах – 10/5, ударах в отвір – 
5/3, кутових – 14/2. Але на табло в 
кінці гри світився переможний для 
господарів рахунок 1:0.

Луцька команда направду мала би пере-
магати в одному з вирішальних матчів чемпіо-
нату. Для волинян цей поєдинок мав статус 
не просто дербі з сусідами, а одного з небага-
тьох поєдинків, у якому можна врятуватися в 
Прем’єр-лізі за спортивним принципом. 

Але футбол не передбачає умовного спо-
собу. Довести ігрову перевагу «хрестоносці» 
не зуміли. Десь забракло креативу, десь талану, 
а десь чудово зіграв кіпер «Карпат» Боровик. 
Тільки у стартові десять хвилин матчу йому вда-
лося тричі «витягнути» хороші удари волинян. 

Єдиний гол «Волині» забив екс-гравець 
іспанського «Вільяреала» Олексій Гуцуляк

Приндета після дебютного гола у Греції

fckarpaty.lviv.ua

platanias.gr

У «ВОЛИНІ» ЗАЛИШИЛОСЯ ЩЕ ШІСТЬ ТУРІВ, АБИ УНИКНУТИ ПЕРШОЇ ЛІГИ

Витримавши стартовий натиск гостей, 
«Карпати» чітко зловили лучан на контратаці. 
Гладкий промчав лівим флангом і викотив на 
Гуцуляка, який замкнув дальню стійку – 1:0.

Увесь матч «Волинь» сиділа на воротах 
львів’ян, у другому таймі наражалася на кин-
джальні випади господарів, лучани мусили 
зривати їх ціною жовтих карток. У результаті 
арбітр попередив аж вісьмох волинян. 

Ця обставина не вплине на кадровий 
склад «Волині» у наступному матчі. Обійдеть-
ся без дискваліфікацій, тож лучани матимуть 
нагоду знову втекти принаймні з останнього 

місця. Найближчої неділі в Луцьку відбудеть-
ся матч «Волині» та «Дніпра». Команда Дмитра 
Михайленка приїде на Волинь після двобою 
з «Шахтарем» у рамках півфіналу Кубка Украї-
ни. Цей матч «Дніпро» зіграє у середу. 

Двадцять шостий тур запам’ятався нуд-
ним українським «класико», в якому «Динамо» 
нічого не змогло протиставити «Шахтарю», 
третьою поспіль перемогою «Чорноморця», 
яка дозволила одеситам почати гонитву за 
лігоєвропейським місцем, а також низькою 
результативністю. У середньому забивали 1,5 
гола за матч.

тут настає спекотне літо. Перерви 
можливі хіба на Різдво, Новий рік і 
Великдень – чотири-п’ять днів. А на 
початку січня на Криті справді ви-
пав мокрий сніг. І це було вперше за 
багато років. Коли виходили на матч 
з «Ларіссою», місцеві футболісти 
пильно дивилися на арбітра, дума-
ли, що він скасує гру. Для нас грати 
в таких умовах – звичайна справа, а 
греки їздять високо в гори, аби по-
бачити сніг. Тим більше на Криті. У 
тому матчі ми здорово зіграли, 3:2 
виграли, я забив другий гол після 
подачі кутового. Випередив воро-
таря і вдарив головою.

– Часто можна почути, що у 
Греції у футбол можна грати в 
півноги. Це правда?

– Не скажу, що тренування у 
греків слабенькі, це точно не ку-
рорт. В Україні заведено вважати, 
що місцевий футбол заснований 

просто на техніці й тут в основному 
з м’ячами возяться. Поспішаю роз-
чарувати вас: наш тренер із фізпід-
готовки дає дуже сильну бігову ро-
боту, в нього усе з наукою звірено. 
Під час ігрового циклу тренування 
рівно о 10:30 починаються, і тільки 
одне на день. Дворазові заняття 
вводяться під час літнього збору. 
Починати треба дуже рано – о 7:30, 
щоб сонце не заважало. А вечірнє 
заняття стартує, коли спека спаде 
– о 20:30.

– Як ти облаштував свій по-
бут?

– Клуб дав нам з дружиною 
службові квартиру й автомобіль. 
Живу поряд із тренувальною базою, 
до моря двадцять метрів. На вихідні 
або під час невеликих відпусток є 
куди піти і що подивитися. Поки ми 
з Олександрою вивчаємо Крит, його 
музеї і пляжі. Буде можливість – по-

летимо до Афін або далі. Дружина, 
наприклад, збирається в Іракліон, у 
палац до мінотавра (сміється, – ВН). 
Потім мене відвезе.

– Те, що «Платаніас» є острів-
ною командою, позначається на 
футбольному графіку?

– Хіба тільки тим, що ми завжди 
літаємо на гостьові матчі. В Афіни, 
де базуються шість команд Супер-
ліги, летіти 40-50 хвилин. Якщо 
команда не столична, дістаємося 
на матчі ще автобусом. А наша мо-
лодіжка користується кораблями, 
аби потрапити на материк. До речі, 
у греків молодіжний чемпіонат про-
водять серед команд U-20, задіюва-
ти старших футболістів з основи за-
боронено.

– Коли їхав до Греції, замис-
лювався над мовним бар’єром?

– Знав, що буду вчити мови – 
грецьку та англійську. Через майже 
рік перебування тут загалом можу 
порозумітися грецькою, особливо 
щодо футбольних термінів. У ко-
манді спілкування в основному йде 
англійською, отож, виходу немає – 
вчу і її. Слова тренера перекладає 
його асистент саме англійською. 

– Не шкодуєш про переїзд у 
плані професійних перспектив?

– Через рік після підписання 
контракту не можу не бути задо-
волений своїм вибором і роботою 
агента. Усе ж в професійному плані я 
не постраждав. «Платаніас» – силь-
ний «середняк» грецької Суперлі-
ги. Вважаю, що сьогодні тутешній 
футбол сильніший від українського 
чемпіонату, а випадки, коли лідери 
втрачали очки з аутсайдерами, – 
звична справа.
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Щохвилини, коли ви сердитеся на когось, то втрачаєте 60 секунд щастя, якого ніколи не повернете. 
Вільям Роджерс
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– Куме! 
– Га? 
– А що ви робите в моєму погребі? 
– Та вас шукаю! 
– А навіщо сало з’їли? 
– Та щоб під ногами не валялося!

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

– Якщо хтось накинув оком на вашого 
коханого чоловіка, що це означає?

– Це означає, що око в когось зайве!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Батько Вовочці:
– Двійку виправив?
– Виправив!
– Ану, покажи!
– Ось!
– Хто ж так виправляє?! Дай-но сюди!

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

Амбіції – це коли йдеш на екзамен, ду-
маєш, що знаєш на два, а коли ставлять чо-
тири, дивуєшся, чому не п’ять?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Коли просять прибрати в кімнаті, ци-
туй Ейнштейна: «Тільки дурень потребує 
порядку, геній панує над хаосом».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Яким оптимістом має бути людина, 
щоб, сидячи в лапах у ведмедя, кричати: 
«Пацанииии, я його тримаю!»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У батьків не вистачало грошей на гумо-
ву качечку, тому Іван купався із замороже-
ною куркою.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Привіт! Мене звати Дмитро і я вкрав 
панду із зоопарку. 

– У нас взагалі-то клуб анонімних алко-
голіків.

– А ви думаєте, що я це тверезим зро-
бив?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Що за люди пішли? Чують краєм вуха... 
Бачать краєм ока... А потім додумують за-
лишком мозку.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

За маркою автомобіля священика лег-
ко визначити, як сильно його парафіяни 
вірять в Бога.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

З красивою дівчиною завжди важко... 
Вона або сниться, або спати не дає.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ми просто мусимо бути разом. Я і гро-
ші. І якомога скоріше.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Побачивши на холодильнику два маг-
ніти з Воркути і Магадана, грабіжники на-
годували кота й вимили посуд.

Жартівливий гороскоп на 27 квітня – 3 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Перед вами відчиняться всі 
потрібні двері. Користуйтеся 
можливістю. Зробите 

хороший вчинок, яким пишатиметеся. Зорі 
радять закинути вудку та чекати улову. 
Не варто метушитися, навіть якщо вас 
провокують на це.

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Крась 
6 травня 1984 р.
Директор департаменту 
ЖКГ Луцькради
Усі думки залишите на 
прибудинкових територіях. 
Раніше це була терра інкогніта 

й табула раса, а тепер майже як земля 
обітована. Зробіть людям ще одну радість – 
намалюйте їм «зебри» на переходах.

Близнята (22.05 – 21.06)
Анатолій Діденко 
9 червня 1982 р.
Нападник ФК «Волинь»
Замислитеся про 
продовження кар’єри. Зорі 
радять не затискати мрії 
місцевими локаціями, а 

ще подумати про поєднання приємного 
з корисним. Травматичність знизиться, 
результативність зросте.

Рак (22.06 – 23.07)
Павло Данильчук 
30 червня 1985 р.
Депутат Луцькради
Нові зради додадуть нових 
клопотів, але не забудьте 
скінчити розпочаті раніше 
викривання. Неспокійні 

часи вимагають нових форм роботи. 
Наміри стати менш публічним вітаються на 
Парнасі. 

Лев (24.07 – 23.08)
Лілія Кревська 
28 липня 1968 р.
Голова Іваничівської 
райдержадміністрації
Творче минуле не 
відпускатиме, тому час до 
часу варто випускати вогники 

креативу на новій роботі. Зорі радять 
уважніше стежити за пересуваннями й 
настроями богів на Олімпі. 

Діва (24.08 – 23.09)
Костянтин Петрочук 
14 вересня 1978 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Із новими мріями доведеться 
зачекати, допоки Діви не 
освоїлися в новій галактиці. 

Резерви терпеливості обмежені, тому 
озирніться, хто залишився з вами, кому 
можна довіритися...

Терези (24.09 – 23.10)
Євген Хотимчук 
4 жовтня 1951 р.
Шеф-редактор 
газети «Вісник і Ко»
Імовірність збільшення 
нерозпроданого тиражу 
прямо пропорційна 

температурі повітря. Щойно потеплішає, 
доведеться задуматися над тим, як 
залишити клієнтів біля ваших витворів. 
Креативте!

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Олександр Кватирко 
26 жовтня 1981 р. 
Начальник обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства
Недовго залишилося чекати 
остаточного розрубання 

гордієвого вузла. Зорі прогнозують 
спалах метеоритної активності на кінець 
весни. Скандали, інтиги, розслідування не 
полишатимуть.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, засновник 
Фонду «Тільки разом»
Цінуватимете наполегливість 
колег, але не працюйте до 

втрати свідомості, більше покладайтеся 
на команду. Життя кине нові виклики. Зорі 
переконують підійти до справи зважено й 
терпеливо. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Спортивні плани цілком 
пристойні, нові авантюри 
цілком реальні, а от у площині 
конструктиву зорі дають вам 

домашнє завдання. Індекс упізнаваності 
наразі зашкалює, тому про імідж не варто 
турбуватися.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька
Добропорядні співгромадяни 
приходитимуть до Водоліїв у 
нічних жахіттях. Наче зомбі, 

звиватимуться в думках їхні прохання-
заклинання: «Забери з вулиць гульвіс 
і дебоширів, припаркуй автоандонів 
правильно!».

Риби (20.02 – 20.03)
Микола Пархомук 
11 березня 1959 р.
Екс-голова Любомльської 
райдержадміністрації
Операція «Липкі руки» 
закінчилася, ймовірний зрив 
місячника «озеленення». 

Начувайтеся, бо потім можливі декада 
виправних робіт і рух за права ошуканих 
виборців.

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 27 квітня – 3 травня

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.

 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 р-ну 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.

 Колекціонер купить для власної колекції ордени 
Леніна від 21 000 грн та інші ордени й медалі 
Радянського Союзу. Тел. 067-978-09-98.

 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.

 Автовикуп. Куплю автомобілі вітчизняного 
та іноземного виробництва у будь-якому 
стані, нерозмитнені, на польських документах. 
Експертна оцінка, виїзд до клієнта безплатні. 
Тел.: 066-770-92-43, 050-242-02-44, цілодобово.

 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).

 Газ в авто. Встановлення, діагностика, 
налаштування та обслуговування ГБО 2-го та 
4-го покоління  КМЕ, Stag, Optima, LPG-tech, 
TOMASETTO  та ін. Гарантія на встановлене 
обладнання. Заміна несправних комплектувальних, 
фільтрів газу. Промивання газових та бензинових 
форсунок, перевірка свічок запалювання на стенді. 
Тел.: 063-440-41-73, 097-510-56-61, 095-403-99-71. 
Луцьк, вул. Наливайка, 24а. 

 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 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003060513367, МФО 303440

 купи-продай

з виготовленням візи. Детальна інформація – за 
тел. 097-908-64-46, Вікторія (є вайбер).

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 
консультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, візова анкета, страховка, 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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Спокій – батько всіх великих думок. Йозеф Геббельс
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погляд у минуле ВИНАХІДНИК ВИПРОБОВУВАВ 
ПІДГУЗКИ НА ОНУКАХ 27 квітня – Антон, Ардаліон, Іван, 

Мартин, Олександр, Валентин

28 квітня – Анастасія, Андрій, 
Аристарх, Віктор, Севастіан, 
Кіндрат, Лук’ян

29 квітня – Галина, Ірина, Леонід, 
Ніка, Василина, Павло, Михайло

30 квітня – Олександр, 
Зосим, Семен, Хома, 
Адріан, Федір

1 травня – 
Антон, Віктор, 
Юхим, Ізот, 
Кузьма, Фелікс 

2 травня – Георгій, 
Іван, Никифор, 
Трифон 

3 травня – 
Олександр, 
Гаврило, Григорій, 
Федір

27 квітня – Антон, Ардаліон, Іван, 

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. 
Наклад – 34 000 прим. Замовлення: 24362.

  призовий сканворд
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Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 3 травня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – електрична плитка 
Elenberg.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

ександр, 
Хома, 

ргій,

рій, 

* 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. Фd3+ с:d3 
2. C:d3#

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.

Запатентували підгузки 
27 квітня 1965 року

Знайдіть 7 відмінностей.
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Допоможіть гонщику якнайшвидше 
фінішувати.

Фініш

«Такі маленькі, а так багато 
пісяють», – бурмотів під ніс 
провідний хімік-винахідник 
американської компанії 
«Проктер енд Ґембл» Віктор 
Міллс, коли уже втретє за ранок 
прав пелюшки своїх онуків. 
За дітьми Міллс наглядав 
щовихідних. Це завжди 
закінчувалося великим пранням. 
Але цього разу внуки Міллса 
перевершили самих себе. Доки 
дідусь порався з пелюшками, 
вони встигли «помітити» 
персидський килим у вітальні, 
крісло ручної роботи та диван із 
новою оббивкою. 

«Досить! – не витримав Міллс. 
– Більше жодного прання. Підгузки 
мають бути одноразовими». Ідея 
так захопила винахідника, що вже у 
1959 році з’явилися перші прототи-
пи підгузків.

«Ця розробка повністю погли-
нула мене, – казав Міллс. – Не тому, 
що я люблячий дідусь і хотів полег-

шити життя своїм онукам. Навпаки, 
я хотів полегшити життя собі. Мій 
винахід – плід елементарного чоло-
вічого егоїзму».

Міллс випробував винахід на 
власних онуках. Перші підгузки були 
з пластику – шкіра немовлят одразу 
вкривалася висипкою. Розробнику 
знадобилося два роки, щоб приду-
мати підгузки, які пропускали б по-
вітря, але затримували б рідину.

У 1961 році винахідник замінив 
пластик на абсорбувальну вату, зро-
бив підгузки м’якшими. За місяць 
перша 37-тисячна партія надійшла 
в продаж. Їх розкупили за тиждень. 
27 квітня 1965 року Міллс запатен-
тував свій винахід і пішов на пенсію. 
Щорічно він отримував 5% від за-
гального продажу одноразових під-
гузків і більше не працював.  

m
olbuk.ua
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зіркове кохання

наукове відкриття

ЛЮБОВНИЙ ЛИСТ ХЕМІНГУЕЯ 
ВИСТАВЛЯТЬ НА АУКЦІОНІ

мистецтво

У ХРАМІ ЧЕРВОНОГРАДА – ФРЕСКА 
СТРАШНОГО СУДУ З ПУТІНИМ І ГЕРБОМ СРСР

ДО КАНАДИ ПРИПЛИВЛИ 
ГІГАНТСЬКІ АЙСБЕРГИ 
У селі Ферріленд, що в Канаді, 
з’явилися гігантський айсберг і 
кілька глиб меншого розміру.

Для жителів острова Ньюфаундленд 
(а саме там розташоване поселення) вже 
звичні такі льодові гості. Однак цього 
року їх особливо багато. Так званою «але-
єю айсбергів» уже пройшло близько 600 
льодяних глиб. І це лише початок сезону, 
а він триває до вересня. Для порівнян-
ня – торік пройшло 687 айсбергів за ці-
лий сезон. Подивитися на цікаве явище 
приїжджають сотні туристів.

ПРОВЕЛИ ПЕРШИЙ У 
СВІТІ ГОЛОГРАФІЧНИЙ 
ДЗВІНОК

Співробітники Verizon і Korean 
Telecom провели перший у 

світі голографічний дзвінок із 
використанням технології 5G, 
повідомляє Vocativ. 

Голограми співрозмовників відобра-
жалися не в повітрі, а на дисплеях смарт-
фонів. Співробітники компаній Verizon і 
Korean Telecom, один з яких був у Нью-
Джерсі, інший – в Сеулі, протягом розмови 
з використанням технології 5G відобража-
лися на екранах смартфонів одне одного 
у вигляді 3D-голограм. На жаль, технології 
поки не дозволяють транслювати голо-
грами з телефонів просто в повітря.

Однак, за словами представника 
Korean Telecom, як тільки технологія 5G 
буде комерціалізуватися, а для смартфонів 
розроблять повноцінну функцію доповне-
ної реальності, користувачі зможуть поба-
чити співрозмовника в реальному часі.

потепління 

технології

ВОСЬМИРІЧНИЙ ХЛОПЧИК 
НАВЧИВСЯ КЕРУВАТИ 
АВТОМОБІЛЕМ ЧЕРЕЗ 
YOUТUBE
Жага до фаст-фуду робить дитячі 
подвиги неймовірними. Поки двоє 
батьків спали, восьмирічний хлопчик 
разом з чотирирічною сестрою сіли 
в авто і подалися по чізбургери, 
повідомляє телеканал Fox8. 

Діти проїхали близько трьох кіло-
метрів, успішно перетнули чотири пе-
рехрестя, переїхали залізничні колії і 
зробили кілька поворотів. За словами 
свідків, хлопчик дотримувався обмежень 
швидкості та уважно слідкував за дорож-
німи знаками.

У McDonald’s дітлахи зробили замов-
лення через сервіс Макдрайв та заплати-
ли за нього грошима з власної скарбнички. 
Працівники закладу нічого не запідозри-
ли, бо подумали, що це розіграш. Свідки, 
які побачили дітей за кермом, повідоми-
ли в поліцію. Правоохоронці очікували 
побачити розбитий автомобіль та пом’яті 
сміттєві баки. Але все залишилося цілим. 
Батьки забрали дітей із місця події. По-
ліція не висунула їм звинувачень. Хлоп-
чик зізнався поліцейським, що навчився 
керувати автомобілем, дивлячись уроки 
водіння на YouTube.

отакої!

Аукціонна галерея 
Swann у Нью-Йорку 

4 травня виставить 
на торги відомий лист 
письменника Ернеста 
Хемінгуея до акторки 
Марлен Дітріх. Стартова 
ціна – 30 тисяч доларів, 
повідомляє The Daily 
Mail. У посланні йдеться: 
«Я завжди вас любив і 
захоплювався вами... Ви 
прекрасні... Я огидний».

Хемінгуей підписав його 
«З любов’ю містер Папа» й 
надіслав Дітріх 12 серпня 
1952 року, через рік після 
того, як акторка зізналася, 
що тримає на тумбочці біля 
ліжка фото письменника.

Вони познайомилися 
1934 року, однак стосунки в 
них так і не склалися. Пізніше 
сам Хемінгуей пояснював це 
тим, що вони стали жертва-
ми пристрасті: коли хтось із 
них розглядав можливість 
зближення, в іншого уже 
була пара.

ПАСТУХ ЗНАЙШОВ 
ЯЙЦЯ ДИНОЗАВРІВ 
У провінції Неукен на півдні 
Арген тини розташований лагер-
штетт – особливий тип поховання 
скам’янілостей Крейдяного періоду. 
Близько 70 мільйонів років тому там 
були болота, а потім вулканічна лава 
законсервувала зразки флори і фау-
ни, пише Nat-Geo. Саме там пастух 
знайшов яйця динозаврів, усередині 
яких були ембріони тварин, які чудо-
во збереглися.

До речі, вчені неодноразово знахо-
дили там яйця різних тварин, але їх так і 
не вдалося дослідити, бо вони були не-
придатні для цього. 

Учені розповіли, що їм вдалося 
зробити аналіз ембріональної шкіри і 
зубів стародавніх тварин. На основі зі-
браного матеріалу дослідники зможуть 
створити палеонтологічний парк, який 
дозволить зберегти цю зону для наступ-
них поколінь.

оце знахідка!

На Великдень у 
Соборі св. Йосафата 
в Червонограді 

(Львівська область) 
відкрили для огляду 
фреску Страшного суду, 
де у пеклі горять герб 
СРСР, німецька свастика 
і чоловік, який дуже 
схожий на президента 
Росії Володимира Путіна. 

Композиція не є завершеною, 
художники продовжать роботу, і 
до грішників приєднаються нові 
персонажі, йдеться на Zaxid.net.

Хоча 64-річний настоятель 
храму отець Михайло Нискогуз 
вважає, що на фресці зображе-
ний не Путін, а збірний образ бю-
рократа і злочинця.

«Хтось каже, що це Путін, 
хтось – що це бюрократ, який обі-

крав країну й не бачить Воскре-
сіння навіть в останні дні. А ще 
там є герб СРСР і німецька свас-
тика. Там горять ті, хто був причи-
ною сліз, убивств, крові та смерті. 
Хто там є, той на це заслужив», – 
розповів отець Михайло.

Собор св. Йосафата відкрили 
в листопаді 2007 року. У церкві 
вже створено й інші зображен-
ня – на вівтарі є ікони Богородиці 

та Христа у вишиванках. На одній 
зі стін відтворено Хрещення Русі, 
на іншій – визначні постаті УГКЦ 
та України, серед яких – Андрей 
Шептицький. У храмі також зоб-
ражені Йосиф Сліпий, Степан 
Бандера, Євген Коновалець, Ро-
ман Шухевич, Тарас Шевченко, 
Іван Франко, Михайло Грушев-
ський, гетьмани Іван Мазепа і 
Богдан Хмельницький та інші. 

Супутники Сатурна можуть 
підтримувати інопланетне життя в 

Сонячній системі.

Про це свідчать нові дослідження NASA, 
пише The Independent. Молекулярний во-
день, який знайшли на супутнику Енцелад, 
є однією з найважливіших частин життя на 

ІНОПЛАНЕТЯНИ МОЖУТЬ 
ІСНУВАТИ В СОНЯЧНІЙ СИСТЕМІ
Землі. Вчені припускають, що живі істоти 
можуть існувати під його крижаною оболон-
кою. Енцелад є планетарним тілом з океаном, 
який покриває всю поверхню. А це нове до-
слідження ще й показує, що супутник є дже-
релом хімічної енергії, здатним підтримувати 
життя. Нові дані надійшли з космічного апара-
та «Кассіні», який пролетів через величезний 
шлейф води, що здіймається над поверхнею 
супутника. Науковці довели, що в цих струме-
нях пари і частинках є молекулярний водень, 
який, можливо, походить від гідротермаль-
них реакцій між гарячими каменями і водою 
під крижаною корою супутника.

Такий самий процес на Землі забезпечує 
енергією всю екосистему. Деякі з найдавні-

ших форм життя навіть використовували цей 
водень як паливо. Тож можна припустити, що 
форми життя, які можуть існувати на супутни-
ку, харчуються так само.

«Кассіні» також показав на Енцеладі вели-
ку кількість двоокису вуглецю. У поєднанні ці 
два компоненти мають вирішальне значення 
для метаногенези – реакції, що підтримує мік-
роби в умовах, подібних до підводного тем-
ного середовища Землі.

Учені вважають, що планета має мати три 
компоненти для життя: воду, органічні моле-
кули та джерело енергії. Перші дві складові 
знайшли на Енцеладі раніше. А це нове від-
криття означає, що супутник має усі три ком-
поненти.

Ернест також написав 
Марлен, що має до неї зміша-
ні почуття.

«Будь ласка, знай, що я 
люблю тебе і забуду лише 
тоді, коли не пам’ятатиму, як 
б’ється моє серце. Але ж воно 
постійно стукає у грудях», – 
йдеться у посланні Хемінгуея.

Письменник був одруже-
ний чотири рази, а відоме 

любовне послання німецькій 
акторці він надіслав зі свого 
кубинського будинку, де на-
писав багато відомих творів.

Дітріх і Хемінгуей написа-
ли одне одному багато лис-
тів.  Деякі з них зберігаються 
у Бібліотеці Джона Кеннеді в 
Бостоні, кілька листів у своїй 
колекції мають онуки німець-
кої акторки.

У пеклі горять герб СРСР і німецька свастика

Яйця динозаврів містять 
залишки ембріонів

nasa.gov

Супутник Енцелад

Хемінгуей і Дітріх стали жертвами пристрасті

nat-geo.ru
zaxid.net

instagram
.com

/birdtherocknl 

kulturologia.ru
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