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КЛИЧКО ПРОГРАВ І... ПЕРЕМІГ

До бою між 
Володимиром 

Кличком та Ентоні 
Джошуа була прикута 
увага всього світу. 
Його назвали одним з 
найбільш очікуваних 
боксерських поєдинків 
сучасності. Бій на 
лондонському «Уемблі» 
завершився перемогою 
молодого британця. 

ЧИ ОЧІКУЄ УКРАЇНЦІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНА 
СТАРІСТЬ?

ВИБОРИ В ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ: 

ГРОШІ ПРОТИ СОВІСТІ 
ВАСИЛЬ ШКЛЯР: 
«ДОНБАС НЕ ВАРТИЙ 
ЖИТТІВ НАЙКРАЩИХ 
УКРАЇНЦІВ»

Письменник, 
інтелектуал, 

політичний діяч 
Василь Шкляр 
відомий широкому 
загалу як патріот-
націоналіст. У 
своїх історичних 
романах автор 
часто змальовує 
протистояння 
України з Росією і 

вкотре нагадує читачам, що конфлікт 
між двома країнами – аж ніяк не 
несподіванка, а процес із багаторічною 
історією.

моральний авторитет

КАРА ЧЕРЕЗ 65 РОКІВ: 
ЧИ ЗАСУДЯТЬ УБИВЦЮ 
НІЛА ХАСЕВИЧА?

Генеральна прокуратура України 
розпочала розслідування за фактом 

убивства українського художника ОУН і 
УПА Ніла Хасевича працівником органів 
держбезпеки СРСР Борисом Стекляром 
у 1952 році, повідомляє Національний 
центр правозахисту. 

правосуддя

Минулої неділі, 
30 квітня, ще 
п’ять об’єднаних 

територіальних громад 
на Волині обрали свою 
владу. Понад п’ять сотень 
кандидатів, запекла 
боротьба, купівля голосів 
за кількасот гривень, а 
подекуди навіть просто 
за сто грамів оковитої, 
відсутність інформації 
про кандидатів – ось чим 
запам’яталися два останні 
місяці передвиборчої 
кампанії і сам день 
волевиявлення.

В Україні триває реформа 
децентралізації, завдяки 
якій уже розпочався процес 
зміни адміністративного 
устрою. На першому 
етапі кілька сільських 
рад об’єднуються в 
територіальні громади. 
Вони стають досить 
незалежними, змінюється 
система формування 
бюджету, чимало податків 
тепер не потрібно 
віддавати нагору. 
Новостворені громади 
отримують від держави 
гроші на соціально-
інфраструктурний розвиток. 
Дозволи, посвідчення й 
багато інших офіційних 
документів можна буде 
отримувати на місцях. На 

ЖИТЛОВІ 
СУБСИДІЇ 
ПЕРЕРАХУЮТЬ
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СТАДІОН У ВЕРЕСНЕВОМУ: 
ХАЩІ, СМІТТЯ 
ТА КУПА ГНОЮ

Спортивний стадіон у мікрорайоні 
Вересневе, що в Луцьку, останні 

кілька років з окраси та символу 
здорового способу життя перетворився 
на сміттєзвалище. Тренуватися тут до 
снаги не кожному – навкруги бите скло, 
бур’яни та сміття. 

на межі
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АЇНЦІВ АЇНЦІВ

залучення інвестицій громадам 
не потрібен дозвіл Києва. ОТГ 
самостійно вирішують, на що 
саме спрямувати кошти: на 
дороги, освітлення, заклади 
освіти тощо.

Однак представники 
Президента, розуміючи, як 
швидко можуть втратити 
владний корабель, щосили 
роблять усе можливе, аби 

місцеві капітани все ж були 
їм підконтрольні. Гроші та 
використання адмінресурсу, 
виклики «на килим» працівників 
бюджетної сфери та «натяки», 
що люди можуть лишитися без 
роботи, – головна зброя, яка 
залишається ходовою на всіх 
виборах в ОТГ.

 продовження на стор. 5

РЕАКЦІЯ СВІТОВОГО СПОРТУ НА ПОРАЗКУ ВОЛОДИМИРА 



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 Удосконалюватися – означає змінюватися, бути досконалим – означає змінюватися часто. Уїнстон Черчилль

ПОДІЇ
№ 17 (65)  4 травня 2017 року2 www.volynnews.com

ПОЛЬЩА ЗНИЗИЛА
МЕЖУ ДЛЯ TAX-FREE 
Із червня, щоб повернути ПДВ, інозе-
мець з-за меж ЄС має витратити в Поль-
щі на покупки не 71, а 47 євро, повідом-
ляє «Польське радіо».  

ФРАНЦІЯ ВІДЗНАЧИЛА 
1 ТРАВНЯ СУТИЧКАМИ 
Під час першотравневих виступів у 
Парижі молодики в масках жбурляли 
у поліцію пляшки з запалювальною су-
мішшю, правоохоронці застосували 
сльозогінний газ та кийки. Троє поліцей-
ських отримали поранення, пише AFP. 

ПОЛЯКИ БОРОТИМУТЬСЯ 
З ПРОПАГАНДОЮ 
КРЕМЛЯ
У Польщі створили неурядову орга-
нізацію, яка спеціалізуватиметься на 
виявленні та протидії російській про-
паганді – «Центр аналізу пропаганди і 
дезінформації», передає «Укрінформ».

У ТУРЕЧЧИНІ ВБИЛИ 
МЕДІАМАГНАТА 
Невідомі в масках  у Стамбулі розстріля-
ли 45-річного медіамагната Саїда Карі-
міана та його бізнес-партнера з Кувейту, 
передає BBC. Компанія, якою керував 
Саїд, вела трансляцію на Іран. 

ВІДОМОГО БІЛОРУСЬКОГО 
ОПОЗИЦІОНЕРА 
ЗААРЕШТУВАЛИ 
Лідера білоруської опозиції Мико-
лу Статкевича заарештували на п’ять 
днів напередодні запланованих анти-
урядових протестів, повідомляє «Радіо 
Свобода». Причина – заклики вийти на 
несанкціоновані протести 1 травня й 
висловити незгоду з політикою влади. 
Статкевич був опонентом Лукашенка на 
президентських виборах у 2010 році. 

У НАТО – ПОПОВНЕННЯ 
Парламент Чорногорії 28 квітня прого-
лосував за вступ країни в НАТО. «За» ви-
словилися 46 депутатів, «проти» – нуль. 
Тим часом на засіданні були присутні 
лише 46 парламентаріїв з 81, оскільки 
опозиція бойкотує засідання парламен-
ту з жовтня 2016 року. 

ТУРЕЧЧИНА 
ЗАБЛОКУВАЛА 
«ВІКІПЕДІЮ» 
Суд країни повністю закрив доступ до 
всіх мовних версій найбільшої онлайн-
енциклопедії. Це сталося після того, як 
адміністрація сайта відмовилася вида-
лити контент, де йдеться про підтримку 
Туреччиною сирійської громадянської 
війни, зокрема про зв’язок з терорис-
тичними угрупованнями. 

АЛБАНІЯ ОБРАЛА 
ПРЕЗИДЕНТА 
Президентом Албанії став спікер парла-
менту Ілір Мета. Він також є лідером пар-
тії «Соціалістичний рух за інтеграцію», 
молодшого партнера правлячої партії, 
повідомляє «Європейська правда». По-
сада президента в Албанії має здебіль-
шого церемоніальний характер. 

ЛЕ ПЕН ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
У ПЛАГІАТІ 
Французькі ЗМІ викрили претендентку 
на крісло президента Франції Марін Ле 
Пен у плагіаті цілих уривків із виступу 
колишнього кандидата в президен-
ти Франсуа Фійона. Натомість у прес-
службі Ле Пен заявили, що це не пла-
гіат – вони просто поділяють погляди 
Фійона. 

У МАКЕДОНІЇ ПАРЛАМЕНТ 
УЗЯЛИ ШТУРМОМ 
Під час заворушень біля парламенту 
Македонії постраждали більш як 100 
людей. Пікети в країні тривають уже не 
перший день. Демонстранти, які підтри-
мують колишню правлячу партію VMRO 
DPMNE, штурмували парламент і атаку-
вали опозицію, побили депутатів. При-
чиною цього стало обрання спікером 
етнічного албанця Талата Джафері.

світова хроніка

сухий закон

попався 

АЛКОГОЛЬ 
УНОЧІ – ТАБУ 

НА ХАБАРІ 
СПІЙМАЛИ ГОЛОВУ 
ВІЙСЬКОВОЇ КОМІСІЇ

фінанси БЮДЖЕТНІ ГРОШІ 
РОЗПОДІЛИЛИ ПО КОШИКАХ 

ремонт 

призначення 

НА «ВАРШАВКУ» ЧЕКАЄ РЕКОНСТРУКЦІЯ

ПОЛЬЩА ВИЗНАЧИЛАСЯ 
ІЗ ГЕНКОНСУЛОМ

ПРОГРАВ ГРОШІ Й НАПИСАВ ЗАЯВУ В ПОЛІЦІЮ 
азартні ігри

Луцьк 
24-річний житель села Одеради Луцького 
району поплатився за свою брехню. 
Луцька місцева прокуратура підтримала 
публічне обвинувачення стосовно 
нього. Хлопцю інкримінували завідомо 
неправдиве повідомлення про вчинення 
злочину й надання неправдивих показань 
слідчому. 

Надвечір 9 лютого 2017 року чоловік на-
писав заяву в Луцький відділ поліції про те, що 
його пограбував знайомий – нахабно забрав 
належні йому 500 грн з барної стійки у кафе 

на автовокзалі. Опісля той нібито зник у не-
відомому напрямку. Наступного дня молодик 
наполягав на своєму. При цьому йому було по-
відомлено про кримінальну відповідальність 
і за неправдиве повідомлення про злочин, і за 
надання неправдивих показань. Як з’ясувалося, 
таким чином чоловік намагався повернути гро-
ші, які добровільно віддав знайомому, програв-
ши йому в азартну гру. 

У суді волинянин щиро розкаявся у скоєно-
му. Йому призначили покарання у вигляді двох 
років та шести місяців позбавлення волі зі вста-
новленням однорічного іспитового строку.

Луцьк 

Депутати Луцької 
міськради 
розподілили вільні 

залишки по загальному 
фонду, кошти від 
перевиконання бюджету 
міста і бюджету розвитку. 
Загалом – понад 
107 млн грн. 

«Я вважаю, що перерозподіл 
збалансований. Ми намагалися 
максимально врахувати побажан-
ня структурних підрозділів», – на-
голосив виконувач повноважень 
міського голови Ігор Поліщук.

Із загального фонду бюджету 
(21 млн грн) основну суму ске-
рують на підвищення зарплати 
працівникам дошкільних, поза-
шкільних навчальних закладів та 
закладів профтехосвіти – близь-
ко 10,4 млн грн. Закон, що його 
ухвалила Верховна Рада, цього 
не передбачив. Тож цю статтю 
витрат Поліщук охарактеризував 
як пріоритетну.  

«Я вважаю, що це правильний 
крок. Ми маємо розуміти, що така 
ситуація, яка склалася, провокує 
соціальну напругу і несправед-
ливість у колективах, і ми цю на-

пругу мусимо зняти», – зазначив 
Ігор Поліщук.

Комунальні підприємства 
«Луцьктепло» та «Луцькводока-
нал» отримали з бюджету фінан-
сову підтримку на оплату боргів 
за газ та електроенергію. Крім 
того, передбачено внески в ста-
тутні фонди цих підприємств. 
Для КП «Луцькспецкомунтранс» 
передбачили також кошти на при-
дбання сміттєвих контейнерів для 

пластику. Загалом з бюджету роз-
витку та загального фонду на ці 
цілі виділили 5,7 млн грн.

З бюджету розвитку (85 млн 
грн) найбільші суми скерували на 
капітальний ремонт прибудинко-
вих територій (20 млн грн) та ре-
монт доріг (19 млн грн).   

Як зазначив виконувач повно-
важень мера Ігор Поліщук, дороги 
потребують значних капітало-
вкладень. Водночас ще раніше він 

просив працівників департамен-
ту житлово-комунального госпо-
дарства жорст ко контролювати 
виконання ремонтних робіт під-
рядниками.

Передбачено також кошти на 
проектно-кошторисну докумен-
тацію для добудови ЗОШ №13, 
виготовлення документації для 
будівництва садочка на вулиці 
Дубнівській та  реконструкції ди-
тячої обсерваторії тощо. 

Значні суми – понад 7 млн 
грн – підуть на капремонт на-
вчальних закладів, які підпадають 
під проект Північної екологічної 
фінансової корпорації (НЕФКО). 

Крім того, понад 11 млн грн 
депутати виділили на заклади 
медицини: на рентгентрубку для 
ангіографа, УЗД для поліклініки 
№1, ремонт жіночої консультації 
і придбання кювезу для недо-
ношених малят у пологовому, 
комп’ютерний томограф для 
стоматполіклініки, ремонт амбу-
латорії в мікрорайоні Вересневе 
тощо. Окрім цього, 1,5 млн грн 
піде на облаштування спортив-
них майданчиків. 

колаж
 ВН

Ковельський, 
Любомльський райони

Державне агентство 
автомобільних доріг України 
домовилося з Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ) 
про фінансування проекту 
реконструкції міжнародної 
автомобільної дороги 
«Київ-Ковель-Варшава», 
інформують в «Укравтодорі».

Йдеться про можливість ре-
конструкції ділянки дороги від Ко-
веля до контрольно-пропускного 
пункту «Ягодин» і доведення її до 
першої технічної категорії з чо-
тирма смугами руху.

Очікується, що фінансування 
проекту здійснюватиметься за 
схемою 50/50 за рахунок кре-
дитних коштів ЄІБ і грантових 
грошей ЄС. Ці проекти обрано 
з 11 раніше запропонованих до 
розгляду.

Ділянка дороги від Ковеля до 
«Ягодина» має високу інтенсив-
ність руху. Адже це найбільший 
в Україні пункт пропуску, через 
який проходить понад півтора 
мільйона авто на рік, 300 тисяч із 
них – вантажівки.

Своєю чергою, нагадаємо, 
польський уряд виділив 100 млн 
євро на модернізацію української 

транспортної інфраструктури. Із 
зазначеної суми 68 млн євро має 
бути спрямовано на поліпшення 
якості автодоріг.

Серед доріг, які плану-
ють відремонтувати за ці 
гроші, – траса Н-22 «Устилуг-
Луцьк-Рівне». 

Луцьк 

Генеральним Консулом 
Республіки Польща в 
Луцьку став Вєслав 
Мазур, якому цю посаду 
пророкували ще з жовтня 
2016 року. Тоді йшлося, 
що він залишить посаду 
Генерального Консула 
Республіки Польща у Львові.

65-річний дипломат родом 
із села Нове Ґрохоліце Мазо-
вецького воєводства, що у 
центрі країни. Освіту здобував 
у Варшавському політехнічно-
му університеті на механіко-
технологічному факультеті. У 
2006 році отримав звання ма-
гістра за спеціальністю «Дип-
ломатія у міжнародних відно-

У міській казні залишилося ще 
п’ять мільйонів, які поділять у травні

Щороку через митний пункт у Ягодині 
проїжджає півтора мільйона авто

Любомль 

Після резонансного вбивства на 
території одного з підприємств 
Любомля у місті вночі заборонили 
продавати алкоголь, інформує 
«Район. Любомль».

Табу наклали на продаж алкоголь-
них напоїв та пива з 23:00 до 6:00 з 
травня до вересня та із 22:00 до 6:00 у 
решту місяців. За словами начальника 
Любомльського відділу поліції Анатолія 
Дружука, частину тяжких та особливо 
тяжких злочинів вчиняють у стані алко-
гольного сп’яніння.

Попри те, що депутати побоюються, 
що через заборону активізується діяль-
ність місцевих броварів, питання все ж 
підтримали. Хоча й лунали думки, що ні-
чого не заважає купити алкоголь раніше. 

Волинь 

На Волині 28 квітня затримали 
голову військово-лікарської комісії. 
Йому інкримінують одержання 
хабара у розмірі 500 дол. та 2,7 тис. 
грн. Вказана сума була «подякою» 
за можливість ухилення від 
проходження строкової служби.

Як повідомили в Департаменті за-
хисту економіки Національної поліції 
України, додатково у зловмисника ви-
лучили 1 тис. дол. США та 15 тис. грн.

синах» в Collegium Civitas.
З МЗС Польщі пов’язаний 

з 1989 року. Працював адмі-
ністративно-фінансовим ке-
рівником з консульськими 

повноваженнями у Посольстві 
Польщі в Улан-Баторі (Мон-
голія). Після повернення до 
Польщі в 1993-1997 рр. ви-
конував функції експерта, на-
чальника відділу та заступника 
директора в Управлінні обслу-
говування МЗС.

Згодом був керівником Кон-
сульського відділу Посольства 
РП в Каїрі (Єгипет), працював 
у Консульському департамен-
ті МЗС. У 2006 році розпочав 
консульську службу в Україні. 
Був Генконсулом в Одесі, Се-
вастополі, Львові. Вільно воло-
діє російською та англійською 
мовами.

Вєслав Мазур

konkurent.in.ua

kordon.in.ua
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КОМІТЕТ ЄС ПІДТРИМАВ 
БЕЗВІЗ ДЛЯ УКРАЇНИ 
Комітет постійних представників країн-
членів Європейського Союзу (Coreper) 
підтримав надання Україні безвізового 
режиму. Рішення ще має затвердити 
Рада Євросоюзу, засідання якої відбу-
деться 11 травня з подальшим підпи-
санням у Європейському парламенті 
президентами ЄП та Ради ЄС.
У ВІЙНІ ЗАГИНУЛО ПОНАД 
ПІВТОРИ ТИСЯЧІ РОСІЯН 
В Україні через злочинні накази Кремля 
загинуло понад півтори тисячі росій-
ських військових, розповіла «Україн-
ській правді» керівник Спілки комітетів 
солдатських матерів Росії Валентина 
Мельникова. Поранених росіян ще біль-
ше – близько п’яти тисяч осіб. Зазна-
чимо, за три роки проведення АТО за-
гинули понад 2,6 тисячі українських 
військових. 
АБОНПЛАТУ ЗА ГАЗ 
СКАСУВАЛИ ОСТАТОЧНО
Набуло чинності рішення Національної 
комісії з регулювання ринку енергетики 
і комунальних послуг (НКРЕКП) про ска-
сування абонентської плати на газ, ухва-
лене комісією 10 квітня.
МАВКА ТА ЛУКАШ 
ЗАГОВОРЯТЬ НІМЕЦЬКОЮ 
Невдовзі з’явиться третє видання «Лісо-
вої пісні» Лесі Українки. Цього разу – ні-
мецькою мовою. Раніше побачили світ 
два видання драми-феєрії: польсько-
українське та англомовне.
НЕ СТАЛО ПОЕТА БОРИСА 
ОЛІЙНИКА 
Після тривалої хвороби на 82-му році 
життя помер відомий український поет 
Борис Олійник. У його творчому дороб-
ку – понад півсотні пісень у співавторстві 
з найвідомішими композиторами країни.  
МІЛЬЯРДИ ЯНУКОВИЧА 
КОНФІСКУВАЛИ 
1,5 мільярда доларів, які конфіскували 
у команди екс-президента Віктора Яну-
ковича, насправді вилучили в результаті 
угоди зі слідством соратника олігарха 
Сергія Курченка Аркадія Кашкіна, пише 
«Країна». Значна частина з них – обліга-
ції внутрішньої держпозики. 
ЗМІНИЛИ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Президент України Петро Порошенко 
підписав закон, яким запроваджуються 
єдині правила перетину транспортними 
засобами перехрестя, де організовано 
круговий рух. Перевага в русі надається 
тим транспортним засобам, які вже ру-
хаються по колу. За нормами, що були 
чинні досі, пріоритет руху на перехресті 
з круговим рухом визначався дорож-
ньою розміткою і відповідними знака-
ми. Якщо знака не було, то той, хто ру-
хався по колу, мав поступатися тим, хто 
під’їжджав справа.
«УКРЗАЛІЗНИЦЮ» 
РОЗДІЛЯТЬ 
Компанію впродовж цього та наступ-
ного років хочуть розділити на п’ять 
компаній. Це передбачено стратегією 
розвитку підприємства до 2021 року. 
Зокрема, буде створено компанії за 
напрямками діяльності, а не за регіо-
нальним принципом, як було раніше, 
повідом ляє «Канал 24». 
УРЯД ПЕРЕСЯДЕ НА 
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ 
Автопарк Кабінету Міністрів України 
незабаром поповниться електромобі-
лями, повідомив міністр Кабміну Олек-
сандр Саєнко. Якщо це буде вигідно, то 
експеримент продовжать. 

СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ 
ПЕРЕСТАЛИ БУТИ 
ГРОМАДЯНАМИ ДЕРЖАВИ 
Президент Петро Порошенко за час 
своєї діяльності на посаді припинив 
громадянство України 18 676 осіб, по-
відомляють «Українські новини». Най-
більше (15 тисяч) – внаслідок виходу з 
українського громадянства. 

українська хроніка

ГІРНИКИ ГОТОВІ 
ПЕРЕКРИВАТИ 
ДОРОГИ 

відчай

КЕРІВНИК ВОДОКАНАЛУ 
ПІДЕ ПІД СУД

феміда

БЛОКПОСТИ – ПРОТИ 
СМІТТЄВИХ ВАНТАЖІВ

накипіло 

ДЕПУТАТ 
ШУКАЄ ЗЛОДЮГ

розшук

Луцьк, Луцький район

Прокуратура 
Волинської області 
скерувала до суду 

обвинувальний акт щодо 
справи, яка стосується  
керівника комунального 
підприємства 
«Луцькводоканал» 
Івана Корчука та трьох 
директорів приватних 
підприємств Києва. 

У прес-службі відомства пові-
домили, що кримінальне прова-
дження стосується службового 
підроблення та розтрати держав-
ного майна в особливо великих 
розмірах шляхом зловживання 
службовим становищем. 

Упродовж березня 2014 
року – січня 2015 року дирек-
тор підприємства уклав дого-
вори доручення про надання 
інформаційно-консультаційних 
послуг двома столичними фір-
мами.

Жодних послуг суб’єкти 
господарювання «Луцькводо-
каналу» не надавали, проте по-
садовець прийняв та погодив 
звіти директорів фірм про вико-
нання договорів і підписав акти 

здавання-приймання робіт на за-
гальну суму понад 1,7 млн грн.

За відсутності законних під-
став бюджетні кошти було пере-
раховано на рахунки приватних 
підприємств.

Спритники з однієї з цих сто-
личних фірм, увівши в оману 
директора підприємства «Ново-
волинськводоканал», за тією ж 
схемою привласнили кошти ко-
мунального підприємств в особ-
ливо великих розмірах.

На підставі підписаних дирек-
тором КП документів на користь 
фірми у грудні 2014 – січні 2015 
року було перераховано понад 
340 тис. грн.

Таким чином, зловмисники 
заволоділи понад 2 млн грн бю-
джетних коштів.

Невдовзі усі вони постануть 
перед судом, який і визначить для 
них міру покарання.

Зауважимо, що слідчі окремо 
досліджують дії посадовців Луць-

колаж
 ВН

ДО ЦИГАРКОВОЇ КОНТРАБАНДИ 
ЗАЛУЧИЛИ ЮНЬ 

безсоромні 

Луцький район 

Чотири купи сміття зі Львова 
невідомі вивантажили 
поблизу сіл Промінь та Лаврів 
Луцького району. Інцидент 
трапився у ніч на 29 квітня на 
території колишньої злітної 
смуги між селами. 

Як розповіла сільська голо-
ва Променя Вікторія Косарук, 
обідньої пори їй зателефонував 
депутат районної ради, який їхав 
на город та побачив купи сміт-
тя. Повертаючись, він оглянув 
це місце й повідомив, що хтось 
вивантажив чотири великі купи 
непотребу. На місце події викли-
кали поліцію.

Вдалося відшукати докази 
того, що сміття привезли зі Льво-
ва – знайшли ксерокопії паспор-

тів, свідоцтв про одруження зі 
львівськими адресами. На жаль, 
ніхто не бачив, як привозили не-
потріб. Голова Луцької районної 
ради Валентин Приходько повідо-
мив, що скликатиме позачергову 
сесію райради з цього питання, 
аби звернутися до мера Львова 
Андрія Садового, адже два дні 
тому фури зі сміттям зафіксували 

в селі Піддубці Луцького району. 
У водіїв виявили маршрутні лис-
ти, в яких значилося «Львів-Київ», 
тож невідомо, чому вони опини-
лися у Піддубцях.

Голова фракції «УКРОП» в обл-
раді Вячеслав Рубльов зауважив, 
що на Волині немає укладених 
договорів на прийом сміття, тож 
виникає питання, чому патрульні 

не зупиняють фури з відходами 
на дорогах області, аби перевіри-
ти документи. Зі слів Валентина 
Приходька, спільними зусиллями 
районних та обласної рад пла-
нують виставити блокпости на 
дорогах, аби завертати фури зі 
сміттям, особливо на львівській 
трасі. З проблемою планують бо-
ротися усіма законними метода-
ми. Подібні інциденти, з його слів, 
траплялися в Ківерцівському, Го-
рохівському та Іваничівському 
районах.

volynnew
s.com

кої міської ради на предмет при-
четності до вказаних вище обо-
рудок.

Також прокуратура скерува-
ла до суду обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні 
щодо привласнення державно-
го майна у великих розмірах та 
службового підроблення. Під 
підозрою – директор одного ко-
мунального підприємства Луць-
кого району, який діяв у змові з 
керівником одного з волинських 
приватних підприємств.

У вересні-грудні 2016 року 
посадовець підписав акти при-
ймання виконаних будівельних 
робіт із внесеними виконавцем 
завідомо неправдивими відо-
мостями про виконання таких 
робіт із реконструкції котелень у 
загальноосвітніх школах сіл Садів 
та Чаруків Луцького району. 

Попри те, що фактично цих 
робіт не виконали, на рахунки 
приватного підприємства завдя-
ки таким діям посадовців було 
перераховано понад 600 тис. грн. 
У прокуратурі зауважують, що 
майнову шкоду, завдану бюджету 
Луцького району, в ході прове-
дення досудового розслідування 
обвинувачені усунули повністю.

Волинь

Прикордонники викрили на Волині злочинну 
групу, яка залучала до незаконної діяльності 
неповнолітніх та викрала автомобіль, 
інформують у прес-службі Прикордонної 
служби України.

У результаті обшуку в помешканнях організа-
торів вилучили речові докази, затримали шістьох 
підозрюваних осіб. Також оперативники виявили 
викрадений автомобіль «БМВ-525», який повер-
нули власнику.

Організатори незаконного бізнесу переправ-
ляли дітей через Західний Буг разом з цигарками. 

Загалом українські та польські силовики за-
тримали 16 неповнолітніх громадян України. Чет-
веро з них уже тричі потрапляли до правоохо-
ронців, троє – двічі, решта – по одному разу.

Нововолинськ 

Гірники шахти №1 
«Нововолинська», аби домогтися 
виплати заборгованої зарплати, 
готуються до акцій протесту, 
повідомив голова Незалежної 
профспілки гірників України 
Михайло Волинець у своєму 
Facebook.

«Як повідомив телефоном го-
лова первинного осередку ко-
пальні Анатолій Мухомеджанов, 
шахтарі не отри мують зарплати із 
середини лютого. Обурює те, що  
«Новововолинсь ку», згідно з нака-
зом Міненерговугілля, переведено 
в реструктуризацію, і на всі заплано-
вані у зв’язку з цим роботи передба-
чено стовідсоткове фінансування з 
держбюджету. Але кошти на рахунки 
підприємства не надходять, зарплат 
гірникам не виплачують», – зазначив 
Волинець. 

Тож шахтарі обіцяють перекрити 
автошлях на межі між Волинською 
та Львівською областями біля мосту 
через річку Західний Буг, якщо їм не 
погасять заборгованості. Частина 
гірників також готова їхати до Києва 
пікетувати Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості.

Також наприкінці квітня прикордонники ви-
явили схованку із сигаретами в лісовому масиві 
за 1 км від державного рубежу. Окрім 14 ящиків 
сигарет, там було виявлено гумовий човен, насос 
та саморобну кладку для подолання контрольно-
слідової смуги. Човен, сім тисяч пачок сигарет 
без акцизних марок та кладку доправлено у від-
діл прикордонної служби «Висоцьк».

На контрабандистах 
висить угон авто 

dpsu.gov.ua

Волинь 

Депутат Волинської обласної ради 
Володимир Кучер готовий віддати 
відсуджене у грабіжників майно людям, які 
допоможуть встановити осіб, що «обнесли» 
два його будинки.

Про те, що його пограбували, депутат повідо-
мив ще 19 квітня. Обчистили стару хату, що діста-
лася у спадок, та новий будинок, який обранець 

будує вже третій рік. Зі слів Кучера,  матеріальних 
збитків завдали на велику суму, проте найбільша 
втрата для Володимира – Псалтир, який дістався 
йому ще від прадіда. Депутат уже заявив про кра-
діжку в поліцію, тривають слідчі дії. Відтак, поси-
лаючись на таємницю слідства, повідомляти інші 
деталі інциденту Володимир Кучер не може. Каже, 
що серйозних зрушень у його справі поки немає.

Іван Корчук

З проблемою планують боротися 
усіма законними методами
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новації

на чисту воду

ПРО ЩО ПОТРІБНО ПОВІДОМЛЯТИ 
ФАХІВЦІВ СОЦЗАХИСТУ?
Протягом місяця отримувачі субсидії мають повідомити 
органи соціального захисту населення про наступні зміни:

• склад зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи 
прописався;

• соціальний статус членів сім’ї: хтось звільнився або 
влаштувався на роботу, став пенсіонером;

• про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч 
гривень;

• набір комунальних послуг: відмовилися від централізованого 
опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.

Василь Новицький народився у 1937 році в с. Кам’янець 
Перегинського району Станіславської області. З 1943 до 
1945 року перебував у німецькому концентраційному таборі 
в Ноймарку. Закінчив радіотехнічний факультет Львівського 
політехнічного інституту. Працював викладачем Львівського 
технікуму радіоелектроніки. 1974 року емігрував до Австрії.

ДОВІДКА:

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ ПЕРЕРАХУЮТЬ

УКРАЇНСЬКОГО ВИНАХІДНИКА ЛІКІВ 
ПРОТИ РАКУ УВ’ЯЗНИЛИ У ВІДНІ

teplo.gov.ua

З 1 травня на 
підставі внесених 
26 квітня урядом 

змін у постанову «Про 
спрощення порядку 
надання населенню 
субсидій для 
відшкодування витрат 
на оплату житлово-
комунальних послуг, 
придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого 
пічного побутового 
палива», в Україні 
діятиме оновлена 
програма житлових 
субсидій.

Органи соціального захисту 
населення проведуть перепри-
значення субсидій на наступний 
рік та розрахують їх розміри на 
літній період, а з жовтня – на но-
вий опалювальний сезон.

Повторно подавати докумен-
ти на оформлення допомоги по-
трібно буде лише тим, хто орен-
дує житло та в кого відбулися 
зміни у складі сім’ї. Для решти 
субсидіантів перерахунок прове-
дуть автоматично, без повторно-
го звернення.

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 
СОЦІАЛЬНА НОРМА 
ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ

Для пенсіонерів, інвалідів, 
інших людей, які не працюють з 
об’єктивних причин, уряд збіль-
шує соціальну норму, за якою 

Австрія

Після п’яти років 
слідства до трьох 

років ув’язнення у Відні 
засудили етнічного 
українця, громадянина 
Австрії Василя 
Новицького. 80-річного 
хіміка-фармаколога 
звинуватили в шахрайстві 
та розповсюдженні 
неліцензованих у Австрії 
ліків «Україн». 

Препарат на основі екстрак-
ту чистотілу Новицький винай-
шов ще 1978-го року та назвав на 
честь України. Але так і не зміг за-
реєструвати його в жодній країні, 
окрім Грузії, Мексики та України. 
Проте ліки активно продавали, 
повідомляє Gazeta.ua. Одна ампу-
ла коштувала близько ста євро.

У 2012 році Новицького за-
тримали, заявивши, що «Укра-

МАЖОРИТАРНИКАМ 
ПОСТАВИЛИ ОЦІНКИ 
Волинь

За результатами аналізу роботи 88 
депутатів-мажоритарників у березні 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич посіла 4-те місце за 
показниками законодавчої роботи та 
активності у 23-му виборчому окрузі. 

Депутат Ігор Гузь («Народний фронт», 
19-й округ) посів 5-те місце, Ігор Лапін 
(«Народний фронт», 22-й округ) – 28-ме, 
Степан Івахів (група «Воля народу», 21-й 
округ) – 65-те, а Сергій Мартиняк (група 
«Воля народу», 20-й округ) – 78-ме. 

Діяльність відібраних для моніторин-
гу депутатів аналізують за двома ключо-
вими показниками: законотворча робота 
в парламенті та активність у виборчому 
окрузі. На основі оцінювання й узагаль-
нення 23 критеріїв активності формують 
щомісячний рейтинг. 

У лютому 2017-го волинські нардепи 
розмістилися на таких місцях: Ірина Кон-
станкевич – 8-ма, Ігор Лапін – 12-й, Ігор 
Гузь – 56-й, Сергій Мартиняк – 68-й, Сте-
пан Івахів – 71-й. 

ВИКОНКОМ «СХУД» 
ТА ОНОВИВСЯ 
Луцьк 

Замість 19 членів у виконавчому 
комітеті Луцька відтепер працюва-
тимуть 14. Серед них – представники 
громадськості, учасники АТО та 
заступники міського голови. 

Склад виконкому затвердили на се-
сії міської ради 26 квітня. До нього вве-
ли сек ретаря міської ради, виконувача 
повноважень міського голови Ігоря По-
ліщука, першого заступника міського 
голови Григорія Недопада, заступника 
міського голови Олександра Рачкова (за 
посадами), пенсіонера, голову правління 
«ОСББ по вул. Карпенка-Карого, 9» Ва-
лерія Корпача, громадського активіста 
Ігоря Алексєєва, виконувача обов’язків 
голови «Спілки воїнів АТО Волині» Олек-
сандра Серватовича.

Від земельної комісії міськради на-
дійшла пропозиція також залишити у 
складі виконкому Андрія Кицю як пред-
ставника освітян. Цю пропозицію депута-
ти підтримали.

Натомість виключили Олега Бонда-
рука, Романа Бондарука, Юлію Вусенко, 
Сергія Григоренка, Сергія Денисенка, 
Ореста Маховського, Юрія Моклицю, 
Миколу Романюка, Романа Романюка, 
Сергія Романчука та Тараса Яковлева.

«Це моє бачення того, яким має бути 
виконавчий комітет. До його складу уві-
йдуть не лише заступники міського 
голови, а й представники бізнесу, гро-
мадських організацій, учасники анти-
терористичної операції», – повідомив 
секретар міської ради, виконувач пов-
новажень міського голови Ігор Поліщук. 

рейтинг 

зміни 

їн» – фіктивні ліки. На складі його 
фірми вилучили 200 тисяч ампул. 
Знайшли там і ампули з простро-
ченим терміном придатності.

«Ми почали розслідування 
на підставі скарг постражда-
лих, – розповів після затримання 
Новицького представник поліції 

Австрії Маріо Хейль. – Новиць-
кий стверджував, що препарат 
може вилікувати рак, СНІД, про-
меневу хворобу. Йдеться про 
сотні постраждалих в Австрії і 
тисячі в світі. Збиток становить 
близько п’яти мільйонів євро.

За словами деяких постраж-
далих, серед яких є і громадяни 
України, проблема не тільки в 
тому, що препарат не діяв. Но-
вицький переконував їх відмов-
лятися від традиційної меди-
цини, запевняючи, що «Україн» 

допоможе. У результаті люди не 
робили операцій, хіміотерапій і 
вмирали».

На суді Новицький заявив, 
що не вважає себе винним, адже 
«просто рятував життя людей».

До слова, в Україні препарат 
«Україн» використовували лише 
кілька клінік, пише  «ТСН.ua». А 
от Інститут раку від цих ліків від-
мовився. Міністерство охорони 
здоров’я зареєструвало «Україн» у 
1998-му, ліцензія діяла до 2013-го. 
Але потім її раптом призупинили.

надається житлова субсидія. 
Якщо в помешканні проживають 
одна-дві непрацездатні люди-
ни, соціальна норма, за якою їм 
рахуватимуть розмір допомоги, 
збільшується з 49 м2 до 75 м2.

ЗМІНИ НА КОРИСТЬ 
ТИХ, ХТО ПРОЖИВАЄ 
У САДОВОМУ БУДИНКУ

Багато людей не зареєстро-
вані, але проживають у садових 

будинках чи дачних кооперати-
вах і сплачують комунальні по-
слуги. Раніше вони не могли пре-
тендувати на субсидію, позаяк не 
мали там офіційної реєстрації. З 
травня 2017-го за рішенням комі-
сій з питань соціального захисту 
населення, які діють при управ-
ліннях соцзахисту, такі сім’ї змо-
жуть оформлювати субсидію, яка 
фінансуватиметься за рахунок 
місцевих бюджетів.

КОМУ ПОТРІБНО 
ПОВТОРНО 
ПОДАВАТИ 
ДОКУМЕНТИ НА 
ОФОРМЛЕННЯ 
СУБСИДІЇ?

Заяву і декларацію про 
доходи заново треба 
подавати сім’ям, які:
• орендують помешкання;
• мають зміни у складі 
сім’ї: хтось прописався чи 
виписався;
• хочуть отримати 
субсидію на тверде 
паливо.

НОВОВВЕДЕННЯ 
В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ 
ПЕРІОД

Якщо раніше субсидію на 
опалювальний сезон призначали 
з 1 жовтня до 30 квітня і перера-
ховували відповідно до рішення 
органів місцевого самоврядуван-
ня або органів виконавчої влади 
про дату початку та закінчення 
опалювального сезону, то у 2017-
2018 роках для користувачів 
централізованого опалення за-
лишається прив’язка до відпо-
відних рішень органів місцевого 
самоврядування або органів ви-
конавчої влади, а для тих, у кого 
індивідуальне опалення, субси-
дію нараховують із 15 жовтня до 
15 квітня.

ukranew
s.com

universum
.lviv.ua

Василь Новицький

Оновлена програма житлових субсидій діятиме з 1 травня
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  Соломія ДОБРОЛЮБОВА
Ковельський, Ратнівський, 
Любомльський, Луцький райони 

право на владу ВИБОРИ В ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ: 

ГРОШІ ПРОТИ СОВІСТІ
Початок на стор. 1

Минулої неділі, 30 квітня, 
ще п’ять об’єднаних 
територіальних громад 

на Волині обрали свою владу. 
Понад п’ять сотень кандидатів, 
запекла боротьба, купівля голосів 
за кількасот гривень, а подекуди 
навіть просто за сто грамів 
оковитої, відсутність інформації 
про кандидатів – ось чим 
запам’яталися два останні місяці 
передвиборчої кампанії і сам день 
волевиявлення.

КОЛОДЯЖНЕНСЬКА ГРОМАДА: 
РОЗДАВАННЯ ГРИВНЕВОЇ 
ГРЕЧКИ

До складу Колодяжненської ОТГ (Ковель-
ський р-н) увійшло чотири сільради: Коло-
дяжненська, Кричевичівська, Скулинська, 
Уховецька. Тут 3546 виборців, із яких прого-
лосували 2560 (72,19%). Серед 72 кандидатів 
у депутати – 36 жінок та 36 чоловіків.

Головні претенденти на посаду голови – 
представник УКРОПу, депутат Ковельської рай-
ради, приватний підприємець Григорій Рудюк 
та фермер із села Волошки, офіційно самови-
суванець Віталій Кашик. Саме Кашика й підтри-
мували голова Ковельської РДА Віктор Козак 
та нардеп від округу Степан Івахів. Останній 
у цій місцевості – гість нечастий. До слова, не 
стала приводом для поїздки нардепа у рідний 
округ і ситуація з Ковельським ветсанзаводом, 
робота якого призвела до екологічного лиха. 
Та у передвиборний період діяльність штабу 
політика-нафтовика тут традиційно посилю-
ється. В основному за «правильне» голосуван-
ня людям пропонують гроші.

Колодяжненська сільська голова Оле-
на Філіпчук не побоялася розповісти нашим 
журналістам про схему підкупу. «До мене при-
ходили люди і просили захисту, – розповідає. 
– Казали, агітація відбувається брудно, підло. 
Розповідали і про «піраміду»: людині пропону-
ють 300 гривень за голос, а коли приведеш їм 
ще трьох, то платять по 200 гривень за кожно-
го. Вочевидь «івахівці» мають багато грошей».

Ми оприлюднили цю інформацію з відео-
коментарями й інших жителів ОТГ ще минуло-
го тижня на сайті «Волинські Новини». Однак 
ні від правоохоронців, ні від спостерігачів 
громадянської мережі ОПОРА реакції не до-
чекалися.

Депутат Колодяжненської сільради Воло-
димир Лисюк також певен, що передвиборна 
кампанія нечесна. «Прості люди дивуються тій 
нахабності та безпардонності, з якою перед 
виборами купують голоси, – зазначає він. – Лю-
дям кажуть: ми вам не платимо за голос, ми вам 
платимо за послуги, щоб ви були нашим агіта-
тором. Але це злочин, це підкуп виборців».

Гроші таки перемогли у Колодяжненській 
ОТГ. Головою громади став Віталій Кашик 
(1400 голосів, 54,79%). Другий результат – у 
кандидата від УКРОПу Григорія Рудюка (806 
голосів, 31,55%). У складі ради – 4 депутати від 
УКРОПу, 6 – самовисуванців, 2 – від Аграрної 
партії, по 5 – від БПП «Солідарність» та «Бать-
ківщини».

ЗАБРОДІВСЬКА ОТГ: 
ГРОШОВИЙ ТАНДЕМ 
«ІВАХІВЦІВ» ТА БПП 

До складу Забродівської ОТГ увійшли 
п’ять сільрад (Ратнівський р-н): Забродівська, 
Видраницька, Поступельська, Річицька, Щед-
рогірська. З 6208 виборців проголосувало 
4494 (72,39%). Серед 93 кандидатів у депу-
тати – 41 жінка та 52 чоловіки.

У день голосування місцеві з Видраниці 
розповіли, що тим стареньким, які не можуть 
самостійно пересуватися і голосують удома, 
члени виборчої комісії «підказують», за яко-
го кандидата поставити галочку. «Підсовують 
депутатів, які навіть не з того округу, що тре-
ба, – каже жителька Видраниці Пуана Жучок. 
– Приїжджали до мого брата, щоб голосував. 
Його дочка побачила, що не те підсунули».

Також чимало місцевих заявляють, що 
селянам пропонували гроші за Миколу Ка-
лачука – кандидата в голови, якого висунув 
«БПП «Солідарність». «Люди Івахіва за нього 

пропонували гроші. Той «патріот» давно хоче 
скупити Волинь. Я не продав голос. Але люди 
живуть бідно і гроші за голос беруть», – кон-
статує пан Василь.

Біля дільниці в Поступелі селяни також 
розповіли про підкупи. Про те, що людям 
пропонували продати голос, знає і голова 
Поступельської сільради Сергій Борисюк. 
«Чутки про підкуп ширилися. Суми невеликі – 
200 гривень, а то й менше», – каже він.

«Страшне говорять: усе продано, і прода-
но за копійки, – каже пані Галина. – Спочатку 
обіцяли по 250 гривень за голос. Потім стор-
гувалися на 200. І ще по 200 гривень пообіця-
ли після виборів, коли пройде кандидат. І це 
за Калачука стільки платять. Усі сусіди ходили 
на збори і поприходили звідти з грішми. Міс-
цеві ті гроші й роздавали».

Кандидат у депутати Забродівської ОТГ 
Неля Шевчик, яка балотувалася від «Батьків-
щини», не на камеру розповідає: в селі Лучичі 
по 200 гривень виборцям роздавали за умо-
ви, що ті проголосують не лише за потрібного 
кандидата на посаду голови, але й за депута-
та. «У нас це було в селі, в Адамівці та Зоря-
ному також роздали по 200 гривень, – каже 
пані Неля. – Три дні, як видали гроші. А за два 
тижні написали списки тих, хто їх візьме. Там 
ще гірша ситуація з роботою, як тут, бо з Лучи-
чів люди працювати в Ратне їздять, в Адамівці 
навіть школу закрили. Для цих людей 200 гри-
вень – реальні гроші».

На жодній дільниці у Забродівській ОТГ 
ми не знайшли інформації для виборців, хоча, 
згідно із законом, вона мала би бути. У селі 
Видраниці до нас підійшла бабуся й запитала, 
як голосувати та чи можна ставити галочку за 
кількох кандидатів.

«Раніше нам на виборах давали інформа-
цію. А цього разу сказали: нема такого бюдже-
ту. Хочете самі в своєму селі зробити – будь 
ласка. Просіть у кандидатів фото, інформацію 
і робіть», – одноголосно обурюються жіночки 
з ДВК в Поступелі.

На питання, чому дільниці не забезпе-
чені інформаційними бюлетенями, в Забро-
дівській сільській виборчій комісії нам за-
пропонували написати запит про надання 
інформації. «Усю інформацію ми розмістили 
на сайті Ратнівської РДА та подали на сайт 
ЦВК. Скрізь у селах є інтернет, у кожного є 
діти з телефонами і планшетами. Ми живемо 
в XXI столітті!» – переконувала нас голова За-
бродівської СВК Валентина Штик.

Головою Забродівської ОТГ став Микола 
Калачук від «БПП «Солідарність» (3349 голо-
сів, 73,96%). Представник УКРОПу Микола Ма-
карук – другий (1029 голосів, 22,73%), а Іван 
Панасюк від «Самопомочі» – третій (93 голо-
си, 2,05%). До складу ради увійшли 6 депута-
тів від УКРОПу, 5 – від «БПП «Солідарність», 
9 самовисуванців, 4 – від «Батьківщини», по 
1 – від Аграрної партії та «Розумної сили».

САМАРІВСЬКА ОТГ: 
ВИБІР БЕЗ ВИБОРУ

До складу Самарівської ОТГ (Ратнівський 
р-н) увійшли чотири сільради: Самарів-
ська, Залухівська, Межиситівська, Самари-
Оріхівська. Тут – 3829 виборців, з яких прого-
лосувало 2306 (60,22%). Серед 74 кандидатів 
у депутати – 26 жінок та 48 чоловіків.

У Самарівській ОТГ виборці опинили-

ся без вибору. На посаду голови залишився 
лише один претендент, офіційно самовисува-
нець Микола Маргес. Інший кандидат Микола 
Штик за дивних обставин зняв свою кандида-
туру. Люди кажуть, що таке рішення він ухва-
лив після розмови з чоловіком, якого в райо-
ні кличуть Білим. Селом ширяться чутки, що 
зняття обійшлося у 5 тис. доларів. Сам Штик, 
який вийшов на зв’язок лише на третій день 
після написання заяви про зняття своєї кан-
дидатури, звинувачення у підкупі заперечує. 
Хоча те, що гроші йому пропонував чоловік 
на прізвище Бащук, який нібито приїжджав 
від Степана Івахіва, підтверджує. Стосовно Бі-
лого, то про розмову з ним Штик теж зізнався, 
але запевнив, що той на нього впливу не має.

Кілька слів про цього одіозного «рішалу». 
Білого добре знають в окрузі. Місцеві кажуть, 
що свого часу він навіть відсидів у білоруській 
тюрмі за бійку. Заробляв на життя контрабан-
дою, допомагав біженцям переходити через 
кордон, а ті жили у нього та відпрацьовували 
послуги. А потім Білий (він же депутат Ратнів-
ської райради Віталій Тарасюк) пішов добро-
вольцем в АТО, і про його нечисту репутацію 
призабули. До речі, зі Степаном Івахівим Тара-
сюк не лише співпрацює, а й товаришує.

У день голосування місцеві повідомили, 
що в магазині села Самари-Оріхові споюють 
виборців, аби ті проголосували «як треба». 
Виставляв «поляну» та давав інструкції, зі слів 
очевидців, саме Білий. Ми приїхали туди в 
межах години із Забродівської ОТГ. Поблизу 
цього магазину та усередині зустріли чоло-
віків «з душком», які заледве трималися на 
ногах. Спілкуватися з ними було майже годі. 
Зауважимо, Самари-Оріхові – село на вигляд 
не бідове. Тут чотири магазини, спиртне про-
дають лише в одному з них. 

Головою ОТГ став Микола Маргес (983 
голоси, 88,24%). Головний його «конку-
рент» – недійсні бюлетені, яких тут виявилося 
найбільше (131 бюлетень, 11,76%). До складу 
ради Самарівської ОТГ увійшли 4 депутати від 
УКРОПу, 10 – від «Громадянської позиції», 2 – 
від «Батьківщини», 3 самовисуванці, по 1 – від 
Аграрної партії та «БПП «Солідарність».

ЗАБОРОЛЬ: 100 ГРИВЕНЬ 
ЗА КАНДИДАТА БЕЗ ДОХОДУ

У складі Заборольської ОТГ (Луцький 
р-н) – чотири сільради: Заборольська, Бого-
любська, Одерадівська, Шепельська. Тут 5970 
виборців, з яких проголосували 3329 (55,76%). 
Серед 123 кандидатів у депутати – 47 жінок та 
76 чоловіків.

Громадський діяч Антон Сосновський з 
нулями у декларації, який живе за кошти дру-
зів і їздив нетверезим за кермом, скандально 
відомий активіст, який у буквальному сенсі 
мився у приміщенні Луцької міськради Ілля 
Токаренко, та чинний Заборольський сіль-
ський голова Валерій Боярський – саме ці 
кандидати претендували на посаду голови 
Заборольської ОТГ.

Антон Сосновський розгорнув на те-
риторії ОТГ на початках виборчої кампанії 
масштабну діяльність: брендовані агітаційні 
намети, виступи гурту «Чорні Черешні» на 
його підтримку, поливання брудом конкурен-
та в агітаційних газетах. За нашими даними, 
схиляючи деяких виборців до голосування 
за Сос новського, людям платили по 100 гри-

вень, а в день голосування деякі жителі ОТГ 
отримували SMS з інтернету від цього канди-
дата із проханням прийти на дільниці.

Головою Заборольської об’єднаної гро-
мади став Валерій Боярський (2804 голоси, 
83,78%). Антон Сосновський – другий (415 
голосів, 12,4%), Ілля Токаренко – третій (38 
голосів, 1,14%). До складу ради увійшли 7 де-
путатів від УКРОПу, 13 самовисуванців, 4 – від 
Аграрної партії, 2 – від «Батьківщини».

ВИШНІВСЬКА ОТГ: 
ВІДНОСНА ТИША ТА СПОКІЙ 

У Вишнівській ОТГ (Любомльський р-н) – 
шість сільрад: Вишнівська, Ладинська, Олесь-
ка, Радехівська, Римачівська, Штунська. Тут 
5199 виборців, з яких проголосували 3444 
(67,19%). Серед 110 кандидатів у депутати – 
48 жінок та 62 чоловіки.

Вишнівська ОТГ – територія прикордонна. 
До Польщі рукою подати. Вибори, порівняно 
з іншими ОТГ, минули доволі спокійно. 

Головою Вишнівської ОТГ став чинний 
Вишнівський сільський голова Віктор Сущик, 
який балотувався самовисуванцем та якого 
підтримував народний депутат цього округу 
Ігор Гузь (2161 голос, 62,67%). БПП тут взяти 
реванш не вдалося, хоча й вони мали свого 
кандидата в голови – нинішнього Штунського 
сільського голову Олександра Зінчука. Однак 
за нього проголосував лише 861 виборець 
(24,97%), тож він – на другому місці. Представ-
ник «Свободи» Богдан Зосинчук – третій (370 
голосів, 10,73%). Самовисуванка Інна Лев-
чик – четверта (14 голосів, 0,41%). Найбільше 
депутатів тут стало від УКРОПу – 11, 8 – від 
«Батьківщини», 3 самовисуванці, по 1 – від 
«БПП «Солідарність» та «Самопомочі», 2 – від 
«Свободи».

НАОСТАНОК
Вибір зроблено. Громади отримали голів 

та депутатів. Уже завтра чимало виборців 
нарікатимуть на чергове «пакращення», яке 
багато з них створили своїми ж руками, мов-
чанням чи елементарною байдужістю. Їхній 
голос, сьогодні оцінений у копійки, завтра 
обернеться для когось чималенькими сума-
ми. Доведені до відчаю тотальною бідністю, 
люди готові перетворювати своє право ви-
бору на товар для влади. Влади, яка й далі 
грається нашими життями, відправляє на вій-
ну українських чоловіків, нищить здоров’я ді-
тей неякісними вакцинами, змушує віддавати 
чи не увесь заробіток на оплату світла й газу. 
І квиток у цю владу вартує всього 200 гри-
вень...

P.S. У матеріалі використано дані па-
ралельного підрахунку голосів, який здійс-
нювала Волинська обласна регіональна 
парторганізація «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП».

прес-служ
ба УКРО

П
у

Нині на Волині створено 20 
об’єднаних територіальних громад
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  Підготувала 
Тетяна ГРІШИНА 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. 

«Я знятий із військового облі-
ку (стоїть відповідний штамп 
у військовому квитку). На ор-
ганізацію, де працюю, надій-

шов наказ комісаріату з’явитися вій-
ськовозобов’язаним для уточнення 
даних, перекомісії та видачі нових вій-
ськових квитків зі списком працівни-
ків під розпис щодо ознайомлення. Як 
розумію, згідно із п. 3 ч. 6 ст. 37 закону 
«Про військовий обов’язок і військову 
службу» я не військовозобов’язаний, 
але у списку до явки числюся. Указ 
Президента щодо нових військових 
квитків передбачає, що старі чинні й 
замінювати їх на нові не обов’язково.

Думаю, що мене спеціально вклю-
чили до списку, сподіваючись, що сам 
прийду і добровільно поновлюся на 
обліку. Чи мушу я іти у військкомат 
для уточнення даних? І якщо розпи-
сався, що з наказом ознайомлений, 
це не зараховує мене автоматично до 
згодних на перекомісію?»

У цій ситуації все залежить від того, 
на якій підставі вас знято з військового 
обліку. Якщо це за станом здоров’я й вас 
визнано таким, що не придатний до вій-
ськової служби в мирний час і обмежено 
придатний у військовий, тоді перекомісія 
не обов’язкова. Однак у реаліях сього-
дення її нав’язують особам, яких раніше 
комісували. Якщо не з’явитеся до військ-
комату без поважних причин за вказаним 
викликом, тоді вам загрожує відпові-
дальність за вчинення адміністративного 
правопорушення, передбаченого ст. 210 
КУпАП у вигляді штрафу від п’яти до семи 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 85 до 119 грн), і вас зможуть 
доправити до військкомату примусово.

«Мені сказали, що мою сім’ю 
поставили на облік як неблаго-
получну. Як мені отримати офі-
ційну інформацію щодо такого 

рішення? Моя дружина хвора, а в нас – 
новонароджений син. Чи може орган 
опіки і піклування залишити дитину зі 
мною, якщо у мене є три погашені су-
димості, а в свідоцтві про народження 
я батьком не записаний?» 

Для отримання інформації, чи по-
ставлено сім’ю на облік як неблагополуч-
ну, вам слід звернутися до відповідного 
підрозділу соціальної служби для сім’ї, 
дітей та молоді при міській раді чи при 
райдержадміністрації (залежно від вашо-
го місця проживання) із заявою про на-
дання інформації. При цьому таку заяву 
слід обґрунтувати посиланням на ст. 40 
Конституції України, ст. 5 закону «Про ін-
формацію», ст. 8, ст. 16 закону «Про захист 
персональних даних». Вказані норми за-
конів гарантують вам право на отриман-
ня такої інформації. Якщо ви юридично не 
значитеся батьком дитини, відповідно, не 
маєте на неї жодних прав. І для того, аби 
її з вами залишили, маєте офіційно бути 
батьком дитини (у вашій ситуації це під-
лягає вирішенню в судовому порядку че-
рез позов про встановлення батьківства 
та виправлення даних у свідоцтві про на-
родження). І якщо наразі у вас усе гаразд 
із законом, а мати дитини не може її до-
глядати, провадить аморальний спосіб 
життя та створює загрозу для нормаль-
ного розвитку дитини, тоді рішення про 
залишення малюка з вами може бути й на 
вашу користь.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста реформа ЧИ ОЧІКУЄ УКРАЇНЦІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНА СТАРІСТЬ? 

На першому після 
канікул засіданні 
парламенту, тобто 

у середині травня, можна 
очікувати на проект 
закону про проведення 
пенсійної реформи, яка 
має запрацювати вже 
з 2018 року. В уряді 
кажуть, що реформа 
передусім потрібна 
не Міжнародному 
валютному фонду, а 
Україні, де кількість 
людей, які працюють, 
не може покрити 
потреби тих, хто 
досягає пенсійного 
віку. Тож народжені у 
90-х чи навіть у 80-х 
роках за песимістичних 
розрахунків матимуть 
замість пенсій дірки. Що 
пропонують урядовці 
та як залагоджують 
ситуацію в інших країнах, 
спробуємо з’ясувати далі. 

МВФ: 
РОЗВ’ЯЗУВАТИ 
ПИТАННЯ ПОТРІБНО 
НЕГАЙНО 

«Протягом останніх 10-15 
років усі звіти про стан пенсій-
ної системи повторюють одні й 
ті ж висновки. Якщо нічого не 
зміниться, то Пенсійний фонд 
ставатиме все більш фінансово 
нестійким і не зможе забезпечи-
ти пенсії на рівні прожиткового 
мінімуму населенню України», – 
пише голова місії МВФ в Україні 
Рон ван Роден у виданні «Еконо-
мічна правда». 

Він зазначає, що усі євро-
пейські країни свого часу зіткну-
лися із проблемою старіння на-
селення та скорочення робочої 
сили. Одначе з радянських часів 
лише Україна не змінювала під-
ходів до пенсійних питань кар-
динально. Поодинокі спроби не 
розв’язували питання глобально. 

«Середній вік виходу на 
пенсію для чоловіків становить 
близько 58,5 року, для жінок – 
трохи менш як 56 років. Для по-
рівняння: середні показники у 
ЄС становлять 63,6 року для чо-
ловіків і 62,6 року для жінок. Це 
призвело до того, що в Україні 
налічується понад 12 млн пенсіо-
нерів – близько 30% населен-
ня», – цитуємо Родена.

Окрім цього, низьким зали-
шається співвідношення тих, хто 
платить пенсійні внески, та пен-
сіонерів. Це, звісно, також показ-
ник того, скільки виплат – у тіні. 
Однак стимулів до таких виплат 
небагато. Тож соціальне страху-
вання покриває лише невелику 
частку пенсійного кошика. Рон 
ван Роден зазначає, що покрит-
тя з бюджету пенсійної дірки до-
сягає 6% ВВП, що більше, аніж 
витрати на безпеку та оборону. 
Також варто згадати про непо-
мірно великі пенсійні надбавки 
для певних груп працівників. 

Як розв’язувати це питання – 
справа українського уряду. Один 
із рецептів, які озвучив представ-
ник МВФ, – це надання працівни-
кам більшого вибору щодо віку 
виходу на пенсію залежно від за-
гальної тривалості трудового ста-
жу: для відносно раннього виходу 
на пенсію потрібно буде мати біль-
ший трудовий стаж. Також ідеться 
про створення стимулів для про-
довження трудової діяльності та 
пізнішого виходу на пенсію.

Іншими словами, вищі пенсії 

будуть отримувати ті, хто сплачує 
більше внесків і працює довше, а 
ті, хто сплачує менші внески і ви-
рішив вийти на пенсію раніше, 
отримуватимуть меншу пенсію. 
Він також наголошує на жорсткій 
регуляції спрощеного режиму 
оподаткування для малих підпри-
ємств. А ось введення так званої 
накопичувальної пенсійної систе-
ми на додаток до чинної, на думку 
Родена, не матиме особливого 
сенсу без попереднього виправ-
лення недоліків чинної системи. 

УРЯД: ПЛАНИ 
АМБІТНІ 

В уряді реакція на статтю 
Родена була емоційною і спро-
вокувала шквал критики. Віце-
прем’єр-міністр України Павло 
Розенко відзначив, що голова 
місії МВФ не розуміє українських 
реалій. «Після слів «експерта», що 
основна структура пенсійної сис-
теми не змінилася з радянських 
часів, зникло будь-яке бажання 
читати всю цю маячню до кін-
ця», – написав урядовець.

В уряді реалізувати пенсій-
ну реформу сподіваються уже 
з 1 січня 2018 року. У своєму 
Facebook Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман написав, що 
передусім варто очікувати збіль-
шення пенсій. Якщо точно, то 
йдеться про перерахунок пенсій 
для тих, у кого з 2012 року вони 
не змінювалися. Зокрема, для 
5,6 млн пенсіонерів, у тому числі 
для 3,1 млн, очікується, що пенсії 
зростуть на 500 гривень і більше. 
Але це зростання не пов’язане з 
реформою пенсійної системи, це 
планове підвищення соціальних 
стандартів, яке нардепи ухвали-
ли разом із бюджетом на 2017 рік 
у грудні минулого року.

Гройсман також анонсував, 
що пенсії не оподатковуватимуть-
ся для пенсіонерів, які працюють. 
У планах урядовця – досягнути 
бездефіцитного Пенсійного фон-
ду до 2024 року. Він запевняє, що 
про підвищення пенсійного віку 
поки що не йдеться. А розмір 
пенсії залежатиме від розміру 
сплачених внесків. 

Утім, зі слів представника 
Петра Порошенка в парламенті 
Ірини Луценко, яка виступила не-
щодавно у сесійній залі, підняття 
пенсійного віку можна чекати 

Дефіцит 
пенсійного фонду 
України становить 
140 млрд грн.  
Це другий за 
величиною 
дефіцит 
пенсійного фонду 
в Європі.

після того, як «економічні показ-
ники та інфляція будуть на досить 
низькому рівні». Планується, що 
до 2021 року пенсійний вік чо-
ловіків і жінок таки зрівняється й 
становитиме 60 років. 

В уряді уже говорять про 
збільшення вимог щодо наяв-
ності страхового стажу. «Просто 
сказати, мовляв, мені 60 років – 
платіть пенсію, вже буде годі», – 
заявив в ефірі «Радіо Свобода» 
міністр соціальної політики Ан-
дрій Рева.

Це все звучить амбітно та со-
лодко, втім постає питання, за 
рахунок чого Пенсійний фонд, 
у якому нині дірка розміром з 
«маріанську впадину», вийде вже 
за сім років у нуль? В уряді роз-
раховують на відрахування від 
збільшення мінімального рівня 
зарплати, а також виведення з 
тіні тих, хто не платить єдиний 
соціальний внесок. 

Щоб змінити цю ситуацію, 
у Кабміні вирішили підвищити 
штрафи за виплату зарплати без 
сплати ЄСВ та податків – у сто-
кратному розмірі від мінімальної 
зарплати, яку цим же законом 
підвищили до 3200 грн, пише ви-
дання «Гордон» із посиланням на 
міністра Реву. 

Іншої конкретики щодо про-
екту реформи немає. Це досить 
небезпечно, оскільки, як це зав-
жди буває, терміни ухвалення 
рішення вже майже вичерпані, 
а всіх деталей немає. Можливо, 
всупереч заявам Родена, в уряді 
запропонують і так званий дру-
гий рівень пенсійної системи, 
коли не лише ті, хто легально 
працює, утримують пенсіонерів, 
а коли й ті, хто працює додатко-
во, відкладатимуть частину до-
ходу, який держава інвестує в 
економіку для виплати пенсії у 
майбутньому. 

ПАРЛАМЕНТ – 
В ОЧІКУВАННІ 
НЕВІДОМОГО 

Аби ввести реформу в дію, 
уряду потрібно не лише узгоди-
ти ці питання з МВФ, а й, звісно, 
з парламентом. Хоча, припуска-
ють, оскільки парламентарі не 
хочуть наражатися на можливий 
розпуск, Президенту вдасться на 
них натиснути, і пропозиції вра-
хують. 

Звісно, навіть сирі заяви вже 
наразилися на критику. Юрист і 
громадський діяч, експерт Вене-
ційської комісії Марина Ставній-
чук вважає, що запропоновані 
урядом зміни не є реформою 
узагалі. 

«Ми ніколи не наповнимо 
бюджет Пенсійного фонду, якщо 
не буде справді здійснено тих 
фінансово-економічних реформ, 

які дадуть серйозний ефект для 
розвитку. Якщо будуть інвестиції, 
розвиток промисловості, надійна 
банківська система, тобто ство-
рено нові умови, тоді ця важка 
проб лема, яка виникла не лише 
при цьому уряді, може поступо-
во залагодитися», – цитує Став-
нійчук «Політика і культура». 

А ось виконавчий директор 
Центру соціально-економічних 
досліджень «CASE Україна» Дмит-
ро Боярчук зазначає, що голов-
ною метою реформи залиша-
тиметься зменшення дефіциту 
Пенсійного фонду, передає DW. 
Сподіватися на суттєве збіль-
шення розмірів пенсійного за-
безпечення при цьому не варто, 
адже за нинішньої демографічної 
структури українського суспіль-
ства пенсія, яка забезпечується 
за рахунок платників податків, 
може бути лише мінімальною, 
каже експерт.

ЯКИМ Є 
ЗАКОРДОННИЙ 
ДОСВІД? 

У США є і державні, і комер-
ційні пенсійні фонди. Державні 
формуються завдяки відрахуван-
ням, які здійснюють роботодавці. 
На пенсію тут виходять у 65-67 
років. Можна і раніше, втім тоді 
пенсійні відрахування складати-
муть 20%. Але навіть найменша 
пенсія, схоже, може забезпечити 
тут гідний рівень життя. 

У Фінляндії пенсійний вік 
складає 65 років. В Австралії є 
можливість кожному самостійно 
забезпечити старість. Упродовж 
життя громадяни країни відрахо-
вують із заробітку близько 10% 
на спеціальний рахунок, яким не 
можна користатися до виходу на 
відпочинок. 

У Бельгії на пенсію можна піти 
вже у 63 роки, але для отримання, 
скажімо, повного пенсійного па-
кету варто мати трудовий стаж не 
менш як 45 років. Якщо ця цифра 
менша, то і кількість грошей буде 
меншою. 

В Італії вже наступного року 
пенсійний вік має досягнути 66 
років. Чверть пенсіонерів за-
безпечують приватні компанії, 
решту – держава. Італійці отри-
мують трішки більш як 70% від 
свого заробітку. 

У Німеччині можна вийти 
на пенсію в 65 років, однак вік 
поступово піднімається. Люди, 
народжені після 1964 року, змо-
жуть отримувати допомогу після 
67 років.

Загалом у Європі – тенденція 
до збільшення пенсійного віку. 
Це пов’язано у тому числі зі збіль-
шенням тривалості життя. В Укра-
їні поки що такої демографічної 
статистики не помітно. 

epravda.com
.ua

Нині у Європі – тенденція до 
збільшення пенсійного віку
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Завжди говори те, що думаєш, і роби те, що тобі видається правильним – це твоє життя, 
і ніхто краще за тебе його не проживе. Жан Рено
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спорту – майбутнє

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора 
Луцьк

«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.

СТАДІОН У ВЕРЕСНЕВОМУ: 
ХАЩІ, СМІТТЯ ТА КУПА ГНОЮ

Спортивний стадіон 
у мікрорайоні 
Вересневе, що в 

Луцьку, останні кілька 
років з окраси та символу 
здорового способу 
життя перетворився 
на сміттєзвалище. 
Тренуватися тут до снаги 
не кожному – навкруги бите 
скло, бур’яни та сміття. 
Постійними відвідувачами 
стадіону, кажуть місцеві, 
крім кількох справжніх 
фанатів здорового способу 
життя, стали наркомани та 
любителі випивки. Що ж 
сталося з цією спортивною 
ареною та чи можна ї ї 
повернути до життя?

НЕСПОРТИВНА 
ІСТОРІЯ

«На цьому стадіоні нинішній 
тренер футбольного клубу «Во-
линь» Віталій Кварцяний відбирав 
футболістів для команди», – відразу 
з гордістю повідомляють нам міс-
цеві жителі, які взялися показувати 
дорогу до стадіону.

До цього спортивного поля не 
так легко знайти шлях. Воно загу-
билося у вузьких вуличках мікрора-
йону. Вхід тут відшукати ще важче, 
адже навіть стоячи біля воріт ко-
лишньої спортивної арени, не здо-
гадаєшся, що тут вирувало життя. 
Сіро-похмурі бетонні стіни огорожі 
та рясно засмічені кущі – відразу 
стає зрозуміло, що спорт місцеві 
жителі не поважають. 

На вході до стадіону нас зустрі-
чають учні місцевої школи №16 та 
їхній учитель фізкультури. Вони, як 
тільки дізналися, що стадіон приї-
дуть оглядати журналісти, прийшли 
сюди, аби довести, що не всі тутешні 
жителі так зневажають навколишню 
природу та здоровий спосіб життя.

«Колись стадіон був дуже чис-
тим. Коли ходила в дитсадок, то 
вихователі нас приводили сюди 
на екскурсію, ми гралися, бігали. 
Тут стояли гарні футбольні ворота. 
Пам’ятаю, коли ходила в молодші 
класи, то теж приходила сюди, бо 
тут тренувалися професійні спортс-
мени», – пригадує семикласниця 
Ангеліна Демчук.

Учителька Тетяна Казнадзей 
розповідає: за її пам’яті на території 
стадіону були бігові доріжки, пов-
ноцінне футбольне поле та трибу-
ни. Зараз на місці доріжок бур’яни, 
а про футбольне поле нагадують 
лишень стовпи воріт для гри.

«Бігові доріжки були висипані 
гравієм, але зараз від них не лиши-

лося і сліду», – додає пані Тетяна.
Люди пригадують: на цьому ста-

діоні проводили тренування, спор-
тивні змагання, навіть займалася 
дуже відома свого часу футбольна 
команда «Кристал». Лучанин Андрій 
Костенко, який раніше жив у цьому 
районі, каже: сам був одним із фут-
болістів «Кристала».

«Ця команда була з історією. 
А на стадіоні проводили обласні, 
районні першості з футболу. Я по-
чав грати у футбол з восьми років, 
у 14 мене взяли в команду. Добре 
пам’ятаю, яке тут було рівне поле, 
де стояли лавки для вболівальни-
ків. Тут діти проводили дуже багато 
часу, – розповідає Андрій. – Зараз, 
через 15 років, коли це побачив – 
жахнувся. Те, що раніше було пре-
красним майданчиком для спорту, 
для досягнень, перетворили на 
смітник».

 «Тепер тут розпивають алко-
гольні напої, випасають кіз, гуляють 
із собаками, кури тут несуть яйця, 
а люди виносять сміття. На жаль, 
лучани ще не навчилися поважати 
одне одного. Коли навесні зрізують 
дерева, вони сюди ще й викидають 
сухе гілля», – з прикрістю констатує 
учителька. 

За останні кілька років, відколи 
цей стадіон перестали використо-
вувати за призначенням, місцеві 
жителі перетворили його на своє-
рідне сміттєзвалище. Сюди зносять 
непотріб з дому, викидають побуто-
ве сміття. Поле рясніє недопалками 
та пластиковими пляшками. Дирек-
тор комунального підприємства 
«Дитячо-юнацька спортивна школа 
№2» Валерій Панчук розповідає: ста-
діон – на балансі підпорядкованого 
йому навчального закладу. Проте 
облаштувати тут гідне спортивне 
життя комунальному підприємству 
не до снаги – грошей, як завше, не 
вистачає. Тож аби стадіон зовсім не 
занепав, щороку він та працівники 
спортшколи виходять сюди на сво-
єрідний суботник. Запасаються ру-
кавицями, пакетами та чистять від 
сміття арену. Проте за деякий час, 
усупереч всім їхнім старанням, тут 
знову гори непотребу.

«По-перше, Вересневе – це 
округ, у якому я обирався, по-друге, 
це мікрорайон, у якому я проживаю, 
по-третє, це стадіон, де я ранками 
тренуюся. Місцеві переймаються 
не тільки тим, що стадіон занедба-
ний, а й тим, що прийде забудовник 
і буде тут зводити будинки», – каже 
Борис Смаль. 

На останній сесії Луцької міської 
ради 26 квітня з міського бюджету 
виділили 150 тисяч гривень на ре-
конструкцію стадіону. Ще 100 ти-
сяч Борис Смаль планує виділити 
з депутатського фонду. За словами 
обранця громади, попередньо вже 
відбулися перемовини з дирек-
тором спортивної школи, на яких 
спільно вирішували, що першочер-
гово потрібно зробити на стадіоні.

«Раніше грошей на реконструк-
цію цього стадіону не виділяли. 
Цього року завдяки депутату Бо-
рису Смалю кошти виділили з бю-
джету міста, тож наступного тижня 
розпоч немо облаштування. Тут 
буде футбольне поле, ми підсіємо 
траву, розкатаємо катком землю, 
аби зробити його рівнішим, облаш-
туємо роздягальню, лавочки для 
батьків і дітей, полагодимо паркан. 
А ще в планах – добудова крито-
го спортзалу, щоб діти мали змогу 
займатися взимку, і встановлення 
тренажерів», – розповідає директор 
КП «ДЮСШ №2» Валерій Панчук.

«Тут є місце для повноцінного 
футбольного поля, можна розмісти-
ти футбольний майданчик, а то на-
віть і тенісний корт, ще й залишить-
ся місце для трибун. За попередніми 
домовленостями зі спортшколою, 
ми плануємо зробити вхід з боку 
вулиці Корольова, облаштувати 
автомобільну стоянку, а ще дуже 
хочемо побудувати критий спорт-
зал», – розповідає про плани щодо 
спортивної арени Борис Смаль.

Роботи з облаштування стадіо-
ну обіцяють розпочати найближ-
чим часом. Планують, що вже улітку 
тут гратимуть у футбол. Діти, вчите-
лі сподіваються, що ця спортивна 
арена не буде місцевим смітни-
ком, а стане нарешті окрасою мік-
рорайону. 

У куточку стадіону помічаємо 
купу гною. Місцевий житель на 
шматку території облаштував від-
стійник. Наші провідники з при-
крістю коментують: це дуже зручно 
для недобросовісного лучанина. 
Паркан невисокий, тож вила з гно-
єм легко перекинути на спортивну 
територію. А потім з боку стадіону 
підігнати автомобіль, яким це все 
можна вивезти. Головне, що непри-
вабливе видовище ні в садибі не 
смердить, ні око не муляє винахід-
ливому господарнику. 

«Стадіон почав занепадати років 
15 тому, – відволікає нас від спогля-
дання смердючої купи Тетяна Каз-
надзей. – Жив колись тренер, який 
самотужки, за батьківській кош ти, 
облаштовував цю арену. Сюди ку-
пили газонокосарку, якою косили 
траву, з дітьми робили розмітку. Але 
він помер у 2010 році – і стадіон «по-
мер» разом з ним. Відтоді поля ніхто 
не косив. Ми періодично з дітьми зі 
школи сюди приходили, прибирали, 
міська рада виділяла рукавички, й 
ми наводили чистоту».

За словами жінки, щоб не на-
ражати на небезпеку, дітей сюди 
тренуватися не водять – у школі об-
ходяться двома власними спортив-
ними полями. Проте навіть школярі 
запевняють: на цьому стадіоні го-
туватися до складання нормативів 
було б зручніше. 

«Цей стадіон подобається тим, 
що тут велика територія, де можна 

бігати і займатися спортом. Якби тут 
було чистіше, то приходив би сюди 
частіше. Я займаюся бойовим гопа-
ком і мені треба бігати, робити різні 
вправи, але зазвичай доводиться 
це робити на шкільному подвір’ї 
або біля дому», – каже семикласник 
Ілля Поворознюк.

«Сюди й зараз приходять стар-
ші люди грати у футбол, але якби 
тут було чисто, то і діти приходили 
б. Тут, попри те, що немає бігових 
доріжок, вечорами і зранку бігають 
люди», – додає школярка Вікторія 
Смоленська.

«Якби тут зробили стадіон, то ми 
набрали б дітей, створили б кілька 
груп, щоб займалися, тренувалися. 
Бо на нинішньому полі чогось на-
вчити дитину неможливо. Серце 
кров’ю обливається, коли бачиш 
таке», – каже тренер з футболу Та-
рас Бондарчук.

ДРУГЕ ЖИТТЯ 
ЗАКИНУТОГО 
СТАДІОНУ

У мікрорайоні Вересневе про-
живає близько п’яти тисяч людей. 
У спортивній школі, що розташова-
на неподалік, лише на секцію фут-
болу ходить 200 дітей. Уже кіль-
ка років депутат Луцької міської 
ради від фракції політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» Борис Смаль домагається 
виділення грошей на реконструк-
цію стадіону. 

На стадіоні облаштували відстійник для гною

Вхід до стадіону

Школярі розповідають, що коли стадіон 
був чистішим, то часто сюди приходили

«На цей стадіон дітей не 
пускаємо, бо це небезпечно», – 
каже Тетяна Казнадей

Борис Смаль кілька 
років просив грошей 
з міського бюджету на 
реконструкцію стадіону

Місцеві перетворили спортивну арену на смітник
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Сторінку підготувала Лілія БОНДАР

ЩОБ ФРЕЗІЯ 
КВІТЛА ДОВГО 

Кажуть, що фрезія – вибаглива 
рослина і вимагає багато 

уваги. Але це міф. Є певні вимоги 
до температурного режиму під 
час зберігання й висаджування ї ї 
цибулин. Фрезія дуже світлолюбна 
та теплолюбна рослина. Оптимальна 
температура для вирощування – 
20-25 градусів. Цибулини фрезії 
слід висаджувати у квітні-травні 
на глибину 5-6 см. Рясний полив 
упродовж 15 днів забезпечить 
добрий розвиток корінців. Через 20 
днів цибулини проростають. 

Головна умова для гарного квітуван-
ня – висадження на добре освітлюване 
сонячне місце. У період росту, бутонізації 
і квітування через кожні два тижні піджив-
лювати азотними мінеральними добрива-
ми, зокрема кальцієвою селітрою. 

Фрезія квітує довго – до середини 
жовтня. У цей час її треба рясно поливати, 
особливо в спекотні дні. І зменшити полив 
після того, як зріжете сухий відцвілий квіт-
конос, бо цибулини можуть загнити. 

Щойно листя у жовтні почне жовтіти, 
цибулини треба акуратно викопати, зрі-
зати ножицями верхню частину, скласти в 
картонну коробку і просушувати впродовж 
п’яти днів надворі. Після цього цибулини 
слід оглянути й видалити пошкоджені. 

Для доброго росту фрезії потрібен три-
валий, протягом чотирьох місяців, процес 
прогрівання. У цей час цибулини зберіга-
ються за температури 15-25 градусів, але у 
жодному разі, на відміну від гладіолусів, не 
в холодильнику чи у погребі. 

Шкідники фрезії – павутинний кліщ 
і тля.   

підвіконня

і тля.   

botanichka.ru

смакота

П’ЯТЬ ГРУШ НАГОДУЮТЬ ДЕСЯТЬ ДУШ

САЛАТ ІЗ 
ГРУШАМИ, 
СИРОМ 
РОКФОР І 
ВОЛОСЬКИМИ 
ГОРІХАМИ

На чотири 
порції:
• 2 груші   • 2 пучки листя салату 
• 100 г сиру рокфор 
• 1 лимон   • 10 волоських горіхів
• 2 ст. ложки оцту
• 10 г оливкової олії

Вимити й почистити груші. Нарізати ку-
биками, збризнути лимонним соком, щоб 
вони не потемніли. Посмажити на оливковій 
олії до золотистого кольору. Порізати рок-
фор і горіхи. Додати груші та листя салату. 
Все заправити медом, оливковою олією, 
оцтом. Добре вимішати.

СИРНІ МЛИНЦІ 
З ГРУШАМИ
• 2 груші   • 400 г сиру 
• 2 яйця   • 6 ст. ложок манки
• сіль, цукор, олія

Сир добре розім’яти міксером, додати 
яйця, манку, приправити сіллю та цукром. 
Накрити миску плівкою і залишити на годи-
ну. Груші порізати маленькими кубиками 
або тонкими скибочками, додати їх до сир-
ної маси. Сковорідку на-
гріти, налити олії. Столо-
вою ложкою викладати 
оладки на сковороду 
й обсмажувати з 
двох боків. Роз-
класти млинці 
на тарілці та 
посипати пуд-
рою. 

МИИИИИИИИИИИИ 

оооовоо орідку на
ооолії. Столо-
викладати 
овороду 
ти з
з-
і 

а 
-

народний досвід

квіткова аптечка

МОНСТЕРА ЛЮБИТЬ СВІТЛО

МЕД Є? ТИСК ЗІБ’Є

Для вирощування в 
кімнатних умовах 
найчастіше 

використовують 
монстеру делікатесну. 
Вона досягає 3-4 м 
заввишки. Її краще 
вирощувати у великому 
приміщенні. Назву 
«делікатесна» рослина 
отримала через плоди, 
але в їжу їх краще не 
вживати, вони можуть 
спровокувати опік 
слизової оболонки. 
Листя велике (до 60 см 
у діаметрі), розсічене 
й продірявлене. 
Суцвіття – качан 
завдовжки до 25 см, 
завтовшки 10-20 см, 
покривало – біле. 

Оскільки монстера – ліана, 
їй потрібна хороша опора, у 
ролі якої можна використати 
продірявлену трубку з пластику 
або сітку, згорнуту в трубу й на-
повнену торфом або мохами. 

Для вирощування підійде 
світле приміщення з розсія-
ним світлом. Хоча рослина і є 
тіньовитривалою, але при роз-
та шуванні в затінених примі-
щеннях її ріст значно вповіль-
нюється. 

Узимку оптимальною тем-
пературою є 16-21°С, улітку – 
близько 25°С. Рослину потрібно 

розміщувати далі від опа-
лювальних приладів і про-
тягів. Листя слід регулярно 
обприс кувати водою й 
очищати від пилу. 

У теплу пору року 
монстера потре-
бує рясного поливу. 
Узимку полив потріб-
но скоротити, але не 
допускати пересихан-
ня землі в горщику. 
Для поливу слід 
використовувати 
добре відстоя-
ну воду, що не 
містить вапна. 
У період актив-
ного росту треба 
підживлювати рос-
лину раз на два тижні 
комплексним добри-
вом.

М о н с т е р а 
стійка до шкід-
ників. Іноді ви-
рощування у 
неправильних 
умовах може призвести 
до зараження рослини щи-
тівками, павутинними кліщами 
й борошнистими червцями. 

Щитівок можна побачити 
на листі та стеблах рослини, а 
павутинні кліщі й борошнисті 
червці ховаються з нижнього 
боку листя. Боротися зі шкід-
никами можна за допомо-

гою мильного розчину. Об-
робляти монстеру мильним 
розчином слід кілька разів. 

Для того щоб запо-
бігти з’яві шкідників на 
монстері, треба ретель-

но стежити за чистотою 
її листя, а також обприску-
вати його водою, щоб під-

тримати вологість. 
Якщо квітці бра-

куватиме світла, то 
нижнє листя може об-

падати, а нове буде від-
ростати дрібним, блідим 

і без отворів. Розташуван-
ня рослини в приміщенні з 

високою температурою та 
сухим повітрям може при-

звести до засихання і втрати 
листя. 

Надлишок вологи також 
зав дає шкоди рослині. 

Монстера розмножується 
живцями, які зрізують із її вер-
хівки. Молоді рослини тре-
ба пересаджувати щорічно. 
Якщо рослині понад чотири 
роки, то її слід пересаджу-
вати раз на два-три роки, 

але при цьому раз на рік за-
мінювати верхній шар ґрунту 

в горщику на новий. Для виро-
щування монстери підійде ґрун-
това суміш, що складається з 
трьох частин дернової землі, по 
одній частині торфу, перегною 
та піску. 
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хівки. Молоді р
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това суміш, що с
трьох частин дерно
одній частині торф
та піску. 

Збити артеріальний тиск можна народни-
ми методами. 

Настоянка плодів глоду: 1 ст. ложку по-
дрібнених плодів або квіток залити склянкою 

горілки. Настояти в закритій посудині сім 
днів, а потім процідити. Вживати до їди по 20-
30 крапель 3-4 рази на день. 

Мед із буряком: 1/4 склянки натертого 

сирого буряка змішати з 1/4 склянки квіт-
кового меду. Вживати по 1 ст. ложці тричі 
на день за півгодини до їди. 

Настоянка соку ріпчастої цибулі: ви-
чавити сік з 3 кг цибулі, змішати його з 500 г 
меду, додати перетинки 25 волоських го-
ріхів, залити 0,5 л горілки. Настояти 10 діб. 
Вживати по 1 ст. ложці двічі-тричі на день. 

Можна вживати щодня натще по 3 
крап лі свіжого соку алое, розведеного в 
1 ст. ложці холодної кип’яченої води. 

При гіпертонії корисні часникові 
ванни: потовкти 30-40 зубців часнику, 
залити 10 л кип’яченої води, закрити ка-
струлю кришкою, закутати і настояти 6-10 
годин. Отриманий настій знову розігріти, 
не доводячи до кипіння, вилити у ванну й 
долити до потрібного обсягу гарячої води 
або настою листя берези. Співвідношення 
часникової і звичайної води або настою 
листя берези має бути 1:10. 

колаж
 ВН

Про цілющі властивості меду відомо споконвіків
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ВІВТОРОК 9 травня
06.05, 08.05 Ера бізнесу
06.10, 08.10 АгроЕра
06.15, 07.10, 08.15 

День Янгола. Співоча 
Ескадрилья

06.50, 08.10 Смакота
08.55 Паспорт.Ua
09.00 Д/ф «Загальний 

зшиток»
10.00 Урочистості 

з нагоди річниці 
Перемоги над 
фашизмом у Європі

10.55 Акція «Перша 
Хвилина Миру»

12.15 Д/ф «Рустам 
Хамраєв»

13.10 Х/ф «Штиль»
15.05 Д/ф «Олександра 

Шулежко. Доля 
праведниці»

15.50 Д/ф «Легіон»
16.45 Д/ф «Срібна Земля»
18.15 Д/ф «Золотий 

вересень»
19.05 Х/ф «Жива»
21.00 Новини
21.30 За крок до 

Євробачення
22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017. 
Перший півфінал

00.10 На слуху
00.40 Від першої особи
01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»
03.45 Д/ф «Каїнова 

печать»
04.20 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.30 Зона ночі
04.30 Абзац
05.25, 06.45 Kids Time
05.30 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.50 М/с «Кухня»
17.00 Хто зверху?
22.50 Х/ф «Училка»
00.40 Х/ф «Коледж»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.55, 18.30 «За живе!»
10.15 Х/ф «Рідна кров»
12.05 Х/ф «А зорі тут 

тихі»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»
23.25 Т/с «Коли ми 

вдома»
00.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
09.30 «Розсміши коміка»
10.30 «Орел і Решка. На 

краю світу»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
21.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.20, 15.00, 19.00, 01.40 

Сьогодні
07.00 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
08.50, 15.20, 20.00 Т/с 

«Офіцерські дружини»
21.00 Т/с «Штрафник»
00.00 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

02.20 Х/ф «12 мавп»
04.20 Зірковий шлях
05.20 Агенти 

справедливості

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10 Повітряні воїни
09.20 Втеча з замку 

Колдіц
10.20, 21.00 Мисливці на 

нацистів
12.50, 23.40 Анатомія 

бою
13.50 Загадки планети
14.50 Дивовижний 

Ізраїль
17.30 Далеко і ще далі
19.10 Майор «Вихор»
20.10 Україна: забута 

історія
00.50 Наші
05.30 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.45 Х/ф «Летять 

журавлі»
08.40 Х/ф «Ати-бати, 

йшли солдати»
10.25 Х/ф «Велика 

різниця»
12.10 Х/ф «Трава під 

снігом»
16.05 Х/ф «Дачна 

поїздка сержанта 
Цибулі»

17.40 Х/ф 
«Джентльмени удачі»

20.15 Т/с «Родичі»
00.40 Місто
04.40 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

1+1

05.20, 02.20 Х/ф «Доля 
людини»

07.00 Марафон «Наша 
Перемога»

13.00 Х/ф «В бій ідуть 
тільки «старики»

14.20 Т/с «Завдання 
особливої важливості. 
Операція «Тайфун»

17.10 Т/с «Танкіст»
20.00 «Подробиці»
20.30 Концерт 

«Перемога. Одна на 
всіх»

22.45 Док.проект «Люди 
перемоги. Будемо 
жити!»

23.30 Т/с «Я повернуся»
03.50 Ток-шоу 

«Стосується кожного»

ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 04.25 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Х/ф «Крейсер»
12.45 Х/ф «Ворог біля 

воріт»
15.00 Х/ф «Конвой»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф «Лють»
22.40 Д/ф «Вони 

закінчили війну»
00.30 Х/ф «Список 

Шиндлера»
03.30 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

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 «Іванко та 

воронячий цар»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Віталька. 10й сезон
18.00 М/ф «Родина 

Крудс»
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 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, 22.40 Час-Тіme
07.45 «Дитячий світ»
08.20 Крок назустріч
08.40 Т/ф «Щасливий, що 

Ви мене зрозуміли»
09.15 «Реліквія сімейного 

фотоальбому»
09.30 «Доля моєї родини 

в роки Другої світової 
війни»

09.45 Т/ц «Естафета 
пам’яті» (М.Капітоненко)

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

волиняни» (У.Самчук)
11.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Зустріч для Вас»
12.25 Т/ц «Естафета 

пам’яті» (В. Москаленко)
12.35 Т/ц «Зірковий 

коктейль»
13.00 Т/ц «У майстерні 

митця»
13.30 Т/ц «Роки і долі»
14.00 Т/ц «Твій дім»
14.25 «Студентський 

квиток»
14.40 Т/ц «Спадщина»
15.05 Т/ц «Естафета 

пам’яті» (М. Шевчук)
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.15, 22.55 «Схід і Захід 

- разом!»
17.35 Т/ф «Я хочу, щоб 

був мир»
18.00 Т/ц «Роки і долі»
19.00, 22.00 Репортаж 

про відзначення на 
Волині Дня пам’яті та 
примирення і Перемоги 
над нацизмом у Другій 
світовій війні

19.40 «Важливо!»
19.55 «З добром у серці»
20.00 Т/ц «Культурний 

простір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Тільки жінка»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
23.20 Т/ц «Обличчя 

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

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Завтра-сьогодні
07.30, 08.30, 19.05, 

21.50, 00.20, 02.50 
Погода

07.35 Всім малятам-
трулялятам

07.50, 18.30, 19.50, 
20.30, 21.55, 00.25, 
02.55 Вголос

08.00 У фокусі Європа
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Т/с «Травма»
09.50 Я тут живу
10.00 Дайджест
10.30 Життя без обману
11.40 МузейОк
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Т/с «Акваріум»
14.30 Я тут живу
14.45 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 15.00 Т/с «Роксолана»
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.10 Т/с «Травма»
20.00 Шляхами Волині
20.40 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.05 Х/ф «За кордоном 

болю»
23.30 «Феєрія мандрів»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Т/с «Акваріум»
03.05 Т/с «Роксолана»
05.00 Ретроспектива: 

«Сталінградська битва»
06.30 У фокусі Європа

06.05, 08.05 АгроЕра
06.10, 08.45 Світ он лайн
06.25, 08.15, 23.35 Від 

першої особи
06.50, 07.45, 08.10 

Смакота
07.05, 23.00 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Д/ф «Дніпровська 

балада»
09.55, 12.01 Х/ф 

«Повернення»
12.00 ЗАГАЛЬНОНА ЦІО-

НАЛЬНА ХВИЛИНА 
МОВЧАННЯ

14.00 День Пам’яті та 
Примирення. Офіційні 
заходи

14.35 Д/ф «Загальний 
зшиток»

15.35 Д/ф «Нульовий 
рубіж»

16.40 Д/ф «49»
17.50 Х/ф «Штиль»
19.40 Д/ф «Голод до 

правди»
21.00 Новини
21.45 Акція «Перша 

Хвилина Миру»
00.00 Концерт Міли Нітіч
01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»
02.35 Д/ф «Київ. Початок 

війни»
03.30 Д/ф «Кузьма 

Дерев’янко. Генерал 
Перемоги»

04.20 Т/с «Травма»

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

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

09.30 Х/ф «Летять 
журавлі»

11.35, 01.25 Х/ф 
«Холодне літо 53-го»

13.35 Х/ф «Ати-бати, 
йшли солдати»

15.20 Х/ф «Повстання 
планети мавп»

17.30 Х/ф «В бій ідуть 
тільки старі»

20.15 Д/ф «Діти 
Перемоги»

23.00 Місто
04.50 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

05.30, 20.00, 01.35, 04.50 
«Подробиці»

06.00 М/ф «Легенда про 
старий маяк»

06.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.30 Х/ф «Балада про 
солдата»

09.20 Х/ф «Щит і меч»
16.00 «Чекай на мене»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.30 Т/с «Спокуса»
22.50 Т/с «Я повернуся»
02.05 Х/ф «Дот»
03.30 Х/ф «Жіночі 

радощі та печалі»

05.55 Служба розшуку 
дітей

06.00, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.50, 04.15 Факти
07.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
08.15 Антизомбі
09.10 Х/ф «Ворог біля 

воріт»
11.40 Х/ф «Врятування 

рядового Райана»
14.50 Х/ф «300 

спартанців»
16.50 Х/ф «300 

спартанців-2. 
Відродження імперії»

18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф «Конвой»
23.50 Х/ф «Крейсер»
02.05 Небачене 

Євробачення
02.20 Х/ф 

«Відчайдушний»
04.45 Дивитись усім!

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10, 11.10, 12.40, 

14.10, 15.50, 17.10 М/с 
«Лис Микита»

07.40 М/ф «Дівчинка та 
зайці»

08.00 Мультмікс
09.25 М/ф «Енеїда»
10.55 М/ф «Чарівний 

горох»
12.20, 13.55, 15.30, 

17.00 М/с «Пригоди 
Котигорошка та його 
друзів»

18.20 М/ф «Нарешті 
вдома»

20.00 М/ф «Родина 
Крудс»

21.50 Х/ф «Пляж»
00.00 Х/ф «Білий птах з 

чорною ознакою»
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
09.00 Х/ф «Загублене місто»
10.30 «Реліквія сімейного 

фотоальбому»
10.45 «Танець пам’яті»
11.05 Ретроспектива: 

т/ф «Праведниками не 
народжуються»

11.35 Т/ц «Роки і долі»
12.00 Т/ц «Історія буз 

купюр»: «Визволення 
Волині: рік 1944-ий»

12.25 Т/ц «Музеї 
Волині» (Кортеліський 
історичний музей)

12.55 Т/ц «Історія без 
купюр»: «Між життям і 
смертю»

12.25, 17.00 «Дитячий світ»
12.40 Мультсеріал
14.15 Т/ф «Ромашка»
14.40 Т/ф «Не убій»
15.00 «Такти і факти»
16.00 Т/ц «Хочу бути»
16.30, 23.10 Тема дня
17.15 «Кошик творчих ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.50 Т/ф «Позивний 

«Моряк»
19.15 Ретроспектива: т/ф 

«Вічна Софіївка»
19.30 Т/ф «Де мовчать 

очевидці»
19.50 «Доля моєї родини 

в роки Другої світової 
війни»

20.15 Т/ф «Праведники 
Волині»

20.45 «Вечірня казка»
21.30 Т/ф «Каїнова 

печать»
22.00 «Історія без купюр». 

Волинь в Українській 
революції 1917-
1921р.р., 1 ч.

22.35 «Історія без купюр». 
Волинь в Українській 
революції 1917-
1921р.р., 2 ч.

23.35 Т/ц «Обличчя 
війни»

23.50 «Хроніка війни»

06.40, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.40 «Все буде смачно!»
10.35, 18.30 «За живе!»
11.50 Х/ф «Молода 

дружина»
13.50 «Битва екстрасенсів 

13»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35, 02.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

00.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
09.20, 02.00 «Орел і 

Решка»
22.00 Х/ф «Вік Аделайн»
00.00 Х/ф «Один день»
03.25 «Нічне життя»

03.00, 02.00 Зона ночі
04.40 Абзац
05.35, 07.25 Kids Time
05.40 М/ф «Оз: Повернення 

в Смарагдове місто»
07.30 Місто
09.20 Х/ф «Патріот»
12.30 Х/ф «Віднесені 

вітром»
17.00, 19.00 Ревізор 

Крамниці
21.00 Таємний агент
22.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.00 Суперінтуїція
01.35 Небачене 

Євробачення
01.50 Служба розшуку 

дітей

06.50 Події тижня з 
Олегом Панютою

07.50, 02.20 Зірковий 
шлях

08.50 Х/ф «Подружки»
10.45 Х/ф «Райський 

куточок»
12.40, 15.20 Т/с «Моє 

нове життя»
15.00, 19.00, 02.50 

Сьогодні
16.40, 19.50, 03.30 Т/с 

«Незламна»
21.00 Т/с «Штрафник»
00.00 Х/ф «12 мавп»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.10 Вирішальні битви 2 

світової
10.20, 21.00 Мисливці на 

нацистів
12.50, 23.40 Анатомія 

бою
13.50 Загадки планети
14.50 Дивовижний 

Ізраїль
15.50 Дика Канада
17.30 Далеко і ще далі
19.10 Чорна піхота
20.10 Місто
00.50 Легенди карного 

розшуку

ПОНЕДІЛОК 8 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, 00.30, 03.00 
Погода

07.50, 20.30 Вголос
08.00 Огляд світових 

подій
08.30, 19.40 Феєрія 

мандрів
09.00 Життя без обману
10.00 Так чи інакше: 

Патріотизм
11.00 2Я - одна сім’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Хор ветеранів
14.30 Смакуємо
15.00 Т/с «Акваріум»
16.40 Волинський 

портрет

АВЕРС 17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі
18.15 МузейОк
18.30 Настав час
18.45 Я тут живу
19.00 Т/с «Травма»
20.00 Благодатна купель
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
21.30 Завтра-сьогодні
22.05 Худ фільм 

«Київські прохачі»
23.30 Шляхами Волині
00.00 У фокусі Європа
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Т/с «Акваріум»
02.30 Євромакс
03.05 Т/с «Роксолана»
04.40 Ретроспектива: 

«Зустріч на Ельбі»
06.30 Огляд світових 

подій

Фільм «Штиль»

17:50

kinopoisk.ru

Фільм «В бій ідуть тільки «старики»

13:00

liveinternet.ru

Фільм «Список Шиндлера»

00:30

sundukpirata.com

Чоловік – така 
істота, яка, по-
мивши таріл-

ку, дивиться на 
дружину так, 
ніби прибрав 

усю квартиру.

До одруження 
й гадки не мав, 
що можна не-
правильно по-

ставити молоко 
у холодильник.



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 Перш ніж побороти зло у світі, треба спочатку побороти зло в собі. Фільм «Хроніки Нарнії: Підкорювач Зорі»

ТЕЛЕПРОГРАМА10 www.volynnews.com№ 17 (65)  4 травня 2017 року

СЕРЕДА 10 травня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новини

06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 

22.35, 23.20, 00.15, 
01.15 Погода

06.25, 00.25 Від першої 
особи

07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017. 
Перший півфінал

11.10 Засідання Кабінету 
Міністрів України

13.30 Х/ф «Ціна солі»
15.30 «Героям слава!». 

Концерт до Дня 
української армії

17.10, 02.30 Хокей. 
Чемпіонат світу 2017 
(Швейцарія - Білорусь)

19.30 Обличчя війни
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Д/ф «Межа туманів»
21.30 Д/ф «Ампутація»
22.45 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»
04.20 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
05.20, 18.00 Абзац
06.10, 08.05 Kids Time
06.15 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.10 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.10 Т/с «Друзі»
12.10 Х/ф «Тварина»
13.50 Х/ф «Великий 

Стен»
16.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
23.20 Х/ф «Відпадний 

препод»
01.30 Х/ф «Училка»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.50, 18.30 «За живе!»
12.10 «МастерШеф - 4»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 23.00 «МастерШеф 

Діти - 2»
22.25 «Небачене 

Євробачення»
23.40 Т/с «Коли ми 

вдома»
00.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

Шопінг»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
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
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 «Штрафник»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
07.20 Гордість України 
08.10, 12.30 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 16.50 
Мисливець та жертва 
11.40 Дивовижний 
Ізраїль 13.20 Містична 
Україна 14.10 Таємниці 
радянського дефіциту 
15.00 Вирішальні битви 
2 світової 15.50, 20.50 
Скарби зі сховищ 17.50, 
22.40 Загадки планети 
18.50 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко і 
ще далі 23.40 Повітряні 
воїни 00.30 Скарб.ua 
05.30 Бандитський Київ 

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 «Міняю жінку - 11»

12.20, 20.15 Т/с «Родичі»

17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

22.20, 02.10 Х/ф 

«Операція «Валькірія»

00.40 Х/ф 

«Джентльмени удачі»

05.30, 20.00, 02.10 
«Подробиці»

05.55 Мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

23.20 Т/с «Я повернуся»
02.40 Х/ф «Балада про 

солдата»
04.05 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.00 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.00 Більше ніж правда
11.55 Х/ф «Врятування 

рядового Райана»
13.20 Х/ф «Врятування 

рядового Райана»
16.10 Х/ф «Лють»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес-2»
22.25 Х/ф «Викуп»
00.50 Т/с «Лас-Вегас»
02.15 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 06.20 Казка з 
татом 2 06.50 Байдиківка 
07.10 М/с «Лис Микита» 
07.25 М/с «Шалені 
кролики. Вторгнення» 
07.40 М/ф «Як годували 
ведмедика» 08.00 
Мультмікс 09.40 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць» 11.00 
Х/ф «Осляча шкура» 
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, 
00.00 Розсміши коміка 
01.25 Шпілівілі 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 «Музичний 

проспект»
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/ф «Усе 

починалося з радіо»
11.05 «Історія без купюр»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 Творчий звіт 

Луцької музичної школи 
№1 ім. Ф.Шопена, 1 ч.

13.30 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

13.55 Творчий звіт 
Луцької музичної школи 
№1 ім. Ф.Шопена, 2 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 «Громадський 

вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 Т/ф «Королівська 

історія з Колодяжного»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»
22.55 Т/ц «Історія без 

купюр»: «Між життям і 
смертю»

23.20 Т/ц «Обличчя 
війни»

23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00 Новини «На 
часі». Спецвипуск

07.20, 08.20, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.25 Всім малятам-
трулялятам

07.50, 09.50, 18.30, 
20.30, 02.20 Вголос

08.25 Я тут живу
08.35 Завтра-сьогодні
09.00 Т/с «Травма»
10.00 Х/ф «За кордоном 

болю»
11.30 Волинський портрет
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Т/с «Акваріум»
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Т/с «Роксолана»

АВЕРС 17.00 Малюваки
17.10 Пригоди Марка
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 Х/ф «Тигролови»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Пісні 

великої Волині»
05.00 Ретроспектива: 

«Сталінградська битва»
06.10 Волинський 

портрет
06.30 У фокусі Європа

ЧЕТВЕР 11 травня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 10.50, 

00.15, 01.15 Погода
06.30, 00.50 Від першої 

особи
06.45, 08.30 Смакота
07.25, 00.20 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф 

«Одержимість»
11.00 Х/ф «Кохання. Це 

слово із семи букв»
12.30 Д/ф «Євробачення. 

Дихай глибше»
13.30 Х/ф «Ціна солі»
15.35 Надвечір’я. Долі
16.35 Д/ф «Межа туманів»
17.10, 02.30 Хокей. 

Чемпіонат світу 2017 
(Чехія - Норвегія)

19.30 Обличчя війни
19.55 «Схеми»
20.20 Д/ф «Неоголошена 

війна. Поверни мені ім’я»
21.30 За крок до 

Євробачення
22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017. 
Другий півфінал

00.10 Підсумки
01.20 Т/с «Час збирати 

каміння»
04.20 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.20, 02.25 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.05, 07.55 Kids Time
06.10 М/с «Сімейка Крудс»
07.05 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
09.00 Х/ф «Одинадцать 

друзів Оушена»
11.10 Х/ф «Дванадцять 

друзів Оушена»
13.45 Х/ф «Тринадцять 

друзів Оушена»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»
00.10 Х/ф «Відпадний 

препод»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

10.50, 18.30 «За живе!»

12.05 «МастерШеф Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти 
щастя. Нова історія» 
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. Навколосвітня 
подорож» 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» 
02.10 «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 «Штрафник»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Гордість України 
08.10, 12.30 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 16.50 
Мисливець та жертва 
11.40 Дивовижний 
Ізраїль 13.20 Містична 
Україна 14.10 Таємниці 
радянського дефіциту 
15.00 Вирішальні битви 
2 світової 15.50, 20.50 
Скарби зі сховищ 17.50, 
22.40 Загадки планети 
18.50 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко і 
ще далі 23.40 Повітряні 
воїни 

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»

11.00 «Міняю жінку - 11»
12.20, 20.15 Т/с «Родичі»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
22.20, 02.10 Х/ф «Ред 2»
00.45 Х/ф «Дачна 

поїздка сержанта 
Цибулі»

05.30, 20.00, 02.10 
«Подробиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 20.30 Т/с 
«Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.45 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

23.20 Т/с «Я повернуся»
02.40 Х/ф «В бій ідуть 

тільки «старики»
04.05 «Готуємо разом»

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

09.50 Секретний фронт
10.45, 13.15 Х/ф «Викуп»
13.30, 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 «Орлиний зір»
00.45 Т/с «Лас-Вегас»
02.10 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 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 «Як песик і 

кошеня мили підлогу»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Кіт у 

чоботях»
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
02.45 Країна У

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/ц «Роки і долі» (О. 

Рисак)
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30, 23.00 Тема 

дня
11.55 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
12.30 «Громадський 

вектор»
13.25 «Кошик творчих 

ідей»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.05 Творчий звіт 

Луцької музичної школи 
№1 ім. Ф.Шопена, 3 ч.

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 Т/ц «Роки і долі» (О. 

Рисак)
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 «Тигролови»
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 Т/с «Роксолана»

АВЕРС 17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
18.30, 20.30, 02.20 

Вголос
19.00 Т/с «Травма»
19.40 Феєрія мандрів
20.00 Волинський 

портрет
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.05 Х/ф «Діаманти 

шаха»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт PAPA DUKE
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Роксолана»
05.05 Ретроспектива: 

«Нескорені»
06.40 Волинський 

портрет

ДЖАМАЛА ВИЙШЛА 
ЗАМІЖ

Відома співачка, переможниця 
«Євробачення-2016» Джамала та 

активіст Сеїт-Бекір Сулейманов одру-
жилися. Новоспечене подружжя про-
йшло обряд ніках – в ісламському сі-
мейному праві шлюб, укладений між 
чоловіком і жінкою. 

Сеїт-Бекір Сулейманов – кримський та-
тарин за походженням, родом із Сімферопо-
ля. Він також є відомим активістом, учасни-
ком Євромайдану і ГО «Крим SOS», відстоює 
права кримської молоді та вимушених пе-
реселенців. Уперше про коханого хлопця 
співачки Джамали громадськість дізналася 
у вересні 2016 року. Тоді пара з’явилася ра-
зом на Манхеттенському фестивалі коротко-
метражних фільмів, який проходив  у Києві. 

До речі, за кілька днів до весілля Джамала 
присвятила пісню коханому під назвою «Лю-
бити», яку виконала в ефірі «Голосу країни».  

зіркове кохання

Фільм «Лють»

Фільм «Ред 2»

Фільм «Операція «Валькірія»

16:10

22:20

22:20

planetakino.ua

kinoprosm
otr.tv

freerutor.org

У ЛУЦЬКУ ЗНІМУТЬ 
ФІЛЬМ ПРО РЮРИКОВИЧІВ

Продовження фільму «Україна. По-
вернення своєї історії» знімати-

муть у Луцьку, Львові, Чернівцях, Ва-
тикані, Познані та Копенгагені.

Над виробництвом фільму працює твор-
ча група «1+1 Продакшн» під керівництвом 
Вікторії Лєзіної, режисер – Дарія Саричева. 
Першу частину стрічки презентували торік 
до 25-ї річниці Незалежності України. Цього 
разу команда проекту розслідуватиме та-
ємницю зникнення останків представників 
князівської династії Рюриковичів, ідеться на 
сайті «1+1». 

Нагадаємо, перша частина фільму «Укра-
їна. Повернення своєї історії» отримала пре-
мію «Телетріумф» у номінації «Документаль-
ний фільм/цикл». 

у світі кіно

Жінка може 
безперервно 

дивитися на три 
речі, а потім... 
БАЦ! І купити 

собі відразу сім! 

ufest.in.ua
islam

.in.ua
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

МИСТЕЦТВО НЕБАЙДУЖОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУР ФОТОВИСТАВКИ 
«БЕЗ РОЖЕВИХ ОКУЛЯРІВ» 
РОЗПОЧАВСЯ З ЛУЦЬКА 

24 квітня в Арт-галереї 
центрального універмагу 

Луцька презентували експозицію 
чорно-білих світлин у рамках 
всеукраїнського туру фотовиставки 
«Без рожевих окулярів». У Луцьку 
проект реалізовують у рамках 
програми «Культура і духовність» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Передувала відкриттю виставки прес-
конференція з організаторами та партнера-
ми заходу. Потому відбулася моновистава 
«Сірий король» у виконанні юних акторів 
Творчої студії Наталії Журавльової, а також 
присутні мали змогу переглянути презен-
тацію колекції Intention – одягу з відчуттям 
свободи – та взяти участь у благодійному 
аукціоні «Рожева сукня» від Наталії Ісаєвої, 
дизайнера лінії одягу Intention. 

Серед запрошених на відкриття учасни-
ків фотовиставки Ольга Фещенко – заснов-
ник БФ «Рожева стрічка України» та ініціа-
тор фотовиставки «Без рожевих окулярів», у 
недалекому минулому – приватний підпри-
ємець, громадська діячка, волонтерка Цен-
трального військового шпиталю, Ірпінсько-
го військового шпиталю, учасниця Майдану 
в складі групи «Мами Майдану» (м. Київ), а 
також Ніна Резніченко – журналістка ви-
дання «Обозреватель» (м. Київ), Вікторія 
Романюк – мама, в минулому приватний 
підприємець (м. Луцьк), та інші учасники 
спільноти «Фенікси», яка об’єднує людей 
з онкодіагнозом, зокрема раком молочної 
залози. Були на заході й представники ор-
ганізаторів та партнерів фотовиставки «Без 
рожевих окулярів. Луцьк»: Дмитро Зінько – 
керівник програми «Культура і духовність» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», Ната-
лія Журавльова – керівник БО «Творчість 
заради життя», Юрій Волинець – начальник 
управління з питань фізичної культури та 
спорту м. Луцька та інші. 

Координатор проекту «Без рожевих 
окулярів» у Луцьку Наталія Журавльова 
розповіла, що фотовиставка стартувала в 
Києві у лютому напередодні Міжнародного 
дня боротьби з раком. Організаторами акції 
є благодійний фонд «Рожева стрічка Украї-
ни» та лікарня ізраїльської онкології LISOD. 
Мета заходу – боротьба з канцерофобією в 
українському суспільстві та інформаційна 
кампанія щодо підтримки людей, які праг-
нуть спільно подолати хворобу. Виставку 
презентуватимуть у різних містах України. 
Організатори сподіваються, що вона попов-
нюватиметься фотографіями жінок, які не 
бояться говорити про свою недугу публіч-
но. Виставку експонуватимуть протягом 
двох тижнів, до 7 травня.

Учасниця проекту, журналістка порталу 
«Обозреватель» Ніна Резніченко зазначила, 
що проект дав жінкам можливість випро-
бувати себе на міцність, з’ясувати, чи вони 
бійці, чи можуть пересилити себе. З її слів, 
учасниці охоче долучилися до проекту, їх 
не довелося вмовляти: спочатку планува-
ли зробити лише 20 портретів, але стало 
зрозуміло, що охочих сфотографуватися 
принайм ні вдвічі більше.

Відвідувачі виставки побачили чорно-

хворіє, аби не замикалися у собі, – зазначи-
ла вона.

Керівник програми «Культура і духов-
ність» Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Дмитро Зінько зауважив, що коли Наталія 
Журавльова запропонувала підтримати 
проект «Без рожевих окулярів», у Фонді 
охоче відгукнулися на пропозицію, адже 
суспільство має знати про цю проблему, 
співпереживати та допомагати тим, хто на-
магається подолати хворобу. 

Він наголосив, що потрібно не стояти 
осторонь, а допомагати одне одному. Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» неодноразо-
во підтримував людей, які зіштовхнулися з 
такою проблемою. Дмитро Зінько передав 
вітання Ігоря Палиці та повідомив, що той 
висловив надію на співпрацю з громадськи-
ми організаціями, що опікуються людьми, 
яким потрібна допомога у боротьбі з раком.

P.S. Запрошуємо 5 травня в Арт-галерею 
(Луцьк, ЦУМ, другий поверх) на соціальний 
літературно-мистецький проект «Без ро-
жевих окулярів» від аматорського театру 
«Вперше» та літературної студії «Без 
меж». Початок о 16:00. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

білі світлини, що їх виконали фотохудожни-
ки Костянтин Сова (Київ), Олександр Мар-
тинюк (Луцьк) та Діана Іванкова (Луцьк). 
Кошти, зібрані під час проекту, спрямують 
на придбання апарата БІО-1 для Волин-
ського обласного онкологічного диспансеру 
та на закупівлю препарату «Герцептин» для 
хворої лучанки Вікторії Романюк.

Засновник БФ «Рожева стрічка України» 
та ініціатор фотовиставки «Без рожевих 
окулярів» Ольга Фещенко зазначила, що 
хотіла показати суспільству, як на проб лему 
раку можна дивитися без рожевих окуля-
рів. 

– Щоб кожен, хто відвідає виставку, 
захотів допомогти хворим на рак, а ті, хто 

Організатори та партнери фотовиставки

Вікторії Романюк нині збирають 
пожертви на лікування Відвідувачі оглядають експозицію

Учасниці проекту не бояться 
говорити про свою недугу публічно
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ НОВІ ДОШКИ – В КОЖЕН КЛАС 

СИЛА ГРОМАДИ ДОПОМОГА ДОШКІЛЬНЯТАМ

СВІТЛО ПІСЛЯ 
25-РІЧНОЇ ПІТЬМИ

ЗРУЧНІ СТІЛЬЦІ ДЛЯ 
ВИХОВАНЦІВ ДИТСАДКА

Село Топільне Рожищенського 
району межує з районним центром, 
однак до зразкового благоустрою 
тут ще далеко. Розбиті дороги, 
занедбаний будинок культури, 
неосвітлені вулиці. Проте має 
Топільне і значну перевагу – тут 
живуть ініціативні люди, які хочуть 
зробити життя у своєму селі кращим. 

Торік топільненська громада спільно 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» 
встановила сучасний дитячий майдан-
чик. Не минуло й року, як ініціативні се-
ляни написали новий проект, що також 
мав успіх та був реалізований. 

– Громада звернулася у представни-
цтво з проблемою, що вулиці не освіт-
люються. Вони написали проект, який 
охопив п’ять вулиць села. Саме тих, яки-
ми діти ходять в садочок та до школи. 
Фонд, звичайно, пішов назустріч цим 
людям, адже вони – надзвичайно ак-
тивні, – розповідає керівник представ-
ництва Фонду в Рожищенському районі 
Олена Веремчук.

Реалізація проекту вимагала чимало 
зусиль, а ще більше – коштів. Адже його 
вартість – понад 150 тисяч гривень. До 
співфінансування долучилися сільська 
й районна ради, місцеві підприємці. І 
ось після 25-річної пітьми на п’яти ву-
лицях Топільного засвітилися ліхтарі. 
Загальна довжина лінії – 2,5 кілометра. 

Оксана Філіпчук – тендітна моло-

У дитсадку села Прип’ять Шацького 
району виховується 25 малюків. Батьки 
піклуються про те, аби життя їхніх дітей в 
садочку було комфортним та безпечним. 

Довгий час вихованцям цього закладу бра-
кувало стільців, а решта були в незадовільному 
стані. Вихователі зазначають, що дітки доволі 
багато часу проводять сидячи: під час занять, 
деяких ігор, прийому їжі. Тому дуже важливо 
звертати увагу на поставу дитини, оскільки 
в цей період формується молодий організм. 
Правильно підібрані відповідно до зросту 
стільці дозволять зменшити навантаження на 
хребет, і дитина не втомлюватиметься. 

Щоб розв’язати це питання, ініціативні 
батьки та директор дитсадка села Прип’ять 
звернулися до шацького представництва Фон-

ду Ігоря Палиці «Тільки разом» з проектом 
«Меблі та іграшки для ДНЗ Прип’ять». Він 
передбачав придбання 25 дитячих стільців та 
набору іграшок. У Фонді підтримали таку іні-
ціативу громади й на умовах співфінансуван-
ня було придбано меблі та іграшки.

Зараз кожен вихованець дитячого на-
вчального закладу села Прип’ять має власний 
якісний стілець. Також садочок поповнився 
набором різноманітних іграшок, якими дітки 
з задоволенням граються.

Батьки та колектив ДНЗ села Прип’ять 
висловлюють вдячність Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» за допомогу в реалізації цьо-
го проекту і сподіваються на подальшу спів-
працю.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Шацький район

У невеличкому селі Підріжжя 
Ковельського району – 

небагато жителів. Але до їхніх 
послуг – амбулаторія, будинок 
культури, кілька крамниць 
і загальноосвітня школа. 
Крім місцевих, освіту в 
Підріжжі здобувають діти 
з навколишніх сіл Кашівка, 
Ситовичі та Світле. Загалом – 
142 учні. 

Учителі та батьки стараються 
підтримувати у школі достойні 
умови для навчання. Однак фінан-
сування на всі потреби все одно 
бракує. 

– Цьогоріч перед нами гостро 
постала проблема заміни старих 
дощок, – каже директор ЗОШ 
І-ІІІ ступенів села Підріжжя Ірина 
Боймиструк. – Школа наша вели-
ка, простора, діє кабінетна сис-
тема навчання. Із 16 навчальних 
кабінетів нові дошки є лише в чо-
тирьох. Це ускладнює проведення 
занять. 

Щоби підняти рівень та умови 
навчання школярів, учителі ви-
рішили звернутися в ковельське 
представництво Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». На загаль-
ношкільних батьківських збо-

рах цю пропозицію підтримали 
батьки та представники місцевої 
влади. Невдовзі ініціативна група 
подала на розгляд відповідний 
проект у рамках програми «Роз-
виток територіальних громад». 
Результат не забарився – на умо-
вах співфінансування із Фондом 
у 12 кабінетах з’явилися сучасні 
дошки. 

– Безумовно, ці дошки не по-
рівняти з тими, які слугували 

школярам дотепер. По-перше, на-
писане на зеленому фоні краще 
сприймається. По-друге, наочність 
можна прикріпити магнітами, що 
покращує якість проведення уро-
ків. Та й самі кабінети з новими 
дошками мають зовсім інший ви-
гляд, – зазначає заступник дирек-
тора Наталія Бондарук. 

Зазначимо, що Підріжжя вже 
понад рік входить до Велицької 
ОТГ. Завдяки фінансовій підтрим-

ці нової влади, у селі вдалося пере-
крити шкільний спортзал. Активні 
педагоги на чолі з ініціативним ди-
ректором стараються брати участь 
у різних проектах, щоб їхня школа 
мала сучасний вигляд, а учні на-
вчалися в комфортних умовах. 
Переконавшись, що співпраця із 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» дає конкретні результати, у 
Підріжжі планують подавати на 
розгляд чергові проекти. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ковельський район 

да жінка, яка так і випромінює енергію. 
Саме вона першою в районі підготувала 
проект на будівництво дитячого майдан-
чика у своєму селі. Досягнувши успіху, 
взялася за проект із освітлення. 

– Нам потрібно освітити ще поло-
вину села. Подали проект у фонд регіо-
нального розвитку. Хоч він і хороший, 
та дуже велика конкуренція... Будемо 
пробувати усі можливості, – не збира-
ється зупинятися на досягнутому Окса-
на Філіпчук. 

Крім того, що виховує двох синів, 
Оксана є депутатом Рожищенської ра-
йонної ради. Її чоловік Валерій – депутат 
сільської ради. Молоде подружжя упев-
нене, що своїм прикладом вони розвіють 
сумніви найзатятіших скептиків. 

Ірина ЮЗВА,
Рожищенський район

Офіс розвитку кварталу, що розташований на просп. Відродження, 10, 
тепер діятиме на вул. Гордіюк, 37. А Офіс розвитку кварталу  
на вул. Ковельській, 47А – на вул. Кондзелевича, 30. 

ДО УВАГИ ЛУЧАН!

Нагадуємо, в Офісах розвитку 
кварталу можна отримати вичерпну 
інформацію щодо: 
– розвитку свого мікрорайону;
– створення ефективного ОСББ;
– об’єднання в органи самоорганізації 
населення (ОСН);
– роботи фондів розвитку 
навчальних закладів;

– отримання допомоги відповідно до 
програм та проектів Фонду.
У кожному Офісі розвитку кварталу 
прийом проводять депутати 
міської ради, до яких лучани можуть 
звертатися з найрізноманітнішими 
пропозиціями та проханнями. 
Офіс розвитку кварталу – платфор-
ма для ідей та ініціатив, які Фонд 
втілює спільно з громадою міста.

Топільненська громада спільно 
з Фондом реалізувала два проекти

Уся шкільна родина 
вдячна за сучасні дошки

Школярки із захопленням 
вивчають науки

На нових стільцях слухати 
казочку малечі ще зручніше

Оксана Філіпчук 
не збирається 
зупинятися 
на досягнутому
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Обдарованій молоді – можливості для розвиткуОбдарованій молоді – можливості для розвитку

ПІДТРИМКА ТАЛАНТІВ «МИ – ДІТИ УКРАЇНИ»

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ ЦІКАВИЙ ПРОЕКТ

ЗАКОНИ ФІЗИКИ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ ЗАКОНИ ФІЗИКИ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ 
НА НОВИХ ПРИЛАДАХНА НОВИХ ПРИЛАДАХ

У БОГОЛЮБАХ У БОГОЛЮБАХ 
ШКОЛЯРКИ ШКОЛЯРКИ 
ВЧИТИМУТЬСЯ ВЧИТИМУТЬСЯ 
РУКОДІЛЛЯРУКОДІЛЛЯ

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

Смолигівська школа І-ІІ ступенів може 
пишатися здобутками своїх учнів: 

багато з них є учасниками та призерами 
обласних олімпіад і всеукраїнських 
змагань. А допомагає їм у цьому та 
розвиває обдарованих особистостей 
учитель фізики та математики Віталій 
Михайлович Добош. 

Підтримує гарні ініціативи педагога й 
досягнення школярів і місцева громада. Щоб 
діти здобували не лише теоретичні знання, а 
й самі могли спостерігати за законами фізи-
ки, ініціативна група батьків та місцева гро-
мадська організація «Крило надії» зверну-
лися у представництво Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Луцького району з проектом 
«Розвинена особистість». Він передбачав 
придбання на умовах співфінансування 
навчально-демонстраційного обладнання у 
кабінет фізики.

Днями відбувся  відкритий урок з фізики у 
9 класі з презентацією нового приладдя, який 
провів Віталій Михайлович.  Діти захоплено 
спостерігали за вчителем, який демонстру-
вав на сучасному обладнанні фізичні явища, 
прилад для вивчення індукції, вимірювання 
струму тощо. Учні охоче брали участь у до-
слідах, самі визначали електричну напругу, 
температуру, час проходження заряду через 
провідники, вчилися користуватися мікро-
амперметром, електроскопом, дозиметром, 
набором для оптичних досліджень, лінійного 
розширення тіл. Відтепер під час лаборатор-
них робіт юні фізики зможуть спостерігати за 
фізичними законами на практиці, а не лише 
розв’язувати теоретичні завдання. 

– На уроках фізики стало значно ціка-
віше. Тепер ми можемо власноруч прово-
дити досліди і спостерігати за фізичними 
явищами. Мені цікаво ще й тому, що нада-
лі планую продовжити навчання у фізико-
математичному напрямку, – каже учень 9 
класу Артем Виголінський. 

Дев’ятикласниця Ірина Олексюк зазна-
чила, що заняття з фізики стали справді ці-

Новенькі швейні машинки отримали 
учениці боголюбської школи, щоб на 
уроках трудового навчання набути 
навичок швейної майстерності та рукоділ-
ля. Проект ініціювали небайдужі батьки 
та вчителі, а реалізувати його вдалося 
спільно з Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом» на умовах співфінансування. 

Проте в навчальному закладі немає ка-
бінету трудового навчання, тому здебіль-
шого шкільний матеріал діти засвоюють 
теоретично. А щоб пошити якийсь виріб, 
дівчата наперед займали чергу, бо за урок 
на двох стареньких машинках попрацювати 
встигало лише кілька людей. Через таку не-
стачу заняття часто відбувалися навіть під 
час канікул. Щоб розв’язати цю проблему, 
ініціативні батьки та вчителі закладу ви-
рішили звернутися по допомогу до Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», аби придбати 
додаткові швейні машинки.  

Масові заходи для учнів школи села 
Штунь Любомльського району – 
річ звична. Тут кожен школяр може 
знайти собі заняття до душі. Спортивні 
змагання, творчі конкурси, концерти, 
приурочені до різних подій, – часу 
на байдики діти не мають. Єдиною 
перепоною для ще більш якісної роботи 
була відсутність відповідного сучасного 
обладнання. Власне тому й зародився 
проект «Талановита молодь – майбутнє 
нашої нації», який батьки та педагоги на 
умовах співфінансування реалізовували 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Ви спрацювали як громада: вирішили, 
що вам потрібно насамперед, зробили пер-
ший крок. Тепер школа має музичне облад-
нання, яке допоможе дитячим талантам ще 
більше розвиватися, – зазначила керівник 
любомльського представництва Фонду Ла-
риса Солом’янюк. 

Окрім колонки, мікрофонів, мультиме-
дійного екрана, матеріальна база школи по-
повнилася ще й тенісним столом.

– Уже вісім років наша школа є базовою 
в районі з туристсько-краєзнавчої роботи. 

У нас постійно відбуваються спартакіади 
з усіх видів спорту. Однак, якщо діти бе-
руть участь у змаганнях з баскетболу, міні-
футболу, легкої атлетики, то з тенісу навіть 
не можемо виставити свою команду. Попри 
бажання дітей, ми не мали змоги навчити 
їх цієї гри. Тому вчитель фізкультури, учні, 
батьки одноголосно вирішили, що тенісний 
стіл украй нам потрібен, – розповідає дирек-
тор Штунської ЗОШ Світлана Булавчук.

Тепер охочих грати в теніс так багато, що 
на всіх не вистачає часу. Розробили навіть 
графік, згідно з яким діти займаються. Та це 
не залагоджує ситуацію. Директор каже, що 
задумується над тим, щоб придбати ще один 
тенісний стіл.

Не стоїть без роботи й нове сучасне об-
ладнання. Колектив штунської школи орга-
нізував творчу зустріч «Ми – діти України» 
з учнями Головненської ЗОШ. Українські 
естрадні й народні пісні, запальні танці у 
виконанні учнів штунської школи та зразко-
вого танцювального колективу «Хуторянка» 
Головненської ЗОШ створили у залі непере-
вершену атмосферу свята. 

Одинадцятикласниця Штунської ЗОШ 
Оксана Корнелюк каже, що такі зустрічі не 

лише здружують дітей, а й слугують майдан-
чиком для обміну досвідом. 

– Ми дуже раді цій зустрічі, – ділиться вра-
женнями учасниця хореографічного колекти-
ву «Хуторянка» Єлизавета Довгань. – Дякує-
мо за теплий прийом та приємні емоції.

Зразковий танцювальний колектив «Ху-
торянка» вже 40 років тішить глядачів сво-
єю творчістю. Учасники колективу беруть 
участь у міжнародних конкурсах, здобува-
ють перемоги на обласних та районних фес-
тивалях. 

Керівник колективу Лариса Назаревич 
каже, що зараз діти стали менше їздити з 
виступами через нестачу коштів. Лариса 
Адамівна віддала танцювальному колективу 
значну частину життя й далі вкладає душу в 
улюблену справу.

Школа – храм, де плекають юні таланти. 
Проте через неналежне державне фінансу-
вання освіти розвивати ці таланти не так уже 
й легко. Тому пріоритетом роботи Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» є проекти, спрямо-
вані на розвиток дитини. Адже саме за тала-
новитою молоддю – майбутнє нашої країни. 

Ірина ЮЗВА,
Любомльський район

кавішими, і це заслуга вчителя Віталія Ми-
хайловича. 

– Він зрозуміло і доступно на прикладах 
пояснює наукові поняття, фізичні закони. А 
тепер ми ще й наочно зможемо спостерігати 
за всіма процесами, – розповіла школярка. 

Віталій Добош зауважив, що загалом ма-
теріальна база в школі не є занедбаною, хоча 
багатьох приладів було недостатньо, деякі 
застаріли, вийшли з ладу через тривалий 
термін використання та часті досліди. 

– Деякі практичні лабораторні роботи 
не можна було провести, оскільки не було 
потрібних приладів. Не можна було й проде-
монструвати певні закони, показати фізичні 
величини. Тому нові сучасні прилади дають 
дітям можливість краще донести теоретич-
ний матеріал, підсиливши його на практиці. 
Добре й те, що нові прилади більш сучасні, 
ніж ті, що були в нас раніше. Старе облад-
нання габаритне і незручне у використанні, 
а наука не стоїть на місці, тому важливо, щоб 
учні набували практичних навичок на нових 
приладах, – вважає Віталій Михайлович.

До речі, цей навчальний заклад, на відмі-
ну від інших сільських шкіл, має ще й гурток 
автомоделювання, а його юні конструктори 
з сіл Смолигів та Сарнівка є призерами об-
ласних змагань. Свої моделі вони представ-
ляли також на всеукраїнському конкурсі. 
Саме для відвідувачів цього гуртка в рамках 

проекту «Розвинена особистість» було при-
дбано сучасні інструменти, щоб діти могли 
конструювати автомоделі власноруч. 

– Заняттями в нашому гуртку задоволені 
і хлопчики, і їхні батьки. Крім того, що вони 
з користю проводять вільний час, то можуть 
і вдома щось допомогти, полагодити чи то 
велосипед, чи щось інше в господарстві. Ми 
розвиваємо в дітей навики творити своїми 
руками, – розповідає Віталій Добош, який 
очолює гурток автомоделювання.

Керівник представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у Луцькому районі 
Наталія Рубльова відзначила ініціативність 
жителів сіл, що входять до Смолигівської 
сільської ради (ОТГ). А це майже дві тисячі 
людей. У Фонді завжди готові вислухати та 
підтримати тих, хто дбає про розвиток рід-
ного краю. Не став винятком і проект «Роз-
винена особистість», який вдалося реалізу-
вати спільно з громадою. 

Від батьків, учителів та учнів вдячність 
за допомогу Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» висловила голова ГО «Крило надії» Яна 
Гончарук, відзначивши, що найкраще інвес-
тувати в розвиток і навчання дітей. Вона 
зауважила, що це не останній спільний про-
ект, адже люди прагнуть змін і вже готові їх 
розпочинати з себе.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцький район

Керівник луцького районного представ-
ництва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Наталія Рубльова зазначає, що Боголюби  є 
показовим селом у плані реалізації ефек-
тивних  проектів. Придбання швейних ма-
шинок – черговий втілений проект у рамках 
співпраці громади та Фонду. Тепер активна 
громада хоче, аби на території села з’явилася 
спортивна зона для малечі, адже в здорово-
му тілі – здоровий дух.

Людмила ПАСТУШОК, 
Луцький район

Вихованці Штунської ЗОШ
«Хуторянка» уже 40 років тішить 
глядачів своєю творчістю

Під час лабораторних робіт 
юні фізики зможуть 
експериментувати

У вмілих руках 
швейна машинка 
творить дива
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Фонд Ігоря Палиці

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

Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим
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ВЕСЕЛЕ ДОЗВІЛЛЯ

ВЕСНЯНИЙ ПОДАРУНОК ДЛЯ 
ДІТЛАХІВ ВЕЛИКОГО ОМЕЛЯНИКА

ПІДТРИМКА ЗМАГАНЬ

НАША СИЛА – В ЄДНОСТІ 

У селі Великий Омеляник, 
що поряд із Луцьком, – 

свято. Особливо тішиться 
дітвора. Адже тепер дозвілля 
у малюків буде цікавішим та 
веселішим. Завдяки активній 
співпраці Заборольської 
сільської ради, до якої 
входить Великий Омеляник, 
місцевої громади та Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 
разом» тепер у селі є 
яскравий сучасний дитячий 
майданчик. 

У Великому Омелянику 1300 
жителів. Оскільки село межує з об-
ласним центром, кількість населен-
ня тут постійно зростає. Відповід-
но, збільшується і народжуваність. 
Та місць для активного відпочинку 
місцевих дітлахів не було. Власне, 
це і стало першим кроком у спів-
праці громади з Фондом.

– У заборольській громаді 
дуже ініціативний голова. Напри-
кінці минулого літа він звернувся 
до нас відразу з трьома проекта-
ми, – розповідає керівник пред-
ставництва Фонду в Луцькому 
районі Наталія Рубльова. – Ми 
виїжджали на три об’єкти: у За-
бороль, Великий Омеляник і Ан-

Справжні пристрасті 
вирували у стінах ЗОШ I-III 
ступенів села Уховецьк. 
Днями там відбувалися 
інтелектуально-спортивні 
змагання між місцевими 
школярами та учнями 
сусідніх Кричевичів. У 
першому турі патріотично-
спортивної гри «У єдності 
наша сила» учасники 
демонстрували, хто краще 
знає рідну мову, українські 
звичаї та народну мудрість. 
Після цього суперники 
взяли участь у спортивних 
змаганнях.

Педагог-організатор ухо-
вецької школи Тетяна Бабич за-
значає, що такі інтелектуально-
спортивні поєдинки в їхньому 
навчальному закладі проводять 
уже три роки поспіль. До зма-
гань готуються серйозно, зав-
дання для першого туру підби-
рають прискіпливо. Не пасуть 
задніх їхні учні і в спорті – часто 
беруть участь у козацьких заба-
вах, організовують дні здоров’я. 
Плануючи змагання уховецьких 
учнів зі школярами з Кричеви-
чів, учителі обох шкіл виріши-
ли: призи для дітей мають бути 
достойними. Тому і звернулися 
по підтримку в ковельське пред-
ставництво Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

тонівку. Обрали ініціативні гру-
пи, розглянули проекти, узгодили 
кошторис. Визначили, відповідно, 
й послідовність робіт. Першим 
стали реалізовувати проект у Ве-
ликому Омелянику.

Майданчик місцева громада ви-
рішила облаштовувати на території 
фельдшерсько-акушерського пунк-
ту. Тут і дітлахів багато збирається, 
та й придивитися за ними є кому. 
Аби робота була якісною, а май-
данчик служив не один рік, як і го-

диться у реалізації таких проектів, 
вирішили робити по-господарськи. 
Підготували поверхню, обгоро-
дили територію. Кажуть: проект 
можна було б і раніше завершити, 
та погода була несприятлива. Тому 
й дочекалися приходу весни.

– Гостра потреба у дитячих май-
данчиках є у всіх селах, – констатує 
заборольський сільський голова 
Валерій Боярський. – Майданчик у 
Великому Омелянику – це перший 
крок у розв’язанні цієї проблеми. 

Незабаром поряд з майданчи-
ком постане футбольне міні-поле, 
роботи з облаштування якого вже 
тривають. 

Депутат сільської ради та жи-
тель Великого Омеляника Анатолій 
Семенюк не з розповідей знає про 
проблему відсутності місця для до-
звілля місцевих дітлахів, адже у са-
мого підростає двоє діток. 

– Досить часто діти гралися 
просто серед дороги, – каже моло-
дий батько. Тому цей майданчик 

для нашого села був радше потре-
бою, ніж розкішшю. 

Великоомелянівські дітлахи 
вже граються на новому майданчи-
ку. Для того щоб батькам було зруч-
но наглядати за ними, ініціативна 
громада планує встановити кілька 
лавок. А сільський голова, своєю 
чергою, обіцяє, що незабаром ву-
лиця, де розташований майданчик, 
буде освітлюватися. 

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

«СПОРТ – ЦЕ ЗДОРОВ’Я»

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Нині в ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії 
смт Шацьк навчається 586 учнів. Важ-
ливими в процесі навчання дітей є уро-
ки фізичного виховання. Адже спорт 
відіграє величезну роль у розвитку ді-
тей. Він зміцнює фізично, привчає до 
дисципліни, тренує витривалість і силу 
духу. Важливою умовою функціонуван-
ня системи фізичного виховання у шко-
лі є матеріальна база. Лише тоді можна 
дати учням потрібне навантаження, 
підійти диференційовано до кожного, 
підтримати їхній інтерес протягом усіх 
занять. Крім планових уроків фізично-
го виховання, у школі діють спортивні 
гуртки з ігрових видів спорту: баскет-
болу, футболу, волейболу, настільного 
тенісу. Діти активно тренуються, через 
це спортивне обладнання зношуєть-
ся. Оновити базу самостійно школа не 
може. Тому ініціативні батьки та вчите-
лі фізичного виховання звернулися до 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» з 
проектом «Спорт – це здоров’я», метою 
якого було придбання нового спортив-
ного інвентарю. 

Відтак на умовах співфінансування 
для учнів було придбано п’ять баскет-
больних, п’ятнадцять волейбольних 
та три футбольні м’ячі, а також десять 
комплектів форми для жіночої волей-
больної команди. До проекту долу-
чився й відділ освіти, молоді та спорту 
Шацької райдержадміністрації. 

Вручення відбулося днями в Шаць-
ку під час районних змагань з волейбо-
лу серед дівчат.

Новий спортивний інвентар дозво-
лить залучати більшу кількість дітей до 
занять фізичною культурою та спор-
том, розвивати спортивні таланти та 
провадити здоровий спосіб життя.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Шацьк 

Проект під такою 
назвою Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки 
разом» реалізував 
спільно з 
громадою Шацька, 
придбавши в школу 
спортінвентар та 
форму для жіночої 
волейбольної 
команди. 

– На базі Уховецької ЗОШ 
I-III ступенів часто відбува-
ються спортивні змагання між 
учнями сільських шкіл, – від-
значає керівник ковельського 
представництва Фонду Наталія 
Остапенко. – Щоб заохотити 
дітей до здорового способу 
життя, ми вирішили надати їм 
спортінвентар. 

Заслужені призи – новенькі 
м’ячі, скакалки, обручі, шашки, 
тенісні ракетки – отримали учні 
обох шкіл. А кубок переможця 
дістався команді з Уховецька. 
Юні спортсмени неабияк вті-
шилися таким подарункам. За 
словами дітей, раніше їм вруча-
ли солодкі призи. Тому відразу 
після вручення кинулися ви-
пробовувати інвентар. 

Керівник північної філії 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Арсен Базярук, звер-
таючись до учасників змагань, 
наголосив: 

– Ви сьогодні продемон-
стрували гарні результати і в 
інтелектуальних змаганнях, і 
в спортивних. Цей інвентар – 
гарний стимул для ваших по-
дальших перемог. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ковельський район

Весела гірка для малечіПроект реалізовано 

Команда переможців

Волейболістки у новенькій формі

Спортивний поєдинок Група підтримки

Нові м’ячі для нових перемог



– У мене немає вибору. – У житті завжди є вибір. Просто іноді простіше вважати, що його немає.
Серіал «Мерлін» www.volynnews.com
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СУБОТА 13 травня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00 

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»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Благодійна акція 

«Незабутня Квітка». 
Телеверсія

14.25 Чоловічий клуб. 
Спорт

15.40 Чоловічий клуб
16.20 Богатирські ігри
17.10, 04.00 Хокей. 

Чемпіонат світу 2017 
(Словенія - Білорусь)

19.40, 21.30 За крок до 
Євробачення

21.00 Новини
22.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017. 
Фінал

01.30 Євробачення 2017. 
Післямова

02.00 Мегалот
02.15 Х/ф 

«Одержимість»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
05.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.55, 08.10 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
08.15 Ревізор Крамниці
10.10 Таємний агент
11.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
13.10 Від пацанки до 

панянки
15.10 Хто зверху?
17.10 М/ф «Рататуй»
19.10 М/ф «Микита 

Кожум’яка»
21.00 Х/ф «Відьмина 

гора»
23.00 Х/ф «Неймовірний 

блокбастер»
00.20 Місто

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 «ВусоЛапоХвіст»
07.55 «Караоке на 

Майдані»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Холостяк - 7»
13.20 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Україна має 

талант! Діти-2»
21.50 Т/с «Коли ми 

вдома»
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. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
11.45 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.10 Х/ф «Перший пес 

держави»
15.00, 19.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
18.00 «Навколо М»
00.10 «КВН»
02.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.10 

Сьогодні
07.15, 05.00 Зірковий 

шлях
08.40 Т/с «Штрафник»
15.20 Х/ф «Везуча»
17.15, 19.40 Т/с 

«Півкроку до сім’ї»
21.20 Х/ф «Доля Марії»
23.15 Х/ф «Весна на 

Зарічній вулиці»
02.00 Історія одного 

злочину 16+
03.30 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10 Таємниці пірамід
09.10 Повітряні воїни
11.10, 21.00 

Паранормальний світ
13.00 Скарби за копійки
13.50 Загадки планети
14.50 У пошуках краси
17.40 Далеко і ще далі
18.30 Навколо світу. 

Місця сили
19.20 Брама часу
23.40 Таємниці 

кримінального світу

МЕГА

06.05, 19.30 «ТСН»
07.00, 23.10 «Світське 

життя»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 Х/ф «Кардіограма 

любові»
12.00 Х/ф «Абонент 

тимчасово 
недосяжний»

16.30, 21.15 «Вечірній 
квартал»

18.30 «Розсміши коміка 
2017»

20.15 «Українські 
сенсації»

00.10 «Ліга сміху »
04.25 «Вечірній Київ»

1+1

06.10 Х/ф «Казка про 
загублений час»

07.50 Х/ф «Кохана жінка 
механіка Гаврилова»

09.30 «Україна вражає»
10.00 Т/с «Доярка із 

Хацапетівки»
13.40 Т/с «Доярка із 

Хацапетівки-2»
18.00, 03.50 Док.

проект «Лобановський 
назавжди»

20.00, 02.15 «Подробиці»
20.30 Концерт «Команда, 

без которой нам не жить»
23.20 Док.проект 

«Кращий футболіст 
Європи»

00.20 Х/ф «Такая вона, 
гра»

02.45 Х/ф «Місяць 
травень»

ІНТЕР

05.10, 04.15, 12.45 Факти
05.30 Т/с «Відділ 44»
07.00 Дивитись усім!
07.55 М і Ж
08.55 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.55, 11.50 Відпустка за 

обміном
13.00 Т/с «На трьох»
13.10 Х/ф «Наскрізні 

поранення»
15.00 Х/ф «Мисливці на 

гангстерів»
17.00 Х/ф «Розбірки у 

Бронксі»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Шерлок 

Холмс»
22.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс-2. Гра тіней»
00.50 Т/с «Лас-Вегас»
02.15 Х/ф «Принцеса на 

бобах»
04.40 Т/с «Слідчі»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
10.55 М/ф «Врятувати 

Землю»
12.25 Одного разу під 

Полтавою
13.30 Казки У Кіно
15.40 Х/ф «Перлина 

Нілу»
17.40 Х/ф «Сам удома 2»
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Історії 

нашого кохання»
02.35 Країна У
04.15 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55 Т/ц «Те, що в мені»
08.10 Мультфільм
08.35 «Ковель: події, час»
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, 23.15 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до 

успіху»
13.40 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017». (WMA), 
3 ч.

14.35 Т/ц «Краєзнавча 
подорож»

15.00 Т/ц «Спадщина»
15.25 Урочисте відкриття 

«U-20» у Луцьку
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 «Акценти»
20.20 «Ковель: події, час»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок 

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

7 випуск)
23.40 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

07.30 Євромакс
08.00, 09.00 «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 В.Павлік
14.00 Життя без обману
15.00 Т/с «Роксолана»
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Завтра-сьогодні
18.00 Мозаїка 

АВЕРС 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 «Краще 

бути вродливою і 
багатою»

23.40 Феєрія мандрів
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Європа 

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

«Прометей»
06.30 Шляхами Волині

П’ЯТНИЦЯ 12 травня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 

22.45, 23.20, 00.15, 
01.15 Погода

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 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017. 
Другий півфінал

11.25 «Євробачення. 
Еволюція»

13.15, 15.20 Д/с 
«Мисливці на нацистів»

17.10, 02.30 Хокей. 
Чемпіонат світу 2017 
(Швеція - Італія)

19.40 Богатирські ігри
20.30 Обличчя війни
21.30 Д/ф «Вбивство 

Павла»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

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

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
04.10 Т/с «Татусеві дочки»
05.10, 18.00 Абзац
05.55, 07.55 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і 

Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
11.40, 20.45 Київ вдень 

та вночі
16.15, 19.00 

Суперінтуїція
22.10 Х/ф 

«Однокласники 2»
00.10 Х/ф «Чого хоче 

дівчина»

НОВИЙ КАНАЛ
06.25 Х/ф «Мама 

мимоволі»
09.05 Х/ф «Вербна 

неділя»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»
20.00, 23.00 «Холостяк 

- 7»
22.25 «Небачене 

Євробачення»
01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 02.25 «Орел і 

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

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
03.15 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

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

Україна»
21.00 Т/с «Штрафник»
23.20 Слідами «горіхової 

мафії». Спеціальний 
репортаж

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

УКРАЇНА
08.10, 12.30 Правила життя
09.00 Правда життя
10.00, 21.40 Мистецтво 

виживання
10.50, 16.50 Мисливець 

та жертва
11.40 У пошуках краси
13.20 Містична Україна
14.10 Таємниці 

радянського дефіциту
15.00 Втеча з замку Колдіц
15.50, 20.50 Скарби зі 

сховищ
17.50, 22.40 Загадки 

планети
18.50 Легенди карного 

розшуку
19.50 Далеко і ще далі
23.40 Повітряні воїни
00.30 Бандитський Київ

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 «Міняю жінку - 11»
12.20 Т/с «Родичі»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
22.00 «Вечірній квартал»
00.00 «Вечірній Київ»
03.00 Д/ф «Діти 

Перемоги»

05.30 «Подробиці»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25 Т/с 
«Спокуса»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробиці 

тижня»
22.00 Т/с «Завдання 

особливої важливості. 
Операція «Тайфун»

01.30 Х/ф «Місяць 
травень»

04.25 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.50 Інсайдер
10.45, 13.15 Х/ф 

«Орлиний зір»
13.30, 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 «Мисливці на 

гангстерів»
01.40 Т/с «Лас-Вегас»
03.05 Стоп-10

ICTV

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 
«Котигорошко» 08.00 
Мультмікс 09.45 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
10.15 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць» 
11.05 Х/ф «Історії 
нашого кохання» 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 18.50 
Панянка-селянка 20.00 
Х/ф «Сам удома 2» 22.10 
Х/ф «Перлина Нілу» 
00.10 Х/ф «Лимерівна» 
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 «Волинська 

веселка»
11.30, 16.30 Тема дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «Історія без 

купюр»:«Між життям і 
смертю»

13.50 Т/ц «Сам собі 
господар»

14.25 Т/ц «Бастіони»
14.50 «Ти - молодий» 

(сурдопереклад)
15.15 «Дитячий світ»
15.30 Парад хітів «На всі 

100»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ц «Твій дім»
17.20 «Кошик творчих 

ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.00 Урочисте відкриття 

«U-20» у Луцьку. 
«Пряма» трансляція

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 Т/ф «Мені болить 

моя Вкраїна»
21.40 Т/ф «Дзвону чин»
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 Х/ф «Діаманти 

шаха»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт PAPA 

DUKE
14.00 Шукаємо таланти
14.30 Слідство Інфо
15.00 Т/с «Роксолана»

АВЕРС 17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
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 Джем
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт В.Павлік
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Роксолана»
05.05 Ретроспектива: 

«Кармелюк»
06.30 Волинський 

портрет

Фільм «Відьмина гора»

Фільм «Мисливці на гангстерів»

Фільм «Історії нашого кохання»

21:00

23:45

11:05

kinoplaneta.net
overblog-ua.blogspot.com

im
g.hurtom

.com

«ПІРАТІВ 
КАРИБСЬКОГО МОРЯ» 
ПОКАЖУТЬ У ЛИПНІ 

П’ята частина фільму «Пірати 
Карибського моря» вийде в прокат 

25 травня, повідомляє ComingSoon. 

У новій стрічці капітан Джек Горобець 
(Джонні Депп) виявляє, що за ним полює 
давній ворог – капітан Салазар (Хав’єр Бар-
дем), який вирішив знищити всіх моряків 
на світі. Героя врятує тільки потужний ар-
тефакт – тризубець Посейдона, який да-
рує своєму власникові владу над морями. 
У фільмі також зіграли Пол Маккартні, Кая 
Скоделаріо, Крістоф Вальц, Брентон Туейтс 
і Орландо Блум.

Франшизу про піратів «Дісней» роз-
почав у 2003 році. Відтоді вийшло чотири 
стрічки про пригоди капітана Джека Го-
робця. Уся франшиза заробила в світовому 
прокаті 3,7 млрд доларів.

свіжачок

24sm
i.org
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– Він таке янголя, коли спить. – Так... Шкода, що прокинеться. Серіал «Теорія великого вибуху»
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НЕДІЛЯ 14 травня
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25, 23.40 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Пісенний конкурс 

Євробачення 2017. 
Фінал

12.50 Євробачення. 
Післямова

13.20 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.50 Перший на селі
16.25 Д/с «Садові скарби»
17.10, 02.25 Хокей. 

Чемпіонат світу 2017 
(Франція - Чехія)

19.45, 05.15 Д/ф 
«Олександра Шулежко. 
Доля праведниці»

20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
22.25 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
00.05 На слуху. Підсумки
00.40 Від першої особи. 

Підсумки
01.20 Музичне турне
04.15 Театральні сезони

06.35 Т/с «Відділ 44»
10.10 Х/ф «Наскрізні 

поранення»
12.00, 13.00 Х/ф 

«Розбірки у Бронксі»
12.45 Факти
14.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс»
16.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс-2. Гра тіней»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Гладіатор»
23.40 Х/ф «Вікінги проти 

прибульців»
01.40 Т/с «Лас-Вегас»
03.05 Т/с «Слідчі»

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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 «Котик та 

півник»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.55 М/ф «Ігор»
12.30, 00.35 Х/ф «Просто 

друзі»
14.05 Країна У
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Отже»
02.10 Х/ф «Лимерівна»
03.40 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 «Волинська 

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

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.25 «Урок для... 

батьків»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
11.25 Т/ц «Обереги»
11.55 Т/ц «Видатні 

волиняни»
12.20 «Кошик творчих 

ідей»
12.35 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.55 «Мамина колискова»
13.10 Творчий вечір 

М. Стефанишина
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 «Щоб доля 

стелилася рушниками»
14.45 Т/ц «Роки і долі»: 

«Найрідніша в світі»
15.05 «Дитячий світ»
15.30 «Натхнення»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Я зможу!» (2 сезон, 

7 випуск)
17.10 Х/ф «Експедиція»
18.00 Концерт камерної 

музики за участю 
лауреатів міжнародних 
конкурсів

19.00 Місто
19.50 Т/ф «Україна 

маминих рук»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017». (WMA), 
ч. 3

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!»
09.50 «Караоке на 

Майдані»
11.00 «Україна має 

талант! Діти-2»
14.15 Х/ф «Неймовірні 

пригоди італійців в 
Росії»

16.10, 23.25 «Я 
соромлюсь свого тіла 4»

18.05, 22.30, 00.35 
«Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»
22.00 «Небачене 

Євробачення»

05.15 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
09.45 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.10 Х/ф «Перший пес 

держави»
13.00 «Навколо М»
14.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
22.00 Х/ф «Геймер»
23.45 Х/ф «2199: 

Космічна Одіссея»
02.10 «Нічне життя»

06.30 Сьогодні

07.10 Зірковий шлях

08.00 Т/с «Штрафник»

14.15 Т/с «Півкроку до 

сім’ї»

17.50, 20.00 Т/с «Зведена 

сестра»

19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою

22.30 Х/ф «Везуча»

00.20 Реальна містика

03.30 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса
07.20 Містична Україна
08.10 Прокляття 

скіфських курганів
09.10 Повітряні воїни
11.10, 21.00 

Паранормальний світ
13.00 Скарби за копійки
13.50 Загадки планети
14.50 У пошуках краси
17.40 Далеко і ще далі
18.30 Навколо світу. 

Місця сили
19.20 Брама часу
23.40 Шосте почуття
00.30 Секти
01.10 Полювання на НЛО
02.00 Зворотній бік Місяця
02.40 Академік Корольов

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.10 Х/ф «Кардіограма 
любові»

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

ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка 

2017»
11.05 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
12.55, 14.00, 15.05, 

16.05, 17.10 «Світ 
навиворіт - 2: Індія»

18.30 «Українські 
сенсації»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Службовий 
роман»

00.00 Концерт Джамали 
«I believe in U»

01.50 «Аргумент кiно»
03.35 «Світське життя»

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 М/ф «Незвичайний 

матч»
06.20 Х/ф «Кохана жінка 

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00, 04.05 Х/ф 

«Анонімні романтики»
13.20 Док.проект «Люди 

Перемоги. Будемо 
жити!»

14.15 Т/с «Танкіст»
17.40 Концерт «Победа. 

Одна на всех»
20.30 Х/ф «Я буду чекати 

тебе завжди»
00.00 Х/ф «Хрещений 

батько»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.55, 09.45 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
07.50 М/ф «Губка Боб»
09.40 Х/ф «Коти проти 

собак»
11.10 М/ф «Рататуй»
13.15 М/ф «Микита 

Кожум’яка»
15.00 Х/ф «Відьмина 

гора»
17.00 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»
19.00 Х/ф «Похмілля 

у Вегасі: Із Вегаса в 
Банкок»

21.00 Х/ф «Похмілля у 
Вегасі 3»

23.00 Х/ф «Стерво»
01.00 Х/ф «Коледж»

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 Х/ф «Краще бути 

вродливою і багатою»
11.30 Смакуємо
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шукаємо таланти
13.00 Концерт «Європа 

за нами»
14.00 Дайджест
14.30 Рандеву

АВЕРС 15.00 Т/с «Роксолана»
17.00 Благодатна купель
17.30 Діагноз: здоров’я
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 Огляд світових подій
21.30 Євромакс
22.00 Худ. фільм «Вікно 

наапроти»
23.30 Шляхами Волині
00.00 Огляд світових 

подій
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 «Європа за нами»
02.15 МузейОк
02.30 Завтра- сьогодні
03.00 Т/с «Роксолана»
05.00 Ретроспектива: 

«Вершники»
06.30 Волинський 

портрет

ФУТБОЛ 1

ПН 8 травня ВТ 9 травня СР 10 травня ЧТ 11 травня ПТ 12 травня СБ 13 травня НД 14 травня
06.00 Малага - Сельта 07.45 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Шахтар - Зоря. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.00 Арсенал - МЮ. 
Чемпіонат Англії 13.50 Зірка 
- Дніпро. Чемпіонат України 
16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру. Прем’єра 16.55 Гранада 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 18.45 
Топ-матч 18.55 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру. Прем’єра 
19.50 Барселона - МЮ. 1/2 
фіналу (2007/2008). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 21.40 
LIVE. Леганес - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 00.35 Сталь - 
Карпати. Чемпіонат України 
02.20 Ліверпуль - Саутгемптон. 
Чемпіонат Англії 04.10 Алавес 
- Атлетік. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20, 17.20 
Челсі - Мідлсбро. Чемпіонат 
Англії 09.05 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Шахтар - Зоря. Чемпіонат 
України 12.10 «Великий 
футбол» 13.50 Гранада - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 19.10 
Монако - Ювентус. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 21.00, 
23.40 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
21.35 LIVE. Ювентус - Монако. 
1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.10 Ман Сіті - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 02.00 
Атлетіко - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 03.50 Топ-матч 04.00 
Сталь - Карпати. Чемпіонат 
України 

06.00 Гранада - Реал 07.45 
«Моя гра» 08.15 Зірка - Дніпро 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Ліверпуль 
- Саутгемптон. Чемпіонат 
Англії 12.10, 01.10 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 13.05 
Олімпік - Чорноморець. 
Чемпіонат України 14.55 
Топ-матч 15.10 «Сіткорізи». 
Прем’єра 16.00, 18.25 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 16.35 
Ювентус - Монако. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.00 
Шахтар - Зоря. Чемпіонат 
України 20.45 Барселона - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
22.50 «Сіткорізи» 23.20 
Челсі - Мідлсбро. Чемпіонат 
Англії 02.05 Малага - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 03.55 Ман 
Сіті - Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії 

06.00 Барселона - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 
«Сіткорізи» 08.15 Олімпік 
- Чорноморець. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 
21.20 Футбол NEWS. LIVE 
10.20, 04.10 Арсенал - МЮ. 
Чемпіонат Англії 12.10, 
14.35, 16.00, 18.25 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 12.45, 00.40 
Ювентус - Монако. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 15.10 
«Моя гра» 16.35 Атлетіко - 
Реал. 1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 19.00 Топ-матч 19.10 
Сельта - МЮ. 1/2 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 21.00, 21.35, 
00.00 «Шлях до Стокгольма» 
21.55 LIVE. МЮ - Сельта. 1/2 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
02.25 Севілья - Сосьєдад. 
Чемпіонат Іспанії 

06.00 Депортіво - Еспаньйол 
07.45 Сталь - Карпати 09.30 
«Моя гра» 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Ювентус - Монако. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10, 
00.40 «Сіткорізи» 12.40, 15.05 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 13.15 
Атлетіко - Реал. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.05, 
20.25 «Шлях до Стокгольма» 
16.45 МЮ - Сельта. 1/2 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 18.35 
Ліон - Аякс. 1/2 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 21.10, 03.00 
Чемпіонат Іспанії 21.40 
Топ-матч 22.00, 05.20 Світ 
Прем’єр-Ліги 22.50 Барселона 
- Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 
01.10 Олімпік - Чорноморець. 
Чемпіонат України 03.30 
Леганес - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00 Реал - Атлетіко. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.45, 22.00, 01.10 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
08.15 Ман Сіті - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії 10.00, 
20.15, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20, 17.40 МЮ - Сельта. 
1/2 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
12.05, 01.40 Вест Бромвіч - 
Челсі. Чемпіонат Англії 13.55 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.25 LIVE. Ман Сіті 
- Лестер. Чемпіонат Англії 
16.30, 03.30 Світ Прем’єр-Ліги 
17.00 «Шлях до Стокгольма» 
19.25 LIVE. Сток Сіті - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 21.30 Топ-
матч 22.50 «Моя гра» 23.20 
Іллічівець - Верес. Чемпіонат 
України. Перша Ліга 04.00 
Олімпік - Динамо. Чемпіонат 
України 

06.00 Сток Сіті - Арсенал 
07.45, 20.35 Світ Прем’єр-Ліги 
08.15 Депортіво - Еспаньйол 
10.00, 16.15, 21.05 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 «Моя гра». 
Прем’єра 10.50, 12.50, 17.05, 
20.25, 05.30 Топ-матч 11.00 
Ман Сіті - Лестер 13.00 Журнал 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
13.30, 15.55 Тур ONLINE 
13.55 LIVE. Ворскла - Зірка 
16.35, 00.50 «Моя гра» 17.25 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 17.55 LIVE. Реал - 
Севілья. Чемпіонат Іспанії 
19.55, 03.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Вільярреал 
- Депортіво. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 01.20 Вест 
Гем - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 03.40 Лас-Пальмас - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 

Фільм «Шерлок Холмс-2. Гра тіней»

16:15

thinkit.ru

Фільм «Похмілля у Вегасі»

17:00

w
allpapers-fenix.eu
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� Руколу найчастіше вживають у свіжому вигляді 
в салатах, але ї ї можна додавати в макаронні 
вироби, запіканки та соуси. 
� Руколу легко вирощувати, вона добре підходить 
для грядки на підвіконні. Цій рослині потрібно 
лише три години сонячного освітлення на день. 
� Руколу слід зберігати у холодильнику й 
використовувати протягом кількох днів після 
купівлі.

здорова їжа чисто і здорово

ВІТАМІННА І СМАЧНА РУКОЛА ВИЧИСТИТИ ВСЕ: 
ГІГІЄНА ВІД УНІТАЗА 
ДО ЗУБНОЇ ЩІТКИ

  Алла САДЕЦЬКА

  Галина ТЕРНОВА

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 066-163-03-15     купи-продай         купи-продай     
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ
ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367, МФО 303440

Рукола – вона ж 
індау, ерука, 
рокет, ругетта – 

напрочуд корисна і 
смачна. Рослина 
має легкий 
гіркуватий 
гірчичний відтінок 
смаку, який надає 
будь-якій страві 
пікантності.

Рукола містить велику 
кількість вітамінів і корис-
них речовин. Це такі мікроелемен-
ти: залізо, мідь, марганець, селен, 
цинк; макроелементи: калій, маг-
ній, кальцій, фосфор, натрій; вітамі-
ни: В1 – В6, В9, А, С, Е, К. У молодих 
стеблах рослини міститься багато 
йоду. Рукола корисна для людей, які 
хворіють на венозну недостатність 
та підвищений артеріальний тиск.

Завдяки великому вмісту ві-
тамінів, макро- та мікроелементів, 
рукола є потужним енергетиком. 
Вона швидко приводить у тонус 
організм, підвищує працездатність, 
нормалізує водно-сольовий баланс 
і запобігає розвитку онкологічних 
захворювань. При цьому енергетич-
на цінність рослини досить низька – 
26 ккал на 100 г. Корисні властивості 
руколи разом із низькою калорій-
ністю роблять цю рослину незамін-
ною для тих, хто хоче повернути чи 
зберегти фігуру стрункою.

Вживання руколи налагоджує 
обмінні процеси, покращує трав-
лення, зміцнює нервову систему. 
Руколу рекомендують вживати при 

Чи знали ви, що на 
поверхні мобільного 

телефона вдесятеро 
більше бактерій, ніж на 
сидінні унітаза? А коли 
востаннє викидали старий 
матрац? Ми зібрали 
поради, які допоможуть 
дотримуватися гігієни 
й убезпечити себе від 
можливих неприємностей.

Унітаз має «брудну» репута-
цію. Однак середньостатистичне 
сидіння для унітаза має лише 50 
бактерій на квадратний дюйм. 
А це менше, ніж у більшості ку-
хонних дощок. Намагайтеся чис-
тити унітаз зсередини щодня, а 
ретельно прибирати туалет що-
тижня.

Постіль бажано змінювати раз 
на один або два тижні. Річ у тім, що 
ми втрачаємо мільйон клітин шкі-
ри щоночі (разом з потом), а це 
приваблює пилових кліщів.

Матраци – великий розсадник 
пилових кліщів та бактерій саме 
через величезну кількість мерт-
вих клітин шкіри. Неважливо, на-
скільки якісним є ваш матрац, ви 
не маєте використовувати його 
довше, ніж дев’ять років.

Рівень корисних бактерій у се-
редньостатистичному холодиль-
нику в 750 разів більший, ніж мав 

БУДІВНИЦТВО 
 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 свердло-
вин, ремонту та обслуговування обладнан-
ня. 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.

 Вікна, двері, водовідливи, підвікон-
ня, жалюзі, рулонні штори, захисні роле-
ти, москітні сітки. Луцьк, вул. Набережна, 4. 
Тел.: 095-894-44-08, 097-623-56-69.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, камінь 
річковий, цегла (100,75, облицювальна, вог-
нетривка), блоки (газоблоки, блоки з відсі-
ву та фундаментні), клей для блоків, цемент. 
Доставка, послуги маніпулятора та самоски-
да. Адреса: с. Гірка Полонка, вул. Луцька, 9. 
Тел: 050-529-95-20; 096-429-69-75.

 Виготовляємо і продаємо кольорові, мета-
леві штахети з одно- та двоcтороннім фар-
буванням, ширина – від 8 до 13 см (матові, 
глянцеві, золотий дуб, темний дуб). Оцин-
ковані труби, ринви, коліна. Ціна виробника. 
Тел: 050-682-21-71; 096-129-25-88.

АВТО 
 Продам комбайн для збирання гар-

бузів, а також ефективний засіб про-
ти 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, гідропід-
силювач, сигналізація, центральй замок. 
Рік 1996-й. Тел. 066-578-01-67 (Валерій). 

 Продам недорого трактори Т-25, Т-40АМ, 
ЮМЗ-6АКЛ у дуже доброму технічно-
му стані, а також зернозбиральний ком-
байн Clas Compact 25 в Любешівському ра-
йоні. Тел.: 066-345-62-67, 098-640-62-33. 
Доставка безплатна.

 Терміново продам комбайн Claas Consul, 

ширина жатки – 2,7 м, січкарня, кабі-
на, хороший стан. Ціна 220 000 грн. 
Тел.: 098-806-70-70, 066-843-32-03.

 Автовикуп. Куплю автомобілі вітчизняно-
го та іноземного виробництва у будь-якому 
стані, нерозмитнені, на польських докумен-
тах. Експертна оцінка, виїзд до клієнта без-
платні. Тел.: 066-770-92-43, 050-242-02-44, 
цілодобово.

 Газ в авто. Встановлення, діагностика, на-
лаштування та обслуговування ГБО 2-го та 
4-го поколінь: КМЕ, Stag, Optima, LPG-tech, 
TOMASETTO та ін. Гарантія на встановле-
не обладнання. Заміна несправних комп-
лектувальних, фільтрів газу. Промивання 
газових та бензинових форсунок, перевір-
ка свічок запалювання на стенді. Луцьк, 
вул. Наливайка, 24а. Тел.: 063-440-41-73, 
097-510-56-61, 095-403-99-71. 

НЕРУХОМІСТЬ 
 Продам двокімнатну квартиру з євро-

ремонтом у центрі с. Липини, Луцький р-н. 
Загальна площа 50 м2, площа кухні 8 м2. 
Квартира розташована на другому повер-
сі двоповерхового будинку. Є сарай, підвал, 
грядка. Ціна договірна. Тел. 066-254-63-47.

 Продам однокімнатну квартиру пло-
щею 59 м2 у новобудові в Луцьку на вул. 
Володимирській. Ціна 8000 грн за м2. 
Тел. 066-660-63-03.

 Продам земельну ділянку під будів-
ництво площею 0,12 га в селі Княгини-
нок 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.

 Продам землю під забудову. Село За-
річчя, Володимир-Волинський район, вул. 
Озерна. 20 соток, 5 хв до міста, непода-
лік парк Слов’янський. Ціна за домовленіс-
тю. Можливий обмін. Тел.: 096-695-78-85, 
095-360-48-20 (Вадим).

 Продам земельну ділянку під забудо-
ву площею 0,25 га в селі Копачівка Ро-
жищенського району. Ціна договірна. 
Тел. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок площею 8х10 м 
з господарськими спорудами у селі Люб-
че Рожищенського району. Земельна ді-
лянка 0,40 га, повністю приватизована. Є 
газ, криниця. Можлива оплата частинами. 
Тел. 063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними спорудами в 
селі Марковичі Локачинського р-ну, земель-
на ділянка – 0,45 га. Тел. 067-132-02-35.

РОБОТА
 На сезонну роботу в с. Світязь Шацько-

го району потрібні кухарі, бармени, офі-
ціанти, 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, догля-
дати за речами дитини. Усе погоджую та 
обговорюю з батьками. Маю педагогічні 
навички. Є позитивні рекомендації. Усі по-
дробиці – телефоном. Зарплата за домов-
леністю. Тел. 095-210-90-33 (Оксана).

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні, інженер-механік, прибираль-
ниці й різноробочі, борошнорозважувач. 
Тел. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Працевлаштування у Польщі!
– сезонні роботи (полуниці, черешні, виш-
ні, малина, помідори, яблука, допомога на 
фермерських угіддях);
– будівництво (спеціалісти і різноробочі);
– супермаркети Biedronka (чоловіки та жін-
ки від 20 до 40 років, види праці різні);
– заводи (без навичок роботи).
Вакансії часто оновлюються. Є платні та без-
платні. Час до часу бувають роботи і за карт-
ками MRG (дуже рідко). Тел. 097-908-64-46 
(Вікторія).

ПОСЛУГИ
 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 Володимирів-
на), 067-914-15-78 (Альона); м. Луцьк, вул. 
Ковельська, 1, 095-925-23-92, 096-598-11-
52 (Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 Чищення каналізацій професійним об-
ладнанням. Усунення засмічень, видалення 
жиру, бруду та нальоту. Косіння трави. Об-
слуговування ОСББ. Тел.: 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

 Мурую каміни, печі, барбекю, коптильні, 
оздоблення, вкладаю дерев’яну підлогу, об-
шиваю вагонкою. Луцьк, Волинська, Рівнен-
ська обл. Тел.: 050-337-84-55, 067-265-64-58.

РІЗНЕ
 Колекціонер купить для власної колек-

ції ордени Леніна від 21 000 грн та інші 
ордени й медалі Радянського Союзу. 
Тел. 067-978-09-98.

 Продамо саджанці великоплідної мали-
ни та інших плодових. Висилаємо поштою 
по всій Україні. Замовте безплатний ката-
лог за тел.: 067-629-94-55, 099-374-58-10. 
Сайт: titovchp.uaprom.net.

 Куплю вовну і пір’я. Тел.: 097-645-15-54, 
095-506-01-64.

 Куплю для власної колекції ордени, ме-
далі, комплекти нагород Радянського Со-
юзу, імперські, а також антикварні пред-
мети. Гарантую анонімність та хорошу ціну. 
Тел.: 063-034-72-27, 098-308-88-47.

стресах та депресії, при недокрів’ї. 
Вона підвищує рівень гемоглобіну, 
виводить надлишки холестерину. 
Вживати регулярно руколу реко-
мендують хворим на цукровий діа-
бет. Її зелень – незамінне джерело 
вітамінів та мікроелементів у період 
вагітності, під час лактації підвищує 
приплив грудного молока.

Рукола має сечогінні та дезінфі-
кувальні властивості, покращує стан 
організму при запальних процесах 
у нирках та сечовивідних шляхах. 
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Завдяки В-каротину ця зелень по-
кращує стан шкіри, нігтів і волосся 
(зміцнює волосяні цибулини і захи-
щає від випадіння волосся).

Вживати руколу корисно при 
ожирінні: лікарі рекомендують 
влаштовувати розвантажувальні 

дні з використанням лише ру-
коли. Вітаміни, які містяться 

в зелені, дадуть потрібну 
кількість енергії, а мінімум 
калорій допоможе позбу-
тися зайвих кілограмів.

Корисною буде ру-
кола й тим, хто хворіє на 

виразку шлунка. Вона ефек-
тивно бореться з пошкодження-

ми стінок шлунка, значно зменшує 
розміри вже присутніх виразок, 
запобігає утворенню нових навіть 
при порушенні дієти. Здавна відо-
мим є той факт, що рукола – силь-
ний афродизіак, корисні властивос-
ті якого широко використовували 
для покращення еректильної функ-
ції у чоловіків.

Вживати руколу не можна 
при індивідуальному несприй-
нятті (алергії на рослину) та при 
сечокам’яних захворюваннях.

би бути. Накривайте всю неприго-
товану їжу і викиньте всі продукти, 
у яких збіг термін придатності. Сам 
холодильник варто чистити зсере-
дини кожні три-шість місяців, інак-
ше ваша їжа може забруднитися 
неприємними бактеріями.

Дослідження свідчать, що наш 
телефон зберігає майже у 10 разів 
більше бактерій, ніж сидіння уні-
таза. Мобільні телефони потрібно 
регулярно чистити антибактері-
альними вологими серветками.

Усі ми знаємо, що спідню білиз-
ну потрібно змінювати щодня. А 
як щодо бюстгальтерів? Загальне 
правило: одягли три-чотири рази – 
і попрали.

На вашій зубній щітці – понад 
10 мільйонів бактерій. Змінюйте 
її хоча б кожні три місяці й добре 
полощіть після кожного викорис-
тання.

Кухонні рушники та губки на-
копичують від 1 до 10 мільйонів 
бактерій на квадратний дюйм. Пра-
ти їх потрібно за температури 60˚C 
щотижня. Або замінити на нові.

го 
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Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся піднімати планку.
Опра Уїнфрі
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мереживо долі

без совісті назад у минуле 

Бабу Ганну любили в 
селі від старого до 
малого. Для дітлахів, 

які прибігали до неї, щоб 
поласувати смачними 
грушами, в старенької 
завжди був у кишені й 
цукерок із барбарисовим 
присмаком. 

Місцеві краєзнавці стукали бабі 
Ганні у двері, коли виникали якісь 
запитання щодо сільської минув-
шини, а сусіди  навідувалися, щоб 
побідкатися про сімейні негараз-
ди, що іноді зашморгом стискають 
душу. Жінка, мудрості якої міг би по-
заздрити навіть іменитий філософ, 
вислуховувала всіх, і здавалося, 
що після розмови з нею проблеми 
віддалялися, як літня гроза. А ще 
бабуся з раннього дитинства не пе-
реставала ходити до церкви, тому 
й молитов усіляких знала більше за 
священика. 

Гребувала Ганниним товари-
ством хіба що її дочка. Як закінчила 
інститут, вийшла заміж, отримала у 
місті величезну квартиру, посівши 
одне із начальницьких крісел, як 
пірнула в життя провладного бо-
монду, так і забула стежку до села. 
Хіба що вряди-годи надсилала пе-
редачі з лагодками, наче прагнула 
відкупитися за свою неувагу. Що-
правда, іноді приїздили до баби 
Ганни внуки, та гостювали недовго, 
все поспішали, і собі крутили носа-
ми: то біля хліва, де кози мекають, 
смердить, то бабця вже недобачає 
бездоганно вимити тарілки, в які 
суп насипає, то комарі вечорами 
надокучають, то сонце вдень не-
стерпно пече – приводів не браку-
вало. Єдиним, хто по-справжньому 
любив та шанував бабу Ганну як рід-
ну матір, був її зять Григорій. Бувало, 
навідається в гостину – не всидить: 
огорожу підлагодить, покосить 
дов кола обійстя, дров нарубає... На 
болюче запитання, як там її Люсень-
ка в місті, лише зітхне важко і, щоб 
не завдавати тещі душевного болю, 
розповість, скільки-то роботи має 

Луцьк 

У 27-річного незрячого 
баяніста із Луцька 
Сергія Васевича 
поцупили музичний 
інструмент – його 
єдиний засіб заробітку. 
Музиканта у кепці та 
з тростинкою добре 
знають місцеві. 

Його нерідко можна зу-
стріти на центральних вули-
цях Луцька, грає хлопець на 
Театральному майдані чи у 
кінці проспекту Соборності. 
Хоч він і не завжди потрап-
ляє в ноти, для Сергія це чи 
не єдиний метод заробітку 
в нелегкій життєвій ситуації. 
Адже його сім’я – лише мама 
та сестра. Хлопця спіткала 
важка хвороба, що спричи-
нила втрату зору. 

«Він відлучився ненадов-
го, як зазвичай, повернувся – 
а баяна вже не було. Так само 
не було і чохла зі спеціальни-
ми колесами, адже завдяки 
цьому зручно транспортува-
ти інструмент», – пояснила 
прес-секретар патрульної по-
ліції Луцька Ольга Бузулук.

Після розповсюдження 

УКРАЛА БАЯН У 
ВУЛИЧНОГО МУЗИКИ 

Серце матері – то глибока прірва, на дні 
якої завжди можна знайти прощення

Горохів

У Горохові презентували видання 
раритетних поштових листівок. 
Їхньою з’явою можна завдячувати 
колекціонеру-філателісту, історику 
за фахом Андрію Кленку. Уперше 
цей набір поштівок побачив світ у 
далекому 1917 році (видавництво 
«Верманн Брюкманн»).

«Поштівковий ажіотаж із зображен-
нями міста припадає якраз на період 
Першої світової війни. У роки німецької 
та австро-угорської окупації солдати 
листувалися з рідними за допомогою 
польової пошти Feldpost. Листи й «від-
криті листи» – пош тівки – відправляли 
переважно немаркованими, але з різно-
манітними оригінальними штемпелями. 
Таким чином хотіли не лише поділитися 
новинами, подіями, які відбуваються з 
людьми, а й зображеннями тих місць, де 

РАРИТЕТНІ ПОШТІВКИ З 
1917 РОКУ ЗНОВУ ОЖИЛИ

перебували та воювали», – зазначає ініціатор 
репринт-видання.

До набору входить 9 поштівок із зобра-
женням Горохова й одна – Скобелки. У давні 
часи це село іменувалося Старогороховом. 
Після пожежі й епідемії холери у Горохові 
1872 року навіть було центром волості. Ре-
принтне видання поштівок можна придбати 
у Центрі туристичної інформації та послуг 
Луцька (вул. Сенаторки Левчанівської, 2).

СПОКУТА  Наталія ЛЕГКА 

дружина на своїй посаді. Та ні пари 
з вуст про доччину байдужість до 
маминих клопотів і недуг.

– Ти навідалася б до матері, поки 
жива, – дорікає Григорій дружині, 
коли повертається додому. – Серце 
стискається, коли бачиш, як вона 
порається на городі, в хліві. І все це 
задля нас.

– І що я в тому селі не бачи-
ла? – виклично підніме брови Люся. 
– Мати всім забезпечена, нічого їй 
спину гнути на полі. Клигає потро-
хи – і добре, хоч горщики з-під ліж-
ка виносити не треба. 

Такі слова Григорій від дружини 
чує не вперше, та щоразу здрига-
ється, ніби камінням кидає дружи-
на по його серцю. Та нічого не вдіє. 
Стільки років прожили, ніколи не 
сварилися, хоч почувався в домі 
завжди на других ролях, незважа-
ючи на те, що грошей приносив не 
менше за дружину, не розходитися 
ж на старвік. Важко зітхне, втомився 

доводити своїй Люсі, що матері не 
вічні, дивись, і вона колись зали-
шиться сиротою, тоді й відчує пус-
телю довкола. Та що тут зміниш, не 
лежить у дружини душа до села, не 
лежить і до матері.

Однак не все в житті складаєть-
ся гладко. За білою смугою настала 
чорна. Змінилася в країні влада – 
Людмилу відправили на пенсію. Де 
й поділися її командирський голос 
та зверхній погляд. Довго не показу-
валася вона в місті, навіть на базар 
Григорія посилала. І так загризлася, 
що не могла собі місця знайти. Тоді 
й зібралася в село. Та поки судила-
ся за нібито незаконне звільнення, 
чоловік потрапив у кардіологію. 
Завжди здоровий і непосидючий, 
здавалося, ось-ось вибереться з не-
дуги, та забракло сили. 

Коли Людмила з дітьми та ону-
ками провела свого щиросердно-
го Гришеньку в останню путь, то й 
зовсім охляла. У дітей власні сім’ї 

та клопоти. Дев’ять днів по батько-
ві відбули – і роз’їхалися хто куди, 
тільки загуркотіло. А Люся залиши-
лася сама в чотирьох стінах. Отоді-
то вперше й відчула присмак гіркої 
самотності. Картала себе, що не 
вберегла Григорія, що дітям мало 
часу вділяла через свою зайнятість. 
А ще згадала матір. Рідко тулилася 
вона до неньчиного серця, якого 
їй нині так забракло, навіть не по-
прощалася як годиться, коли баба 
Ганна на покуті лежала. А відійшла 
старенька у далекі світи так легко 
та тихо, як і жила, тільки Люсеньку 
свою все кликала, хотіла востаннє 
погладити її ріднесеньку голівку. Не 
судилося. Пішла до Господа, зали-
шивши по собі хату-пустку та добрі 
спогади.

Тож після смерті чоловіка зі-
брала Людмила такі-сякі пожитки й 
перебралася в село. Під вікном ма-
миної хати, як і раніше, рясно вро-
дила груша, однак біля неї не було 
чути дитячого щебету, як за життя 
баби Ганни. Округ тину, що його по-
лагодив Григорій, на мальвах вси-
хали останні ясні квіточки. У хліві 
не кукурікало, не мекало... Вхід до 
нього вже заріс травою. «Не смер-
дить, як раніше, коли корова у ма-
тері ще була», – кольнула саму себе 
прямісінько в серце. Відчула, як 
від докорів сумління почервоніло 
лице і затрусилися руки. Відчинила 
сінешні двері. На жердині – кілька 
старовинних домотканих рушни-
ків, що дісталися матері від бабусі. 
У кухлику – вода з криниці, ніби 
щой но хтось приніс. Дощата підло-
га, вичовгана березовим деркачем 
і піском, жовтіє, ніби золотим пилом 
посипана... А на стінах – уся родин-
на історія у світлинах.

Людмила важко опустилася 
на ліжко, де спала мати. Звідкілясь 
узявся в неї отой невимовний біль, 
який здушив горло і не відпускав. 
Пересилила себе та без жодного 
звуку впала на подушку, яка, зда-
валося, ще зберігала кропив’яно-
ромашковий запах маминого 
волосся. Ганна ж бо ніколи не ви-
знавала дорогих шампунів, які над-
силала їй Люся, а полоскала голову 
то кропивою, то ромашкою.

– Мамочко, матусенько, – як до 

живої говорила Людмила, дивля-
чись на материне фото, – як мені 
боляче. Пошкодуй, – просила, стис-
каючи рукою край подушки.

А баба Ганна, молода та вродли-
ва, дивилася на доньку, та не мог-
ла зійти з фотографії, щоб обняти і 
пригорнути, як у дитинстві. 

Скільки так пролежала, Людми-
ла вже й не тямила. Оговталась, як 
на підлозі простелилася місячна до-
ріжка. Так і чекала ранку, не стулив-
ши очей. На що могла сподіватися? 
На часі згадала колись почуту істину 
про те, що серце матері – то глибо-
ка прірва, на дні якої завжди можна 
знайти прощення. Саме його й шу-
кала Людмила тієї ночі, бо молилася 
не до стареньких маминих образів, 
а до її світлини. З настанням нового 
дня заходилася порядкувати в хаті 
та біля неї. На сусідчине запитання, 
скільки пробуде в селі, лише скруш-
но стенула плечима.

Так минуло кілька місяців, а 
потім і рік збіг. Людмила вже й не 
планувала повертатися додому, як 
несподівано навідалися дочка із 
зятем.

– Побуду ще тут, – вирішила 
Люся, хоч на ранок відчула легке 
нездужання. 

– Минеться, – безпечно махнула 
рукою донька, пакуючи речі.

– А може, побудете день-два, 
поки мені поліпшає? – попросила 
Людмила.

– Мамо, мені це село вже в пе-
чінки в’їлося, – відмахнулася донь-
ка. – Я міська людина і міські вигоди 
не поміняю на жодне чисте повітря 
та домашнє молоко із сиром...

Коли за машиною повис у по-
вітрі невидимий слід, Людмила не-
квапливою ходою дійшла до хати. 
Їй стало так зле, що аж земля захи-
талася перед очима. Скільки часу 
вона лежала непритомною, не ві-
дала. Її, немічну, знайшла сусідка, 
занепокоєна тим, що не бачить, як 
Люся порпається у квітнику. Викли-
кала швидку.

– Дітям зателефонувати? – спи-
тала упівголоса.

Людмила заперечно похитала 
головою.

– У жодному разі, – видихнула 
понад силу і знову знепритомніла...

інформації у соціальних ме-
режах та ЗМІ сім організацій 
і 29 людей зголосилися купи-
ти новий баян незрячому му-
зиканту або допомогти сім’ї 
фінансово. Зрештою, заклад, 
біля якого і грає Сергій, пода-
рував йому інструмент. 

А за допомогою камер 

зовнішнього спостереження 
поліцейським вдалося опе-
ративно встановити особу 
викрадача. Нею виявилася 
66-річна жителька обласного 
центру. Викрадений інстру-
мент поліцейські вилучили та 
повернуть власнику. Тож те-
пер у Сергія – аж два баяни.
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Сергій Васевич

Загалом представили дев’ять поштівок
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Ніл Хасевич вважається 
творцем візуального образу УПА. 
Видатний художник-графік, 
ілюстратор багатьох видань 
Української Повстанської Армії 

ДОВІДКА ВН

  Лілія БОНДАР
Луцьк, Рівне

моральний 
авторитет нації

правосуддя

ВАСИЛЬ ШКЛЯР: «ДОНБАС 
НЕ ВАРТИЙ ЖИТТІВ 
НАЙКРАЩИХ УКРАЇНЦІВ» 

  Лілія БОНДАР
Київ, Луцьк

КАРА ЧЕРЕЗ 65 РОКІВ: ЧИ ЗАСУДЯТЬ 
УБИВЦЮ НІЛА ХАСЕВИЧА? 

Генеральна прокуратура 
України розпочала 

розслідування за фактом 
убивства українського 
художника ОУН і УПА Ніла 
Хасевича працівником органів 
держбезпеки СРСР Борисом 
Стекляром у 1952 році, 
повідомляє Національний центр 
правозахисту.

Злочин стався на світанку 4 бе-
резня 1952 року. Офіцер держбезпе-
ки Борис Стекляр особисто закидав 
криївку, в якій був художник, бойо-
вими гранатами, у результаті чого 
загинули Хасевич та двоє підпільни-
ків ОУН. Згодом пошматоване тіло 
художника показово було виставле-
но для залякування українців, які по-
вставали проти червоного терору.

«Справа унікальна та не має 
аналогів в Україні. У вчинку Стекля-
ра, офіцера КДБ, немає терміну дав-

Письменник, 
інтелектуал, 
політичний діяч 

Василь Шкляр відомий 
широкому загалу як 
патріот-націоналіст. У 
своїх історичних романах 
автор часто змальовує 
протистояння України з 
Росією і вкотре нагадує 
читачам, що конфлікт між 
двома країнами – аж ніяк 
не несподіванка, а процес 
із багаторічною історією.

– Російська «Вікіпедія» пише, 
що ви у своїх книгах розповіда-
єте про «вшиву кацапню», а ваша 
книга «Чорний Ворон» стала ен-
циклопедією русофобії та антисе-
мітизму. Чи бачили ви це? 

– Не личить українському пись-
меннику читати російські сайти. Бо 
це те саме, що балерині носити кир-
зові чоботи. 

– До речі, про «Чорний Ворон». 
Ваш роман екранізують. Чи бере-
те участь у створенні сценарію?

– Ні, не беру. Дуже тяжко розти-
нати себе по живому. Я завжди ду-
мав, що для екранізації роману тре-
ба мати багато грошей, виявилося, 
це не так. На це і держава виділила 
кошти, і студія «1+1». Уже, може, й 
відзняли б це кіно, але усе вперлося 
в режисера. Була дуже цікава історія 
з Єжи Гофманом. Із ним мали роз-
мову Віктор Ющенко і ще частина 
нашої інтелігенції. Гофман сказав, 
що прочитає роман в оригіналі. Він 
справді читає українською мовою. 
«Чорного ворона» він прочитав за 
три тижні і сказав, що то буде добре 
кіно. На той час він мав фільмувати 
«Варшавську битву», тому знімати 
мав українець, а він хотів долучити-
ся тільки як художній керівник. Це 
мене влаштовувало б найбільше, бо 
я знав би, що дух твору буде добре 
передано. Однак польський режи-
сер відмовився від знімань фільму 
за романом «Чорний ворон». Сказав, 
що кіно антиросійське, а сам роман 
ксенофобський. Моя біда в тому, що 
«Чорний ворон» вийшов за межі лі-
тературного явища, він став аспек-
том політики. Це кіно буде, головне, 
щоб його не зіпсували.

Ніхто в Україні фільмів такого 
формату не знімав. Українське кіно 
було у величезному занепаді. Ми 
дивилися всіляке сміття по телевізії. 
І тільки зараз почали з’являтися пер-
ші стрічки. Кацапи відстежують все 
українське і намагаються зашкодити. 
От вийшов канадський фільм «Гіркі 

жнива» про голодомор. Я цей фільм 
не ідеалізую, але критика зарубіжної 
преси просто нищівна. Вона розгро-
мила фільм. Вважаю, що все це про-
плачено кацапами. 

– За останніми підрахунками, 
більшість українців вважають укра-
їнську мову рідною, але двомовних 
теж залишається чимало. Чи є у 
цьому небезпека для держави? 

– Коли дивлюся на тих виродків, 
які вік прожили в Україні, а так і не 
змогли вивчити української мови, 
то мені аж щось робиться. Я вірмен-
ську вивчив за два місяці. Навіть не 
в університеті, а під час гри у карти, 
в очко. Там, якщо пропустиш слово, 
то влетиш на гроші. Вірменська дуже 
складна мова, не схожа на жодну 
іншу. Якщо українську хтось не може 
вивчити, то він або несповна розуму, 
або має бар’єр, ненависть до всього 
українського. На жаль, так побудова-
на наша держава, що без української 
мови можна обійтися. Доки так буде, 
доти житимемо у розхристаному на-
півчужому світі. Треба зробити так, 
щоб без державної мови притом-
ний громадянин не міг обійтися. Хо-
чеш здобути освіту, хочеш зробити 
кар’єру – знай державну мову.

Певні зрушення у свідомості 
українців відбулися під час останніх 
двох революцій, та потім знов усе 
пригасло. У вищих ешелонах вла-
ди люди побачили не повстанських 
провідників, а російськомовних чи-
новників. Чи є в цій двомовності не-
безпека для держави? Звісно, що є. 

– То що ж для нації головне: 
мова чи територія?

– Мова. Без мови нації не існує, а 
території без нації є.

– У одному з інтерв’ю ви сказа-
ли, що «русский мир» тримається 
на двох китах: російській мові та 
російській церкві. Як із цим боро-
тися?

– Зробити українізацію на кон-
ституційних основах. Туди, де є укра-
їнська мова, ворог не йде. Він іде 
туди, де відчуває підтримку. З церк-
вою тяжче. Це консервативна осно-
ва людської свідомості, мовляв, я 
йду не до московського попа, я йду 
до Бога. Це велика омана. Багатьох 
московських церковних служителів 
ловили на терористичних актах, на 
підтримці війни, на підтримці путін-
ської політики. З тим теж треба ді-
яти на основі закону. Наші політики 
кажуть: «Чекайте, хай завершиться 
війна, тоді ми все зробимо. Спо-
чатку піднімемо економіку, а потім 
візьмемося за це». То велика брех-
ня. Такі рішучі дії найкраще робити 
під час війни. Ми маємо моральне 
право зараз повестися з «русским 
миром» дуже жорстоко та ради-
кально. 

– Чи твориться в Україні нова 
нація? 

– Єдине, чим ми можемо себе 
тішити, то прийняти формулу, що 
українська нація молода й перебу-
ває на порі становлення. Нині фор-
мується нова українська людина. У 
тому наша найбільша надія. Бо якщо 
казати, що ми такі древні, а такі дур-
ні, то буде дуже смішно. Найбільша 
наша біда в тому, що українське сус-
пільство дуже неоднорідне. Наша 

бідна Україна не має єдності, етніч-
ної солідарності, має тільки розпо-
рошене суспільство. Упродовж віків 
Україна була під різними впливами. 
А бездержавна нація завжди дезо-
рієнтована, немонолітна, неконсолі-
дована. І звідси вся біда. 

– Українсько-російська війна 
триває вже кілька століть. Чи вар-
то нині деокупацію України почи-
нати з Києва? Адже столиця оку-
пована в інформаційному сенсі. 

– Україна інформаційно капі-
тулювала. Щодо деокупації Криму, 
Донбасу, то спершу слід провести 
деокупацію Києва. Київ нині оку-
пований, і це очевидно. Хіба ми не 
дивимося центральні канали, які є 
проросійськими? Вони несуть біль-
шу загрозу, ніж Валуєвські циркуля-
ри. Мають бути правила: українська 
мова державна, це мова спілкування 
та навчання. Слід зробити так, щоб 
без неї не могли обійтися. Як це в Із-
раїлі чи у будь-якій іншій країні. Тоді 
все стане на свої місця. Люди соліда-
ризуватимуться довкола своєї мови, 
культури та духовності. Солідарна 
нація – то зовсім не те розпорошене 
суспільство, яке ми маємо нині. 

– Чи варто вживати термін 
«тимчасово окупований» щодо 
Криму? Чи все ж називати речі 
своїми іменами?

– Не варто. Багато наших політи-
ків із телячим ентузіазмом на кожно-
му кроці викрикують, що Крим наш, 
що ми його повернемо. Та він ніколи 
нашим не був і не буде. У 1954 році 
Хрущов його віддав. Тоді він хотів 
подарувати литовцям Калінінград-
ську область. Така маленька Литва, а 
таку величезну область не захотіла. 
Вони кістьми лягли, щоб не взяти ту 
землю, яка стала б фактором русифі-
кації, фактором чужого впливу. Вони 
залишилися на маленькій території, 
але самі там господарювали. А нам, 
українцям, треба все: від Сяну до 
Дону і до Північного полюса. Єдині, 
хто має моральне право сказати, що 
не віддасть жодного клаптика укра-
їнської землі, – то це наші вояки. Бо 
вони готові за це віддати життя. Не 
годиться сидіти на дивані й вигуку-
вати: «Ми заберемо Кубань і Воро-
незьку область». Візьміть тоді всю 
Росію і приєднайте до України. Вона 
готова до приєднання. Навіть столи-
цю перенесуть з Москви у Київ. Тіль-
ки нас тоді не буде. Політики взагалі 
не мають права дискутувати на тему 
територіальної цілісності. Для них 

ця тема табу, а я можу говорити, що 
схочу, бо в мене посада вища, ніж у 
президента. 

– Чи зможе, на вашу думку, 
Україна відновити кордони 2014 
року?

– Україна ніколи не поверне кор-
дони 2014 року. Ті люди щасливі, що 
живуть у Росії. Не треба забирати в лю-
дей щастя. Донбас для нас – чужа чу-
жина. На тему українсько-російської 
війни я висловлюю дуже непопу-
лярні речі. Переконаний, що та те-
риторія не варта життів найкращих 
українців. Мені часто заявляють, що 
я ледве не сепаратист, бо готовий 
віддати ці землі. Але у мене є кращий 
план повернення: відрізати усю ту 
територію, ту нечисть від нас, збуду-
вати свою сильну державу, а тоді вже 
приєднувати кого завгодно, але на 
своїх умовах. Бо виходить так, що хо-
чемо не Донбас приєднати до Украї-
ни, а навпаки. 

– Ви наважилися піти в політи-
ку, входите до політради УКРОПу. 
Не боїтеся розчаруватися? 

– Я пішов в УКРОП у вирішальну 
годину для України. Коли рухалася 
навала до центру, до Дніпра. Я тоді 
зважував авторитет, силу, вплив 
партії тільки за одним – за внеском 
у відстоювання української землі 
проти «русского мира». Тоді найбіль-
ший внесок зробив УКРОП. Багато 
хлопців, військових, волонтерів по-
просили мене стати з ними поруч. І 
я став. І не розчарувався. 

УКРОП не нав’язує своїм членам 
зашкарублої думки. Це політична 
сила, яка відкрита для всіх патріотів 
України. Я абсолютно вільно спів-
працюю з багатьма іншими нашими 
патріотичними, націоналістичними 
партіями. Нікого не хвилює, що я 
укропівець.   

– Що думаєте з приводу філь-
му «Волинь»? Як боротися з анти-
українською пропагандою в Поль-
щі? І що робити з цим в Україні? 

– Я цього фільму не бачив. Знаю, 
що ворожнечу будуть розпалювати 
й надалі. У нас був певний період, 
коли налагодилися стосунки з поля-
ками. Польща була навіть адвокатом 
України у Європі. Але раптом почали 
відбуватися різні провокації. Вони і 
зараз будуть системно продовжува-
тися. У час, коли багато європейців 
розчарувалися в ЄС, є різні альтер-
нативні думки у серйозних середо-
вищах, і одна з таких – ідея про унію, 
таку, як Балто-Чорноморська дуга, 
куди увійшли б Україна, Польща, кра-
їни Балтії і ще деякі країни колиш-
ньої Югославії. Це міг би бути ціка-
вий союз. Щоб зруйнувати ці плани, 
Росія постійно розпалює поль сько-
українську ворожнечу. Зна  ходить 
найбільш чутливі місця і з цього 
користається. І недавній обстріл у 
Луцьку польського консульства – 
теж справа рук Росії. 

ності. Злочин через десятки років 
залишається злочином. Убивство 
Хасевича, борця за незалежність, 
мусово розслідувати, і кожний при-
четний отримає вирок», – сказав ко-
ординатор Національного центру 
правозахисту Денис Поліщук.

Цікаво, що 5 серпня 2016 року 
в Рівненському окружному адміні-
стративному суді відбувся розгляд 
справи Бориса Стекляра проти 
Управління СБУ в Рівненській облас-
ті. У своєму позові полковник КДБ 
Стекляр усупереч закону «Про до-
ступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного ре-

жиму 1917–1991 років» просив суд 
зобов’язати Управління СБУ в Рів-
ненській області не надавати його 
особову справу №2095 для ознайом-
лення, пише «Історична правда». На 
засідання позивач не з’явився, про-
те звернувся до суду із заявою зали-

шити його справу без розгляду. 
До речі, Стекляр ніколи не дає 

інтерв’ю українським виданням, а 
лише російським. Якось він заявив: 
«Це була моя робота. Ті, хто з бан-
дерівців залишився живим, – наша 
біда». 

Донині замість того, щоб бути 
притягнутим до кримінальної 
відповідальності та ув’язне-
ним, вбивця українських 
патріотів 94-річний полковник 
КДБ Борис Стекляр отримує 
нагороди та роздає інтерв’ю 
російським виданням

Позначки, розставлені працівниками архіву КДБ. 
1 – Ніл Хасевич (Бей-Зот), 2 – Антон Мельничук 
(Гнат), 3 – В’ячеслав Антонюк (Матвій)

fakty.ua

ukrinform
.ua

Лілія Бондар

Письменник переконаний: туди, де є 
українська мова, ворог не йде

діяв у підпіллі під псевдонімами 
Бей і Зот. Ніл Хасевич закінчив 
Варшавську академію мистецтв і 
як художник отримав міжнародне 
визнання. Нині його твори – в 
приватних колекціях Західної 
Європи і США.
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МАТЧЕВУ ЗУСТРІЧ 
ВІДВІДАЮТЬ ПЕРШІ 
ОСОБИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
Луцьк

У суботу, 13 травня, луцький 
стадіон «Авангард» запрошує 
на Міжнародну матчеву 
легкоатлетичну зустріч. Збірні 
України, Ізраїлю, Кіпру, Білорусі та 
Румунії визначать переможців у 
30 видах королеви спорту. Серед 
них – біг, метання, стрибки, естафети.

Зустріч атлетів п’яти країн стане най-
більшим міжнародним легкоатлетичним 
змаганням в Україні у 2017 році, адже до 
Луцька приїде приблизно 200 гостей. 
Змагання перебувають у міжнародному 
календарі Євроатлетики. 

«Чекаємо й надзвичайно поважних 
гостей. Фактично, керівники світово-
го спорту в такому статусі ще не відві-
дували наше місто», – розповів керівник 
обласної легкоатлетичної Федерації 
Володимир Рудюк. Матчеву зустріч від-
відають Свейн Арне Хансен (президент 
Європейської федераціії легкої атлети-
ки), Сергій Бубка (віце-президент міжна-
родної федерації легкої атлетики), Гре-
гор Бенчіна (член Ради Євроатлетики).

Однією з зіркових спортсменок на 
матчевій зустрічі буде Аліна Шух. 18-
річна атлетка – юна зірка українського та 
світового спорту. Вона – володарка кіль-
кох рекордів світу та України із семибор-
ства, метання списа та стрибків у висоту. 

Приємно, що у складі естафетно-
го дівочого квартету в естафеті 4 по 
100 метрів бігтиме й нововолинка Ма-
рія Сацюк. 

Отож, початок змагань – 13 травня 
о 14:00, вхід вільний. На вболівальни-
ків, окрім свята спорту, чекає розіграш 
цінних подарунків та захоплива шоу-
програма. 

КЛИМЕЦЬ – «СРІБНА» 
З НАЙКРАЩИМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ СЕЗОНУ
Білорусь

Учасниця Олімпійських ігор та 
бронзова призерка командного 
Кубка Європи з метань Ірина 
Климець успішно продовжила 
метати молот у новому сезоні. 

Минулого вікенду Ірина виступила 
у Бресті на рейтинговому легкоатлетич-
ному турнірі пам’яті заслуженого тре-
нера Євгенія Шукевича. Там зібралися 
найсильніші метальники сусідньої Біло-
русі, які на хорошому рахунку в світовій 
легкій атлетиці.  

Ці змагання традиційно вважають-
ся точкою відліку на початку літнього 
сезону. 

Цього разу в Бресті змагалися у 
складних погодних умовах, але з хо-
рошими результатами. У секторі мета-
ння молота перемогла білоруска Анна 
Малишик – восьма атлетка на минулих 
Олімпійських іграх у Ріо. Вона наметала 
71,82 м, а наша Климець була другою із 
69,60 м. Це найкращий результат Ірини 
цього року. 

«Прикметно, що більшість спроб 
були в межах 68-69 метрів. Це дуже доб-
ре з огляду на початок сезону, – розповів 
тренер нашої атлетки Роман Черкашин. 
– Водночас мусимо констатувати, що 
такі результати з’явилися після зборів у 
Конча-Заспі, а от в Луцьку нам фактично 
ніде нормально тренуватися – створен-
ня метального центру в обласному цен-
трі все ще під питанням».

турнір

вдалий старт

КЛИЧКО ПРОГРАВ І... ПЕРЕМІГ
бокс

Великобританія

До бою між Володимиром 
Кличком та Ентоні 
Джошуа була прикута 

увага всього світу. Його назвали 
одним з найбільш очікуваних 
боксерських поєдинків сучасності. 
Бій на лондонскому «Уемблі» 
завершився перемогою молодого 
британця. 

Наживо поєдинок дивилися 90 тисяч 
глядачів, по телебаченню – сотні мільйонів у 
всьому світі. Природно, що були серед гляда-
чів і зірки світового спорту. Багато з них після 
бою поділилися враженнями у соціальних ме-
режах. Володимир Кличко, хоч і програв бій, 
вразив своїм характером та фізичною фор-
мою глядачів поєдинку. Знаменитості зі світу 
спорту завалили українця компліментами у 
соціальних мережах. ВН зібрали ці думки...

«Кличко був і залишиться великим чемпі-
оном», – твітує легендарний американський 
боксер Оскар Де Ла Хойя. «Віддаю шану Во-
лодимиру Кличку, який завжди буде великим 
чемпіоном, незалежно від того, чи він зали-
шиться у боксі, чи буде прагнути вершин у 
чомусь іншому», – написав шахіст Гарі Каспа-
ров.

«Дивовижний Джошуа, а Кличко був кра-
щим, ніж будь-коли. Обидва чоловіки показа-
ли себе в усій красі», – твітує актор Г’ю Лоррі, 
відомий за роллю в серіалі «Доктор Хаус».

Легендарний захисник «Ліверпуля» Джей-
мі Каррагер згадав про те, що перед боєм 
Кличко записав прогноз на поєдинок на USB-
пристрій. «Якщо все те, що сталося, є на USB 
у Кличка, тоді він для мене ще більша Леген-
да», – написав Каррагер.

«Блискучий бій у виконанні двох вели-
ких бійців. Обидва показали велике серце. 
Джошуа відповів на багато питань», – вважає 
екс-чемпіон світу в чотирьох різних вагових 
категоріях Шугар Рей Леонард.

«Бій Кличко-Джошуа дав фанатам боксу 
все, чого вони можуть хотіти у цьому виді 
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ТРІУМФ ВОЛИНСЬКОЇ МОЛОДІ НА 
ЧЕМПІОНАТІ В КРОПИВНИЦЬКОМУ

легка атлетика

знай наших 

Кропивницький

У Кропивницькому 
відбувся Чемпіонат 

України з легкої атлетики 
серед ДЮСШ і СДЮШОР 
(2000 р. н. та молодші). 
Змагання стали 
надзвичайно успішними 
для делегації волинських 
легкоатлетів. 

Уперше в історії волинської 
легкої атлетики відразу три ди-
тячі спортивні школи за резуль-
татами загальнокомандного залі-
ку серед спортшкіл опинилися 
у першій п’ятірці. Любешівська 
ДЮСШ фінішувала другою, Ново-
волинська – четвертою, а ДЮСШ 
Луцького району – п’ятою серед 
56 шкіл країни, які делегували 
спортсменів на чемпіонат.

У командному заліку воли-
няни вибороли високе четверте 
місце з-поміж 25 команд. Наша 
команда набрала 671 очко, а 
«бронзові» харків’яни – 688. Ви-
грали загальний залік дніпряни, 
другими фінішували легкоатлети 
Київської області.

Отож, успіхи нашої збірної ку-
валися такими перемогами та при-
зовими місцями.

Чемпіонкою України стала Да-
рина Касян із Любешівської ДЮСШ. 
Вона перемогла у спортивній ходь-
бі на 3 000 м у дівчат. Представни-
ця цієї школи Валерія Шоломіцька 

фінішувала тут другою, а Дмитро 
Медведюк був третім у заході на 
5 000 м в юнаків.

Марко Бондарук із Нововолин-
ської ДЮСШ став «срібним» призе-
ром в стрибках у висоту, подолав-
ши планку на висоті 195 см.

У фіналі на 100 м з бар’єрами 

Аня Дорофеєва з Нововолин-
ської ДЮСШ здобула сріб-
ну нагороду з результатом 
14,86 с.

У спринті на 100 метрів но-
воволинка Марія Сацюк також 
стала «срібною» – 12,52 с.

Дмитро Кальков із Луцької 
районної ДЮСШ наметав спи-
са на срібну медаль. Із шести 
його спроб вдалою виявилася 
тільки одна, але 58,07 м виста-
чило для п’єдесталу. Інша ви-
хованка тренера Володимира 
Сахарука Альбіна Савчук фі-
нішувала третьою в метанні 
списа серед дівчат. Найкра-
щою спробою в неї виявилася 
остання, на 41,68 м.

Спринтер із Луцька Ерік 
Костриця виборов ще одну 
«бронзу» для Волині, показав-
ши на 200-метрівці 23.31 с.

Любешівка Іванна Кух ви-
грала «срібло» в бігу на 2000 м 
з перешкодами.

facebook О
. Борисю
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спорту. Класні дії. Драма. Мінливість долі. На-
полегливість. Повага», – зазначив легендар-
ний важковаговик Леннокс Льюїс. Окремо 
він вирішив підбадьорити Кличка. «Кличко 

РЕАКЦІЯ СВІТОВОГО СПОРТУ НА ПОРАЗКУ ВОЛОДИМИРА 

Ентоні Джошуа нокаутував Володимира 
Кличка в 11-му раунді поєдинку. До 
цього британець пережив важкий 
нокдаун у шостому раунді, і Кличко 
вважає, що тоді втратив шанс 
перемогти: «Я думав, що він уже 
не підніметься. Але він піднявся, і 
це гідне поваги. Після цього мені 
здавалося, що він видихнувся і втратив 
концентрацію. Але в наступних раундах 
він відновлювався. Я міг зробити 
більше для того, щоб добити його 
після нокдауну, але я був упевнений, 
що переможу в той вечір, і втратив  
момент. Я отримав розсічення, кров 
текла просто в око. Через це погано 
бачив. Я пропускав удари, але добре 
відновлювався».

показав у цьому бою велике серце. І це треба 
поважати. Голову вище, брате!» – написав ко-
лишній суперник Кличка-старшого.

Попередній суперник Володимира Тайсон 
Ф’юрі привітав співвітчизника Джошуа з пере-
могою, але підкреслив, що вважає свою пере-
могу над Володею рік тому більш переконли-
вою. «Гарна робота, Джошуа, хороший бій. Ти 
бився з Кличком не на життя, а на смерть. А я 
з цим хлопцем просто грався. Давай потанцює-
мо», – написав скандальний британець.

Зірки українського спорту, природно, та-
кож дивилися бій. Форвард «Динамо» Андрій 
Ярмоленко підтримав Кличка. «Хоча Воло-
димир програв, він залишиться легендою та 
героєм нашого спорту», – відписався Ярмола 
у Twitter.

З-поміж інших легенд боксу, коментарі за-
лишили екс-чемпіони у надважкій вазі Еван-
дер Холіфілд і Джордж Форман. «Джошуа про-
ти Кличка. Оце так великий бій, оце так драма! 
Я дуже гордий за бокс», – написав Форман.

Ф
едерація легкої атлетики Білорусі

Ірина Климець на 
змаганнях у Бресті

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

Китай 

Лучанка Яна Мюррей виборола 
дві золоті медалі на третьому 
міжнародному зірковому кубку з Ушу. 
Змагання, які відбулися 30 квітня 
у місті Хулудао в Китаї, – одні з 
найбільших змагань Піднебесної із 
цього виду бойових мистецтв. Вони 
відбуваються раз на півтора року.

Яна стала найкращою в номінаціях із 
традиційного Ян Тай Чі та цигун «8 відрізків 
парчі». Перша номінація – це різновид бойо-
вої техніки, що базується на древній школі 

ВОЛИНЯНКА – ЧЕМПІОНКА З УШУ
від майстрів. Своєрідне повільне Кунг Фу. А 
цигун – це комплекс оздоровчої китайської 
гімнастики.

Лучанка розповіла, що у змаганнях взяло 
участь до тисячі людей, які виступали в різних 
номінаціях та вікових категоріях. Перемога, 
додала Яна, стала для неї сюрпризом.

«Для мене це було неочікувано. Сподіва-
лася хоча б на «бронзу». А про «золото» навіть 
і не думала», – зізналася дівчина.

Яна познайомилася із цим видом бойових 
мистецтв, коли жила у Китаї. Почала трену-
ватися чотири роки тому. На регіональних 
змаганнях, де спортсменка виступала раніше, 

вона посідала перші місця.
Нині 29-річна волинянка працює у Києві, 

де викладає давнє китайське мистецтво.

з архіву Яни М
ю

ррей 

Яна разом зі своїм майстром 
та суддею змагань Лі Шу Фан

Волиняни у командному заліку 
вибороли високе четверте місце

На рингу зійшлися 41-річний українець та 27-річний британець
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Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

Зробити чемпіонат 
цікавим глядачеві, 

зменшити кількість 
«прохідних» матчів, 
удосконалити ротацію 
команд УПЛ і ПФЛ – 
такий набір цілей був 
у Прем’єр-ліги під час 
пошуку нового варіанта 
розіграшу чемпіонату. 

Залишити стару формулу 
означало б не тільки весь рік під-
ставлятися під критику «футболь-
ної громадськості», а й ще більше 
послабити інтерес до чемпіона-
ту. Адже одна з больових точок 
УПЛ – відсутність боротьби в 
матчах другої групи, половина 
команд якої відверто дограє чем-
піонат уже в квітні...

Дискусія про формат вищої 
ліги українського футболу закін-
чилася ухваленням нинішньої 
формули, доповненої матчами на 
виліт за право залишитися в УПЛ. 

Отож, в наступному сезоні 
його знову розіграють у два етапи 
й поділять на шістки, після чого в 
нижньому секстеті відбудуться 
стикові матчі з представниками 
ПФЛ. Остання команда другої 
шістки безпосередньо вибуває в 
Першу лігу, 11-та грає два матчі 
плей-оф зі срібним призером, а 
10-та команда УПЛ – із бронзо-
вим призером Першої ліги.

Згідно з планом-календарем, 

«Волинь»: Неділько – Романюк 
(А. Никитюк, 79), Логінов, 
Горопевшек, Шаповал – Герасимюк, 
Тетеренко – Мемешев, Задерецький 
(Чепелюк, 45+2), Діденко 
(Р. Никитюк, 46) – Петров. 

«Дніпро»: Лунін – Влад, Адамюк, 
Польовий, Вакулко, Довбик 
(Баланюк, 73), Когут (Чеберко, 59),  
Нагієв, Сваток, Лопирьонок, Луньов 
(Костишин, 90+4).

Гол: Чеберко (90).

Попереджені: Горопевшек (11), 
Польовий (32), Когут (41), Мемешев 
(54), Адамюк (67), Тетеренко (83), 
Шаповал (90+3).

«Волинь» – «Дніпро» – 0:1 

27-й тур. «Шахтар» – 
«Олександрія» – 1:1, 

«Чорноморець» – «Динамо» – 1:4,
«Олімпік» – «Зоря» – 1:1, 
«Ворскла» – «Сталь» – 2:0, 
«Зірка» – «Карпати» – 3:2, 
«Волинь» – «Дніпро» – 0:1.

28-й тур. 
5 травня, п’ятниця: 

«Волинь» – «Ворскла», 19:00.
6 травня, субота: 
«Олімпік» – «Чорноморець», 14:00; 
«Шахтар» – «Зоря», 17:00.
7 травня, неділя: 
«Сталь» – «Карпати», 14:00; 
«Зірка» – «Дніпро», 17:00; 
«Динамо» – «Олександрія», 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 27 12 6 9 37 - 27 42

4 Олександрія 26 10 7 9 39 - 33 37

5 Чорноморець 26 10 7 9 22 - 25 37

6 Олімпік 27 9 9 9 29 - 40 36

ГРУПА 2

7 Ворскла 27 8 7 12 28 - 31 31

8 Сталь 27 8 7 12 23 - 29 31

9 Зірка 27 8 5 14 24 - 38 29

10 Карпати 27 6 9 12 28 - 35 21

11 Дніпро 27 7 12 8 27 - 32 18

12 ВОЛИНЬ 27 3 4 20 14 - 46 13
З «Дніпра» знято 15, а з «Карпат» – 6 очок.

прем’єр-ліга

cпортивна аналітика

«ВОЛИНЬ» ПОСТУПИЛАСЯ 
В БИТВІ АУТСАЙДЕРІВ. 
ПОПЕРЕДУ – БІЙ ІЗ ЛІДЕРОМ

Луцьк

«Дніпро» на останній хвилині 
вирвав перемогу в зустрічі з 
«Волинню» (1:0) у 27-му турі 
Прем’єр-ліги.

У першому таймі «Волинь» не була схожа 
на команду, яка хоче залишитися в Прем’єр-
лізі. Єдиний момент біля воріт «Дніпра» гості 
привезли самі собі. Лунін втратив пильність, 
вибиваючи м’яч, влучив у Мемешева, але шкі-
ряний після рикошету оминув ворота.

«Дніпро» погрожував осмисленіше. Дов-
бик цілив у дальній кут, але Неділько вряту-
вав. Луньов пробивав без перешкод після до-
тепно розіграного кутового, але мимо. Влад 
бив з гострого кута – воротар «Волині» не 
дрімав.

У другому таймі господарі прокинули-
ся й регулярно заходили в штрафну гостей. 
Але моментів у матчі стало, навпаки, менше. 
«Дніп ро» з урахуванням кубкового матчу 
проти «Шахтаря» і короткої лави запасних 
вирішив не форсувати швидкості. А от у гос-
подарів, крім тиску на ворота Луніна, згадати 
щось реально небезпечне важко.

Битва аутсайдерів була матчем до забито-
го гола. Його глядачі побачили на 90-й хвили-
ні. Луньов змусив сфолити Міху Горопевшека 
у штрафний, і Чеберко шансів Недільку не 
залишив – 0:1. Цей гол дозволив продовжити 
безпрограшну серію «Дніпра» в чемпіонаті 
до 11 матчів і повернути «Волинь» на остан-
нє місце в турнірній таблиці. Наступний матч 
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ГРОШІ Й 
ФУТБОЛЬНИЙ ТЕРОР
Німеччина

На початку квітня хтось заледве не 
підірвав автобус із футболістами 
одного з найвідоміших футбольних 
клубів світу. 

Гравці «Боруссії» з Дортмунда ви-
їхали з готелю на матч із «Монако», а по-
близу автобуса спрацювали три вибухові 
пристрої. Матч відтермінували на день, 
німці вилетіли з Ліги чемпіонів, а поліція 
дуже швидко вирахувала терориста – 28-
річного Сергія В., який має німецький та 
російський паспорти. 

По тому увесь футбольний світ ще 
раз схопився за голову. Не ідеї джихаду 
чи помсти цивілізованому світу від мало-
розвинутого рухали терористом, а ба-
нальне бажання нажитися.

Підозрюваний забронював номер у 
готелі, де жили футболісти «Боруссії», а в 
день матчу встановив три вибухові при-
строї, які активував за допомогою дис-
танційного керування. 

Після вибухів у готелі розпочалася 
паніка, багато хто вибіг на вулицю. А Сер-
гій В. пішов до ресторану, де... замовив 
біфштекс. Наш герой, до слова, два роки 
тому виграв премію в сфері електроніки 
та промислової техніки. 

На підозрюваного поліцію вивела за-
ява одного з банків. Сергій напередодні 
матчу придбав цінні папери (опціон) для 
купівлі 15 тисяч акцій «Боруссії» на 78 ти-
сяч євро. Ці гроші він позичив у банку, 
який і здав його поліції, запідозривши 
махінацію. Убивши та поранивши яко-
мога більше гравців команди, він мав 
намір заробити майже чотири мільйони, 
зігравши на короткостроковому падінні 
курсу акцій клубу. 

Якщо підозри підтвердяться, випа-
док увійде в історію криміналістики як 
безпрецедентний.

ТИМОЩУК ЗАЛИШИВСЯ 
ПОЧЕСНИМ
Луцьк

«Питання Тимощука» розглянули 
на сесії Луцької міської ради, яка 
відбулася 26 квітня. Спочатку 
депутати змінили положення 
про надання звання Почесного 
громадянина міста. До цього 
залишити без такого титулу 
могли тільки особу, засуджену за 
кримінальний злочин. 

Депутати ввели до положення нор-
му про поведінку, яка дискредитує 
звання Почесного громадянина міста. 
Але скористатися відразу ж цією опцією 
стосовно екс-капітана збірної України 
не змогли – забракло кількох голосів.

Питання про позбавлення Анатолія 
Тимощука звання Почесного громадя-
нина Луцька підняли фанати «Волині», 
які ініціювали збір підписів під відпо-
відною петицією. Лучани мотивували це 
тим, що під час російсько-української 
війни відомі люди міста, які працюють у 
країні-окупанті, не мають права носити 
звання Почесного громадянина. Пети-
ція швидко набрала потрібну кількість 
голосів і призвела до розгляду ініціати-
ви депутатами міськради.

невдала афера

питання руба

Молоді «Волині» поки важко грати в УПЛ

ФОРМУЛА ЩАСТЯ: НЕ ФОРМАТОМ ЄДИНИМ

матч за Суперкубок відбудеть-
ся 15 липня. Чемпіонат стартує 
16 липня, перша частина закінчу-
ється 9 грудня, поновлюється тур-
нір 17 лютого, а фінішує 19 трав-
ня. Матчі перехідного плей-оф 
намічено на 23 і 27 травня.

Формат ухвалено майже од-
ноголосно. Офіційно наважилися 
виступити проти нього «Карпа-
ти». Запитань до нової формули 
чимало. Наприклад, відмова від 
плей-оф за місце в єврокубках. 
Варіант, запропонований клу-
бам, з іграми п’ятої та сьомої ко-
манд чемпіонату, справедливо 
розкритикували. Але натомість 
в УПЛ просто побоялися додати 
щось нове і хоч якось додатково 
підсилити інтригу у верхній час-
тині таблиці.

Доповнити мотиви для бо-
ротьби мають фінансові стиму-
ли командам за те чи те місце в 
таблиці. Адже не факт, що і в на-
ступному сезоні не буде великих 
розривів між, наприклад, третім 
і шостим місцями. Але чи може 
піти на це УПЛ?

У підсумку головний пози-
тивний момент нової форму-
ли – плей-оф десятої команди 
УПЛ і третьої команди Першої 
ліги. Це мотивує середняків не 
опускатися нижче. У той же час, 
УПЛ і ПФЛ мають максимально 
синхронізувати календарі, адже 
хитруни з обох ліг в останніх ту-
рах можуть почати «вибирати» 
собі суперника за плей-оф.

Варіант із потенційною рота-
цією відразу трьох команд ліги 

дуже навіть сміливий. Але й ризи-
кований. Усе красиво в ситуації, 
коли Перша ліга може запропо-
нувати наверх достатню кількість 
команд, здатних пройти атестацію 
ФФУ. Але навіть у цьому сезоні 
три найкращі клуби ПФЛ впису-
ються в рамки УПЛ дуже важко. 

Неготовність Першої ліги 
означає велику ймовірність 
використання неспортивного 
принципу під час ротації команд 
між лігами. А це ріже амбіції УПЛ 
щодо підвищення інтересу до 
матчів ліги. Ти можеш програвати 
наліво-направо всім, а у резуль-
таті залишитися в еліті, бо нікому 
залітати в УПЛ. 

* * *
Але у глобальному сенсі річ не 

в форматі ліги. Формула змагань – 
це лише формальне обрамлення 
улюбленої гри. Мотивацію грати 
краще, красивіше й чесніше фут-
болісти і клуби мають знаходити 
в собі. Формула чемпіонату може 
тільки прискорити природний 
відбір найкращих і зробити його 
більш справедливим. Якщо ти не 
змінюєш свій клуб, чекаєш манни 
небесної, сподіваєшся на «якось 
воно буде», не будуєш поля, за-
був про вболівальників і начхав 
на дитячий футбол – ласкаво 
просимо на вихід.

І жоден формат тут не допо-
може.

ukrinform
.ua

В українському футболі триває епоха змін

«хрестоносці» проведуть знову вдома – у 
п’ятницю, 5 травня, проти «Ворскли». Коман-
да Сачка наразі очолює другу групу чемпіона-
ту. Початок гри на «Авангарді» – 19:00.

Тим часом в УПЛ став відомим «срібний» 

призер. «Динамо» після розгрому над по-
слабленим травмами «Чорноморцем» вже 
не скинути із другого місця. Найжорсткіша 
боротьба в чемпіонаті триває за місце у євро-
кубках.

prosport.tsn.ua

Анатолій Тимощук

sport.segodnya.ua
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Щохвилини, коли ви сердитеся на когось, то втрачаєте 60 секунд щастя, якого ніколи не повернете. 
Вільям Роджерс

№ 17 (65)  4 травня 2017 року

– Гордий? Не пишеш? Ну і будь ласка. 
Не пиши. Захлинися своєю гордістю. У 
мене таких, як ти, ще сотня буде, – сказала 
маленька дівчинка фломастеру.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Двієчник Петя 1 січня прокинувся з 
бюстом четвертого розміру. А от не треба 
списувати лист до Діда Мороза в старшої 
сестри!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Реаліст – це той, кому по цимбалах, 
заповнена склянка наполовину чи на-
половину порожня. Йому важливо, що в 
склянці.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дружина чоловікові:
– Милий, сьогодні в обідню перерву я 

забігла до тебе на роботу і взяла з кишені 
твого піджака 300 гривень.

– Нічого страшного, я вже два тижні 
там не працюю...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Декретна відпустка – це час, коли похід 
у крамницю сприймаєш як вихід у світ, а ві-
зит у перукарню – то взагалі відрядження! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ти як одружився?
– За допомогою інтернету.
– Сайт знайомств?
– Ні, в театр сходив, коли модем зла-

мався...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1961 рік. 12 квітня. Карпати.
Сивий гуцул стоїть на вершині гори, 

дивиться на полонину, люльку смалить.
Підбігає онук, радісно так вигукує: 
– Дiду, дiду, москалi у космос полетiли!
Дід не реагує, тільки люлькою пахкає. 

Після -надцятого разу дід скошує очі до 
онука й питає: 

– Що, усi?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідуть пустелею українець з цілим міш-
ком сала та москаль із мішком золота. Уже 
довго йдуть, потомилися, їсти хочеться.

– Слухай, українцю, а уявімо, що ми на 
базарі: ти продаєш сало, а я в тебе купую.

– Ну, добре! Один кілограм за мішок 
золота.

– Ти що, збожеволів? За якийсь один 
кілограм сала цілий мішок золота!

– А ти, москалику, піди по базарі про-
йдися – поторгуйся!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Міжнародний конкурс із в’язання се-
ред бабусь: українська бабуся зв’язала 
шкарпетки; голландська бабуся не змог-
ла зв’язати й двох слів; китайська бабу-
ся зв’язала айфон; сомалійська бабуся 
зв’язала всіх бабусь і почала вимагати 
мільйон доларів.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«Приваблива брюнетка, 90-60-90, зріст 
175 см, довжина внутрішньої поверхні 
стегна – 56 см, окружність плечей – 114 см, 
відстань між очима – 2 см, довжина волос-
ся – 34 см. Продам рулетку».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Рабиновичу, вчора у театрі я бачив 
вашу дружину. Вона так кашляла, що всі на 
неї озиралися. У неї грип?

– Ні, у неї нова сукня!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

На вулиці до чоловіка підходить гар-
ненька дівчина:

– Вибачте, але мені здається, що ви 
батько одного з моїх дітей...

Чоловік перелякано:
– Я?
– Та заспокойтеся, я вчителька!

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

– Вийдеш за мене?
– Так, любий!
– Дуже добре. Моя зміна починається 

о сьомій. Не запізнися.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Він був у прекрасній спортивній формі, 
проте на пузі вона вже не застібалася.

Жартівливий гороскоп на 4 – 10 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Євген Ткачук 
7 квітня 1970 р.
Депутат Луцькради
Яка ваша найбільша мрія? 
Цього тижня вона може 
здійснитися. Зміни, яких 
ви боїтеся, принесуть вам 

випробування. З вами «щось» відбувається. 
Поставте всіх на місце. Відволічіться від 
турбот і як у старі добрі часи проведіть 
вечір в гаражі.

Телець (21.04 – 21.05)
В’ячеслав Католик 
29 квітня 1984 р.
Голова Зимнівської ОТГ
З’являться гроші, про які ви 
навіть і не мріяли. Поділіться 
з близькими. Використайте 
обставини, аби змінити 

ситуацію на свою користь. Вдалий час 
продемонструвати таланти. Вами будуть 
захоплюватися.

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Жуматій 
24 травня 1972 р.
Член виконкому ФФУ
Усі лаври вiд результатiв 
працi дiстануться саме вам. 
Нарештi вдасться купити те, 
про що ви давно мрiяли. Не 

покладайтеся зараз на iнтуїцiю – вона може 
пiдвести. Їжте більше зелені, імунітет вам 
знадобиться.

Рак (22.06 – 23.07)
Анатолій Вітів 
22 липня 1960 р.
Депутат Волиньради, 
керівник волинської «Свободи»
Будьте готові до зальоту у 
ваші сновидіння рожевих 
мрій і фіолетових кульок. 

Медитуйте, не панікуйте, не психуйте. Вам 
буде чим перейматися, коли прокинетеся. 
Не надто задирайте носа після доброго 
слова від патрона.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Заступник голови 
Волинської облспоживспілки
Не беріться за справу, якщо 
не бачите в ній перспектив. 
Продумайте всі плани на 

найближче майбутнє і почніть діяти. Не 
будьте категоричні. Робіть компліменти – 
просто так, без вигоди для себе.

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат 
Почуватиметеся 
спокiйно та гармонiйно. 
Доля запропонує вам 
випробовування. По-

фiлософському поставтеся до побутових 
дрiбниць i неприємностей. Скористайтеся 
шансом дiзнатися щось нове – це шлях до 
успiху.

Терези (24.09 – 23.10)
Петро Шпига 
30 вересня 1973 р.
Начальник управління 
Нацполіції Волині
Настав час отримати новi 
знання, виправити орiєнтири. 
Будьте вiдкритими, але 

контролюйте емоцiї. Пора дістати трохи 
позитиву. Розважтеся на повну. Купіть те, 
про що давно мріяли. Досить економити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського голови 
Прислухайтеся до людини, 
якiй довiряєте. Будьте 
обережнi з фiнансами. 
Якщо не хочете заводити 

новi знайомства, бiльше часу проводьте 
вдома. І не варто спізнюватися на роботу. 
Керівництво неодмінно помітить.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Валерій Боярський 
7 грудня 1966 р.
Голова Заборольської ОТГ 
На вас чекають серйозні 
випробування, але вони вам 
під силу. Будьте напоготові. 
Можливі корисні знайомства, 

але не забувайте старих друзів. Більше 
спостерігайте, а не виявляйте ініціативу. 
Доведеться зробити важливий вибір.  

Козоріг (22.12 – 20.01)
Анатолій Грицюк 
2 січня 1955 р.
Депутат Волиньради
На всi аспекти діяльності 
активно впливатиме ваш 
настрiй. Стримуйте емоцiї, 
щоб уникнути невиправного. 

Поради близьких i друзiв допоможуть 
вгамувати вашi почуття та зроблять життя 
насиченiшим. Час для картоплі.

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р.
Народний депутат, бізнесмен
Подбайте про власну 
репутацію. Не дозволяйте 
нікому вас критикувати. 
Насичений тиждень. 

Емоції переповнюватимуть. Вам це 
сподобається, але не дозволяйте владі вас 
використовувати.

Риби (20.02 – 20.03)
Вячеслав Рубльов 
25 лютого 1979 р.
Депутат Волиньради, 
керівник волинського УКРОПу
Чудовий тиждень. Дощ 
змінить сонце. Налаштуйте 
себе на позитив і купіть 

морозиво. Зробіть інвестицію у власний 
імідж. Вам личить усмішка. Зробіть крок 
назустріч змінам.
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ГОРОСКОП 4 – 10 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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колесо історії ІНШЕ БЕРЕСТЕЧКО
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Берестечко

Давнє волинське 
містечко 
Берестечко 

зазвичай асоціюється 
з «битвою під 
Берестечком», проте 
саме місто також давнє, 
отже, має оригінальну 
історію, культуру, 
архітектуру.  Одна зі 
сторінок цього минулого 
пов’язана зі збереженим 
берестечківським 
палацом.

У 1795 році власником міс-
течка став Йозеф Вінцентій Пла-

тер. Його дружина ініціювала 
будівництво палацу. Це була дво-
поверхова споруда у стилі кла-
сицизму, з якої відкривався ви-
гляд на парк. Парадні зали були 

оздоб лені фресками роботи іта-
лійського маляра Кормароні.

Поряд із палацом стояв дав-
ній будинок Яна Замойського, 
який у 1787 році приймав у себе 

короля Станіслава Августа Поня-
товського. З часом будинок зане-
пав, а після будівництва палацу 
його переобладнали під зимовий 
сад з великими вікнами – майже 
неодмінним атрибутом більшості 
палаців Волині. 

Поряд із палацом було закла-
дено парк, який запроектував ві-
домий садівник Діонісій Макклер. 
Парк розкинувся на двох берегах 
Стиру і був дуже мальовничим. 
Великий газон перед палацом 
був його частиною. На іншому 
березі росли кедрові сосни, бар-
хат амурський, сріблясті клени та 
інші види дерев і кущів.

Палац постраждав під час 
Першої світової війни. У після-
воєнній відбудові було забілено 
рештки давніх фресок. Палац ви-
стояв і Другу світову. У 1959 році 
тут відкрили психоневрологіч-
ний інтернат. Так цю споруду ви-
користовують і нині.

Палац у Берестечку на малюнку 
Наполеона Орди 1870-х років

m
nk.pl
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Спокій – батько всіх великих думок. Йозеф Геббельс
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погляд у минуле

НАВКОЛО СВІТУ НА ВЕЛОСИПЕДІ 4 травня – Денис, Кіндрат, Федір, 
Олександр, Ісак, Микола

5 травня – Гаврило, Віталій, 
Всеволод, Климентій, Лука

6 травня – Анатолій, Сава, 
Олександра, Юрій, Георгій, 
Валерій, Лазар, Валерія, Панас

7 травня – Валентин, 
Єлизавета, Олексій, 
Хома, Леонтій, 
Інокентій, 
Сусанна, Йосип

8 травня – Марк, 
Сильвестр, 
Ярослав, Сергій

9 травня – Василь, 
Степан, Глафіра, 
Петро

10 травня – Семен, 
Анастасія, Павло, 
Іларіон

4 травня – Денис, Кіндрат, Федір,
Олександр Ісак Микола

іменинники тижня
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  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 10 травня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – набір чашок (8 шт.)
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

ентин, 
ксій, 

рк, 

й

иль, 
а, 

мен, 
ло,

* 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. К:e6+ Крe8 
2. Кd6#

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.
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Американець Томас Стівенс 
є першою людиною, яка 

здійснила навколосвітню 
мандрівку на велосипеді. З юних 
літ він любив читати книги про 
подорожі. Саме вони надихнули 
Стівенса на трирічний вояж. 

У 1884 році він купив велосипед 
пенні-фартинг (діаметр переднього коле-
са уп’ятеро більший за діаметр заднього), 
захопив лише мінімальний запас речей і 
вирушив у подорож. Він проїхав Англію, 

Францію, Німеччину, Австрію, Угорщину, 
Словенію, Болгарію, Туреччину, Вірменію, 
Курдистан, Ірак та Іран, у якому він провів 
зиму як гість шаха. Перетнути Сибір Томасу 
не вдалося, тому він подався в Афганістан. 
Потім потрапив до Індії, а далі – з Калькут-
ти в Гонконг, південний Китай і Японію. У 
грудні 1886 року на пароплаві з Йокохаме 
він прибув у Сан-Франциско. Томас Стівенс 
завершив мандрівку 7 січня 1887 року.

До речі, компанія Pope Company зберегла 
велосипед, на якому Томас проїхав увесь світ.

За майже три роки Томасу Стівенсу вдалося подолати 22000 км 

З’єднайте цифри лінією 
та розфарбуйте малюнок.

Підрахуйте, 
скількох рибок 
з’їв котик.

bikehike.org

bikehike.org



Що старша й мудріша людина, то менше їй хочеться з’ясовувати стосунки. 
Хочеться просто встати, побажати всього якнайкращого й піти. Бернард Шоуwww.volynnews.com
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дивовижно

екологічна місія

ЖИЛИ-БУЛИ І… ПОМЕРЛИ 
ОДНОГО ДНЯ

за лаштунками

ХТО І ЧОМУ ПРОГУЛЮЄ «ЄВРОБАЧЕННЯ»МЕРА РИГИ 
ШТРАФОНУЛИ 
ЗА РОСІЙСЬКУ

Мера латвійської столиці Ніла 
Ушакова оштрафували на 50 євро 
за спілкування російською мовою 
зі школярами. Про це він написав на 
своїй сторінці у Facebook. 

«На думку Центру державної мови, 
посадова особа не може відповідати 
школярам їхньою рідною мовою. Навіть 
під час неформального спілкування. А 
факт трансляції у Facebook є ще й обтяж-
ливим», – розповів Ушаков.

Мер Риги не погоджується з рішенням 
Центру і звертатиметься до суду, бо вва-
жає, що закон про державну мову не по-
ширюється на неформальне спілкування.

Інцидент із посадовцем – яскраве 
свідчення того, що у Латвії прискіпли-
во стежать за дотриманням закону про 
державну мову. До слова, цьогоріч лат-
війському держпідприємству виписали 
штраф через написи російською мовою. 
У 2016 році Центр державної мови вирі-
шив покарати Ризьку думу за спілкування 
в соцмережах російською мовою. У 2014 
році 55 латвійських учителів оштрафу-
вали через незнання державної мови. У 
2011 році створювали чорні списки полі-
цейських, які не знають державної мови. 
А в 2010 році латвійську телекомпанію 
оштрафували за інтерв’ю російською.

мовна політика

УЧЕНІ ВИЯВИЛИ 
НАЙДАВНІШЕ ІМ’Я 
ЛЮДИНИ

Вавилонець 
на ім’я Кушім 

є найдавнішою 
людиною, ім’я 
якої відоме. 
Він жив у 
Месопотамії, це 
сучасний Ірак.

Як повідомляє 
Ancient Origin, Ку-
шім був бухгалтером. Жив близько другої 
половини IV тисячоліття до нашої ери. 
На глиняній табличці, тепер відомій як 
«Табличка Кушіма», є напис із детальним 
викладом торгової угоди. Там уперше і 
з’явилося людське ім’я, відоме нині науці. 

«29,086 мір ячменю 37 місяців. Ку-
шім», – написано на табличці. Це означає, 
що 29,086 мір ячменю було отримано 
протягом 37 місяців. Спочатку вважали, 
що Кушім – це назва посади. Склади «ку» 
і «шім» мають значення самі по собі, але 
вони нічого не означають, коли стоять 
поряд. Тому вчені дійшли висновку, що 
це ім’я людини.

До слова, найдавніші імена не нале-
жать людям, які мають першість у сус-
пільній ієрархії. Вони, навпаки, є пред-
ставниками нижчих класів. Вважається, 
так сталося тому, що давні написи роби-
ли з утилітарною метою. Це були оголо-
шення чи боргові розписки. Уже після 
Кушіма імена царів почали з’являтися в 
письмових звітах.

відкриття

НА ДНІ ОКЕАНУ – 
МЕДАЛЬЙОН ІЗ 
«ТИТАНІКА» 

На дні Атлантич-
ного океану 

археологи знайшли 
медальйон 
пасажирки 
«Титаніка». Спочатку 
вчені вирішили, що він належить 
до давніх часів, але помилилися.

Виявилося, що медальйон належав 
пасажирці лайнера Вірджинії Естель 
Макдауелл Кларк, яка вижила в ката-
строфі. На прикрасі були її ініціали.

Чоловік Вірджинії загинув на «Тита-
ніку», а вона зі ще трьома пасажирами 
врятувалася на шлюпці. Трагедія стала-
ся під час їхнього медового місяця.

Медальйон Вірджинії передали на 
виставку в Орландо (штат Флорида), яку 
було організовано на честь 105-річчя 
катастрофи, в якій загинули півтори ти-
сячі осіб.

ЯГНЯТ ВИХОДИЛИ 
У ШТУЧНІЙ МАТЦІ

Американським ученим вдалося 
виходити недоношених ягнят 

за допомогою штучної матки, 
схожої на великий пластиковий 
пакет, передає «BВC Україна».

Штучна матка забезпечує ембріо-
ни всім, що потрібно для розвитку і 
дозрівання, включно з безперервним 
кровопостачанням та захисним шаром 
амніотичної рідини. Вчені вважають, що 
їхній винахід колись зможе допомогти 
виходжувати недоношених немовлят. 
Випробування на людях, можливо, поч-
нуться за кілька років.

Учені відзначають, що створений 
орган не є заміною материнській утро-
бі, а лише дозволяє підтримати життє-
здатність малюків, народжених раніше 
від терміну.

знахідка

вражає

ПАНОТЕЦЬ НАВЕРНУВ СЕЛЯН 
СОРТУВАТИ СМІТТЯ

«Євробачення-2017» 
та скандальна 
відмова Росії від 

участі у конкурсі – не 
виняток в історії. Подія 
вже давно зі звичайного 
пісенного конкурсу 
перетворилася на шоу, 
якому небезпідставно 
надають політичного 
забарвлення, пише 
«Канал 24».

Марокко відправляло свого 
представника на «Євробачення» 
всього раз – у 1980 році. Тоді кра-
їна вирішила взяти участь у кон-
курсі, адже відмовився Ізраїль.

Італія, хоча є однією з країн-
засновниць і може без участі у 
півфіналах потрапляти одразу 
до фіналу, тривалий час не брала 
участі у конкурсі без пояснень. 
У 2011-му після 13-річної пере-
рви Італія таки повернулася й 
відтоді щороку відправляє своїх 
конкурсантів. З 2010-го від учас-
ті відмовилася Чехія, назвавши 
причиною постійні невдачі своїх 
представників.

Із 2013 року не відправляє 
своїх представників на «Євро-
бачення» й Туреччина. Після 

перемоги у 2014-му «бородатої 
жінки» з Австрії Кончіти Вурст в 
Анкарі сказали, що більше вза-
галі не братимуть участі в цьому 
конкурсі.

У 1979 році, коли Ізраїль здо-
був перемогу на «Євробаченні» 
вдруге поспіль, країна сказала, 
що не потягне проведення кон-
курсу вдруге. Тож змагання ви-
рішили провести в Гаазі, а дата 
фіналу збіглася з Днем пам’яті 
жертв Голокосту. Тож Ізраїль тоді 

відмовився брати участь у кон-
курсі.

У 2009-му розгорівся скан-
дал навколо участі представни-
ків Грузії. Конкурс мав відбутися 
в Москві. Це був саме початок 
російсько-грузинської війни. Гру-
зинський гурт Stephane&3G мав 
виступити з піснею We Don’t 
Wanna Put In. Організатори ска-
зали, що фраза «put in» надто 
співзвучна з прізвищем Володи-
мира Путіна. Відтак грузини від-

мовилися від участі у конкурсі. 
А в травні 2012 року на час про-
ведення «Євробачення» Азер-
байджан змінив правила в’їзду 
на свою територію для громадян 
Вірменії, яким зазвичай в’їзд туди 
заборонений через конфлікт нав-
коло Нагірного Карабаху. Проте у 
лютому 2012 року на кордоні між 
країнами застрелили вірменсько-
го солдата. У Єревані вказали, що 
снайпер був азербайджанським. І 
Вірменія відмовилася від участі в 
конкурсі.

У 2017 році до Києва теж не 
приїде низка країн. Окрім Росії, 
представниці якої заборонили 
в’їзд через концерти у Криму, від-
мовилися від участі Боснія і Гер-
цеговина з фінансових причин. 
Не приїде Люксембург, який ще 
у 1993 році вирішив припинити 
участь у пісенному конкурсі че-
рез невдалі виступи. Хоча раніше 
п’ять разів перемагав у конкурсі. 
Монако теж не братиме участі, як і 
кілька років до цього, але причин 
там не називають. Словаччина не 
відправляє свого представника 
на «Євробачення» з 2012 року че-
рез гроші, як і Ліхтенштейн, який 
жодного разу не співав.

До музичного свята київську арку 
«Дружби народів» вирішили перетворити 
на найбільшу штучну веселку в світі. 
Однак роботу комунальників заблокували 
протестувальники, які певні, що за 
цією інсталяцією криється прихована 
пропаганда секс-меншин.

96-річний Френк Додд і його 
97-річна дружина Джойс із 

британського міста Грейвсенд померли 
одного дня, проживши разом 77 років. 
Співробітники клініки, де перебували 
старенькі, поставили ліжка пенсіонерів 
поряд. Вони померли, тримаючись 
за руки, з різницею у дві години, 
повідомляє Kent Online.

Френк і Джойс познайомилися ще підліт-
ками. У той час Додд працював на тартаку, а 
його майбутня дружина – в одному з місце-
вих кафе офіціанткою. Пара одружилася че-
рез три роки після знайомства. У подружжя 
п’ятеро дітей, дванадцятеро онуків, десятеро 
правнуків і двоє праправнуків.

Останні роки Френк страждав на серцеву 
недостатність. Британець п’ять тижнів про-
лежав удома, згодом його відвезли в лікарню. 
Джойс відвідувала чоловіка щодня, поки сама 
не захворіла. Пара лежала в різних палатах, 
проте незадовго до смерті подружжя персонал 
лікарні поставив їхні ліжка поряд, щоб вони 
змогли насолодитися останніми хвилинами 
життя разом. Френк і Джойс померли 8 квітня.

А от у Чикаго (США) 22 квітня після 69 ро-
ків спільного життя подружжя померло з різ-
ницею у 40 хвилин, передає Associated Press. 
Спершу зупинилося серце у 89-річної Терези 
Ваткін, за трохи помер її чоловік 91-річний 
Ісаак.

За словами родичів, подружжя тримало-
ся за руки до останнього подиху старенької. 
Ісаак Ваткін перестав дихати, коли родичі 
роз’єднали їхні руки. Як розповів їхній син 
Лео на похороні, кохання батьків було таким 
сильним, що вони просто не могли жити одне 
без одного.

Френк і Джойс 
прожили разом 
77 років і померли, 
тримаючись за руки

Ніл Ушаков

Вавилонська 
глиняна табличка 
з ім’ям Кушім

Cвященик села Більшівці у 
Галицькому районі Івано-

Франківської області переконав 
селян у потребі сортувати сміття. 
Василь Завірач, настоятель храму 
Різдва Христового, три роки у церкві 
переконував людей розподіляти 
побутові відходи, пише «ТСН.ua».

«Хтось сміявся і казав, що священик не 
має про що говорити, крім як про пластикову 
пляшку і папір. Коли молодь бере насіння чи 
чипси й кидає від них обгортку – я вказую на 
це», – каже отець Василь.

Зрештою добра половина місцевих таки 
навчилася окремо складати папір, біле та тем-
не скло, пластик й органічні відходи. Зі сміттє-
вими баками для розподілу відходів допомог-
ло екологічне бюро УГКЦ. До них першими 
потягнулися старші люди, яких, здавалося б, 
важко перевиховати. Крім того, під час спові-
ді селяни самі доповідали священику про тих, 
хто до сортування не гожий, щоб отець ще й 
на них вплинув. 

За першу партію відсортованої сировини 
село отримало невеликі гроші. На вторговані 
800 гривень купили саджанці яблунь.
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