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ЧОМУ ВАРТО ПРИЙТИ НА МАТЧЕВУ 
ЗУСТРІЧ НА «АВАНГАРДІ»

 читайте на стор. 7

Луцьк продовжує приймати 
важливі легкоатлетичні 

змагання. Торік на «Авангарді» 
відбулося кілька рейтингових 
подій, з-поміж яких окремо 
виділимо передолімпійський 
чемпіонат України та міжнародну 
матчеву зустріч юнаків. 
Найближчої суботи, 13 травня, в 
Луцьку відбудеться Міжнародна 
матчева легкоатлетична зустріч 
U-20 Україна-Кіпр-Ізраїль-
Румунія-Білорусь.

ВОЛИНЬ НЕ ДАДУТЬ 
ПЕРЕТВОРИТИ НА 
ЛЬВІВСЬКИЙ СМІТНИК

АУКЦІОН НЕБАЧЕНОЇ ЩЕДРОСТІ: 
ЯК РОЗПРОДУЮТЬ ЗЕМЛІ 
ВОЛИНСЬКОГО ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

СПРИТНИКИ 
ПРОДАВАЛИ ЗЕМЛЮ 
ПОПРИ МОРАТОРІЙ

Кілька місяців тому Луцький 
міськрайонний суд розглядав 

кримінальну справу за звинуваченням 
трьох жіночок, які, за версією слідства, 
організували обмін земельних наділів, 
розташованих у передмісті обласного 
центру. Засудили Тетяну С., Катерину 
Л. та Людмилу Г. до різних термінів 
позбавлення волі, звільнивши їх 
від відбуття покарання за деякими 

статтями у зв’язку із 
закінченням строків 
давності.

злочин і кара

ДІВЧИНКА, ЩО ЛЮБИТЬ 
УВЕСЬ СВІТ 

Яна – друга і 
бажана дитина 

лучанки Світлани 
Плетнякової. 
Жінка розповідає, 
що народила 
ї ї, коли старшій 
доньці було 
чотири роки. 
Дівчинка не така, 
як інші діти. У неї 
синдром Дауна – 
замість звичайних 46 хромосом 
має у 21-й парі надлишкову третю 
хромосому.

не така, як усі

 читайте на стор. 6

ВИБОРИ У 
ФРАНЦІЇ ВИГРАВ 
ДРУГ УКРАЇНИ

 читайте на стор. 18

ЯК 
ДОГЛЯДАТИ 
ЗА ОРХІДЕЄЮ

Нині відомо близько 
35 тисяч видів 

орхідей і майже стільки 
ж штучно виведених 
гібридів. Вони дуже 
різні: одні вимагають 
помірно-теплого утримання протягом 
усього року, іншим життєво потрібний 
період спокою у прохолодних умовах, 
треті цвітуть тільки при довгому 
світловому дні, четверті можуть жити 
без будь-якого субстрату, а п’ятим 
потрібна земляна суміш. 

квіткова аптечка

 читайте на стор. 8

від відбуття покарання за деякими 
статтями у зв’язку із 

закінченням строків 
давності.

читайте на стор. 6

И 
Ю
ько 

льки
х

ть
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Селянам пообіцяли 
туристичний комплекс, 
робочі місця та гроші 

в бюджет сільради за те, 
що погодять будівництво 
на землях ландшафтного 
заказника. Натомість 
територію, де мали будувати 
об’єкт, уже розпродують 

частинами в приватні 
руки. Жителі села Згорани 
Любомльського району, під 
носом у яких вкрали землю, 
повстали проти такого 
свавілля – обіцяють підняти 
владу на вила та не дати 
продати землю з молотка.
Село славиться своїми 

водой мами – Малим та 
Великим Згоранськими 
озерами. Ця земля – рай для 
туристів та відпочивальників 
і, як виявилося, золоте дно 
для тих, хто хоче легкої 
наживи. 
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ЧЕРЕЗ ВИБУХ У ТУНЕЛІ 
ЗАГИНУЛО 12 ОСІБ 
На південному заході Китаю (провінція 
Гуйчжоу) завалився залізничний тунель, 
загинули 12 осіб, стільки ж отримали 
поранення. За попередніми даними, у 
тунелі, призначеному для проходження 
через вугільний пласт, стався вибух газу.

РОЗМІЩЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ 
У ПРИДНІСТРОВ’Ї 
НЕЗАКОННЕ
Конституційний суд Молдови визнав не-
конституційним перебування на терито-
рії країни військових баз або військових 
контингентів, контрольованих іншими 
державами. Як відомо, у Придністров’ї 
оперативна група російських військ іс-
нує з 1995 року. 

ДЕКАНОЇДЗЕ – 
ЗНОВУ ГРУЗИНКА 
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі 
своїм указом від 12 квітня відновив гру-
зинське громадянство колишній главі 
Нацполіції України Хатії Деканоїдзе. На 
батьківщині вона розвиває опозиційну 
партію «Єдиний національний рух», яку 
заснував Міхеіл Саакашвілі, пише «Гру-
зія Online».

В УЗБЕКИСТАНІ 
ЗАБОРОНИЛИ 
ГЕОРГІЇВСЬКІ СТРІЧКИ 
У столиці Узбекистану Ташкенті заборо-
нили носіння георгіївських стрічок і про-
ведення інших недозволених заходів 
9 травня, повідомляє «Обозреватель». 
Влада країни виступає за використання 
стрічок кольору узбецького прапора за-
мість георгіївських, які вважаються ро-
сійським символом перемоги у Другій 
світовій війні.

ПОЛЯКИ ПРОТЕСТУЮТЬ 
ПРОТИ УРЯДУ 
Десятки тисяч поляків вийшли на «Марш 
свободи» у Варшаві, щоб висловити не-
згоду з діями уряду, повідомляє «Євро-
пейська правда». Організатором маршу 
виступила найбільша опозиційна партія 
«Громадянська платформа». 

У НІМЕЧЧИНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ 
ВСІ КАЗАРМИ 
У всіх військових казармах Німеччини 
проведуть перевірки після того, як у 
двох із них знайшли речі, пов’язані з на-
цистським періодом, повідомляє ВВС. 

ГЛАВУ ІДІЛ 
В АФГАНІСТАНІ ЗНИЩИЛИ 
Главу терористичного угрупування «Іс-
ламська держава» в ході спільної опе-
рації спецслужб Афганістану і США було 
вбито 27 квітня у провінції Нангархар в 
Афганістані.

ЕВАКУЮВАЛИ ДЕСЯТКИ 
ТИСЯЧ НІМЦІВ ЧЕРЕЗ 
БОМБИ 
Близько 50 тисяч людей евакуювали 
у німецькому місті Ганновер для того, 
щоб спеціалісти знешкодили та вивезли 
п’ять бомб часів Другої світової війни, 
повідомляє ВВС. 

МЕНШ ЯК 1% ГРУЗИНІВ 
ОТРИМАЛИ ВІДМОВУ У 
В’ЇЗДІ В ЄС 
За місяць після запровадження безві-
зового режиму між ЄС і Грузією у в’їзді 
до Європейського Союзу відмовили 
лише 26 грузинам, повідомляє видання 
Agenda.ge. Відмовляли тим, хто не мав 
біометричного паспорта або ж не міг 
обґрунтувати мету свого візиту. Загалом 
з 28 березня до 27 квітня безвізовими 
поїздками до ЄС скористалися 11,7 тис. 
громадян Грузії.

ФРАНЦІЯ ВІДМОВИЛАСЯ 
ВІД НАДТО ХУДИХ 
МОДЕЛЕЙ
У Франції набув чинності закон, що за-
бороняє використання праці занадто 
худих моделей. Треба буде надавати 
роботодавцям довідку від лікаря, яка 
підтверджуватиме, що їхній індекс маси 
тіла – в межах норми. Роботодавцям, які 
порушуватимуть закон, може загрожу-
вати штраф до 75 тисяч євро і тюремне 
ув’язнення терміном до півроку.

світова хроніка

нещастя

КОЛИШНІЙ 
АТОВЕЦЬ 
ПОМЕР ВІД 
НОЖА

змінна позиція У ШКІЛЬНОГО ДОВГОБУДУ – 
ПРОШЕНИЙ ЛОБІСТ

технології ДОРОЖНЯ НОВАЦІЯ: ВУЛИЦІ ВКРИЛИ 
ПЛАСТИКОВОЮ РОЗМІТКОЮ

ШАХРАЇ ПРОДАЮТЬ СЕЛЯНАМ 
«СТАБІЛІЗАТОРИ» ЕНЕРГІЇ

будьте обачні 

Луцьк 

Луцька школа №27 не пройшла 
відбір об’єктів Державного 
фонду регіонального 

розвитку. 
Про те, хто у цьому винен, міркували де-

путати Луцької міської ради під час засідання 
26 квітня. Так, депутат Тарас Шляхтич висло-
вив думку, що це наслідок недопрацювання 
Волинської облдержадміністрації. 

Виконувач повноважень луцького міського 
голови Ігор Поліщук зауважив, що після того, 
як перерахують кошторис із врахуванням під-
вищення зарплати, для завершення будівни-
цтва потрібно буде не 28 мільйонів, а всі 40. «Я 
матиму зустріч із депутатами Верховної Ради, 
яких ми проситимемо вплинути на цей процес. 
На жаль, нардеп від Луцька Ігор Лапін не дуже у 
цей процес включається», – повідомив він.

По тому від колишнього заступника місь-
кого голови Тараса Яковлева лунала інформа-
ція, мовляв, міська влада не виявляла ентузі-
азму, аби лобіювати об’єкт. 

Натомість депутат обласної ради та член 
регіональної комісії з відбору об’єктів, які фі-
нансуються із ДФРР, Михайло Імберовський 
пояснив, що за умовами відбору, пропозиції 
щодо фінансування об’єктів у 2017 році міс-
цеві органи влади подавали управлінню ка-
пітального будівництва облдержадміністрації 
до середини червня 2016 року. Саме тоді з іні-
ціативи Луцької міської ради до переліку було 
включено будівництво 27-ї школи.

«На підставі цього переліку регіональна 
комісія у квітні поточного року й визначала 
переможців. І жодних додаткових клопотань 
ні до облдержадміністрації, ні до Кабінету Мі-
ністрів від міського голови, як про це заявляє 
пан Тарас Яковлев, апріорі не потрібно, бо це 
є конкурсний відбір, і здійснюється він регіо-
нальною комісією, до якої, до речі, віднедавна 
входять і представники громадськості, ВОДА 

та Волиньради», – зазначив Імберовський.
Натомість він нагадав, що громадськості 

протягом останнього року доводили думку, 
мовляв, добудова школи – заслуга нардепа 
Ігоря Лапіна. 

«Чому так різко змінилася позиція нарде-
па? Чому той, хто має дбати за своїх виборців 
та громаду, яка його обирала, є таким проше-
ним?» – зазначив депутат Імберовський. 
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Луцьк 

У Луцьку розпочали 
нанесення дорожньої 
розмітки за допомогою 
холодних пластикових 
матеріалів. Заплановано, 
що така розмітка ляже на 
проспектах Волі, Перемоги, 
вулицях Словацького, 
Гордіюк. Про це повідомив 
виконувач повноважень 
луцького міського голови Ігор 
Поліщук. 

З його слів, нанесення такої 
розмітки заплановано на ву-
лицях з дорожнім покриттям із 
щебенево-мастикової суміші. 
Нова пластикова розмітка у ніч-
ний час відсвічується за рахунок 

світлоповертальних кульок, які 
використовуються при її нане-
сенні.

«Перевага цієї технології по-
лягає в тому, що на відміну від 
звичайної фарби, вона не потре-
бує оновлення через кожні пів-
року. Підприємство-підрядник 
дає гарантію на неї на три роки. 
Реальний строк експлуатації при 
дотриманні технічних умов – до 
п’яти років. Якщо ефективність 
використання такої технології 
буде підтверджена на практиці, 
то ця технологія буде впрова-
джуватись на більшості вулиць 
міста», – зазначив Ігор Поліщук. 

facebook.com
/ihor.polishchuk

Підрядник пообіцяв гарантію на три роки

З кожним роком вартість добудови зростає

Нововолинськ 

Демобілізований нововолинець 
Олександр Малюк помер 5 травня 
о 12:20, отримавши ножове 
поранення. За попередньою 
інформацією – вчинив 
самогубство, завдавши собі один 
удар ножем, пише видання «БУГ». 

Чоловік 1969 року народження 
повернувся з АТО під час четвертої 
хвилі демобілізації. У нього не було 
сім’ї, проживав на квартирі у знайо-
мого на вулиці Стуса в Нововолин-
ську.  За свідченнями рідних, спроби 
вкоротити собі віку робив і раніше. 
Напередодні інциденту чоловік ка-
зав, що завдасть собі тілесних ушко-
джень.

Головний поліцейський міста Ан-
дрій Литвин зазначив, що нині триває 
розслідування. У квартирі, де стався 
інцидент, було троє людей. Один ви-
йшов раніше. Власник помешкання, 
який є інвалідом першої групи, безпо-
середньо і став свідком самогубства. 

Він викликав швидку, проте на 
момент приїзду медиків Олександр 
Малюк був без пульсу. Працівни-
ки швидкої допомоги констатували 
смерть чоловіка.

Волинь 

Невідомі шарлатани пропонують 
селянам придбати прилади для економії 
електроенергії – «стабілізатори» і платну 
реєстрацію у так званій «програмі 
енергоефективності».

У разі відмови погрожують штрафом. Щоб 
ввести людей в оману, ці особи переписують по-
казники електролічильників.

Натомість у прес-службі ПрАТ «Волиньоб л -
енерго» повідомляють, що не доручали цим осо-
бам знімати показники електролічильників. 

Зловмисники переважно намагаються надурити 
старших людей. 

«Наголошуємо, що інспектори та контро-
лери ПрАТ «Волиньобленерго» й уповноважені 
ним особи під час роботи мають із собою спе-
ціальні посвідчення. Пам’ятайте! Працівники 
ПрАТ «Волиньобленерго» не можуть отримува-
ти готівкові кошти від споживачів. Економити 
електроенергію можете тільки ви, раціонально 
її використовуючи. Спеціальних приладів або 
«стабілізаторів» для економії електроенергії не 
існує», – кажуть електрики.

не сховався 

Луцьк 

Суддю Луцького міськрайонного суду 
викрили у вчиненні адміністративних 
правопорушень, пов’язаних із корупцією, 
повідомляє прес-служба прокуратури області.

Служитель Феміди не повідомив Національне 
агентство з питань запобігання корупції про сут-
тєві зміни в майновому стані. Зокрема, він отри-
мав дохід та набув у власність майно в сумі, що у 
понад 50 разів перевищує прожитковий мінімум. 

Зазначають, що під час оголошення та вру-
чення протоколів суддя перешкоджав праців-
никам поліції у виконанні службових обов’язків, 
погрожував кримінальним переслідуванням, 

ду 
их
цією, 
ри області.

аціональне 
ції про сут-

своєю поведінкою порушував вимоги Кодексу 
професійної етики судді. Таким його діям буде 
надано окрему правову оцінку. Сам служитель 
Феміди такі звинувачення заперечує.

Протоколи про вчинення ним адміністратив-
них правопорушень, пов’язаних із корупцією, 
скеровано до суду для розгляду по суті.

СУДДЮ ПІДОЗРЮЮТЬ СУДДЮ ПІДОЗРЮЮТЬ 
УУ КОРУПЦІЇ 



Фальшиве ніколи не буває міцним. П’єр Буаст
www.volynnews.com
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У ТАК ЗВАНІЙ ДНР 
ЗАСУДИЛИ ВІДОМОГО 
УЧЕНОГО 
«Військовий трибунал ДНР» засудив 63-
річного українського релігієзнавця Іго-
ря Козловського до двох років і восьми 
місяців позбавлення волі, повідомляє 
«Обозреватель». Так званий суд аргу-
ментував позицію тим, що Козловський – 
особливо неблагонадійний громадянин, 
оскільки мав контакти з низкою заборо-
нених у ДНР організацій, зокрема, із чле-
нами партії «Свобода» в 2014 році.
У РІВНОМУ ВИМАГАЮТЬ 
ЛЕГАЛІЗУВАТИ 
ВИДОБУТОК БУРШТИНУ 
Під будівлею Рівненської ОДА 3 травня 
пройшов мітинг. Понад сто людей ви-
магали легалізації видобутку бурштину, 
повідомляє «ЧаРівне». 
ІНТЕРПОЛ НЕ ШУКАЄ 
ЯНУКОВИЧА 
Інтерпол документально підтвердив, що 
зняв із розшуку колишнього президента 
України Віктора Януковича та його сина 
Олександра, повідомив прес-секретар 
Януковича Юрій Кірасір, пише «Україн-
ська правда».
ПОРОШЕНКО ЗВІЛЬНИВ 
ЛОЖКІНА 
Президент Петро Порошенко звільнив 
Бориса Ложкіна з посади свого поза-
штатного радника. Як відомо, екс-голову 
Адміністрації Президента Бориса Ложкі-
на Петро Порошенко призначив поза-
штатним радником 29 серпня 2016 року.
ЗІРЦІ ГОЛЛІВУДУ 
ЗАБОРОНИЛИ В’ЇЗД 
В УКРАЇНУ 
Американському актору Стівену Сігалу, 
який набув наприкінці 2016 року грома-
дянства Росії, на п’ять років заборонено 
в’їзд до України, пише «Апостроф». Він під-
тримував сепаратистів та анексію Криму. 
БАНК ПОРОШЕНКА 
НАРОЩУЄ АПЕТИТИ 
Міжнародний інвестиційний банк, 
основ ним акціонером якого є Прези-
дент Петро Порошенко, за підсумками 
січня-березня 2017 року отримав 26,818 
млн гривень чистого прибутку, що в 2,9 
раза більше, ніж за аналогічний період 
2016 року, пише «Інтерфакс-Україна». 
ЛЬВІВ ДОМОВИВСЯ 
ЛИШЕ З ОДНИМ МІСТОМ 
ПРО СМІТТЯ 
Угоду про вивезення та захоронення 
сміття зі Львова наразі підписано лише 
з містом Червоноград на Львівщині. 
Йдеться про 10 тонн відходів щодня, пе-
редає ZIK. 
УКРАЇНА – СЕРЕД 
«ВИБУХОВИХ» 
РЕКОРДСМЕНІВ 
Україна випередила такі неспокійні ре-
гіони, як Афганістан, Сирія та Пакистан, 
за кількістю жертв серед цивільного 
населення внаслідок підривів на про-
титанкових мінах, передає «24 канал». 
Протягом 2016 року жертвами 37 під-
ривів на протитанкових мінах стала 101 
людина. 
ВІЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ 
ОДЕЩИНИ СТАВ ОДІОЗНИЙ 
МІЛІЦІОНЕР 
Колишній керівник волинської міліції 
Олександр Терещук став першим за-
ступником голови Одеської ОДА. Після 
революції він очолював київську мілі-
цію та не був люстрований відповідно 
до рішення Президента Петра Поро-
шенка. Фігурував у кількох корупційних 
скандалах. 
СИНА ПОРОШЕНКА 
ПОМІТИЛИ У ФУТБОЛЦІ 
З НАПИСОМ RUSSIA 
На фото для альбому престижного бри-
танського Concord College, де вчаться 
діти Петра Порошенка, його син Ми-
хайло, який займається танцями, позує 
у футболці, на якій прочитується назва 
країни-агресора. 

українська хроніка

ЗА ДИВНИХ 
ОБСТАВИН 
УТОПИЛАСЯ ДІВЧИНА 

біда

ЧЕРЕЗ ПОРОЖНІ ОБІЦЯНКИ 
ЛЮДИ ПЕРЕКРИЛИ КІЛЬКА ТРАС 

накипіло 

ПЕРШИЙ ПОЇЗД «КОВЕЛЬ-
ХЕЛМ» РУШИВ У ДОРОГУ

попутного вітру 

ЗА «ПІГУЛКУ» ПРОТИ ПРИСТРІТУ 
ЗАПЛАТИЛА ПОНАД 70 ТИСЯЧ 

ЛУЧАНКА ВИПАЛА 
З ДЕВ’ЯТОГО ПОВЕРХУ 

афера трагедія

ЮНІ ВОЛИНЯНИ МЕНШЕ 
БЕШКЕТУЮТЬ 

гарна статистика

Ковельський, Турійський райони 

Ковельчани та жителі 
прилеглих районів 
ладні їхати до 

Адміністрації Президента, 
аби там врешті звернули 
увагу на екологічне 
лихо, що трапилося на 
Волині. Йдеться про 
діяльність державного 
Ковельського 
ветсанзаводу. 

Підприємство, що за кілька 
сотень метрів від людських осель, 
уже не працює, втім на його 
території й досі є туші тварин. 
Частину з них без погодження з 
місцевими намагалися вивезти у 
різні населені пункти. Аби проти-
стояти цьому, жителі вдаються 
до перекриття доріг.  Зокрема, 
трас Луцьк-Ковель, Київ-Ковель-
Ягодин.

Також жителі Поворської гро-
мади (Ковельський р-н) кілька 
днів поспіль блокують дорогу, 
аби до їхніх городів не звозили 
тваринні рештки з заводу. Проте, 
зі слів людей, на їхню проблему ні-
хто так і не звертає уваги. «15 ван-
тажівок мертвеччини вночі підло 
звезли на людські паї», – заявили 
вони. Також обурені люди пере-

крили в’їзд до Турійська, оскільки 
бояться вивезення туш на їхню 
територію. 

Під час позачергової сесії 
Ковельської міськради 8 травня 
зібрався мітинг. Люди проти, аби 
рештки з ветсанзаводу скидали 
поблизу їхніх домівок. Вони вима-
гали визнати ситуацію, що склала-
ся довкола підприємства, надзви-
чайною ситуацією регіонального 
рівня та утилізувати відходи еко-
логічно безпечним способом. 

«Поки він танцює на «Євро-

баченні», ми тут здихаємо!» – на 
емоціях заявили присутні, маючи 
на увазі Петра Порошенка.

Окрім того, пікетувальники ви-
ступали за відставку заступника 
голови Волинської ОДА Сергія Ко-
шарука, який письмово обіцяв ко-
вельчанам, що до 28 квітня рештки 
з території ветсанзаводу вивезуть. 
Проте досі обіцянку не виконано.

До слова, через катастро-
фічну ситуацію на ветсанзаводі 
жителі Ковеля та прилеглих сіл 
уже раніше перекривали між-

народну трасу Ковель-Ягодин. 
Люди скаржилися, що їх дістали 
бездіяльність та ігнорування вла-
ди, постійні відписки, тож єдиний 
вихід – вийти на протест. Та наго-
лошували, що народний депутат 
Степан Івахів, який мав би лобію-
вати інте реси людей, що його ви-
брали, та голова Волинської ОДА 
Володимир Гунчик не виявляють 
належного інтересу до проблеми. 
Місцеві нарікають: ані Івахів, ані 
Гунчик до протестувальників так 
жодного разу й не приїхали.

Під час акції в Турійську акти-
вісти збирали підписи людей під 
відкритим листом до центральної 
влади країни – Президента Петра 
Порошенка та Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана. Як пові-
домив голова Турійської район-
ної організації УКРОПу, депутат 
районної ради Сергій Власюк, 
жителі Турійського району ви-
магають утилізувати легальним 
та екологічно безпечним спосо-
бом усі відходи, складовані на 
поверхні та закопані у землю. А 
також притягнути до відповідаль-
ності усіх винних у ситуації, що 
склалася. 

До радикальних 
кроків людей 
підштовхнув відчай

volynnew
s.com

Волинь, Польща 

Новий рейковий автобус Pesa 
здійснив перший тестовий 
рейс за маршрутом Ковель – 
Хелм (Польща).

Двовагонний потяг (рейко-
вий автобус) регулярно їздити-
ме, починаючи з кінця травня – 
початку червня. Він курсуватиме 
щодня, попередньо відправля-
тиметься об 11:50. Вартість про-
їзного квитка становитиме 131-
150 гривень, а орієнтовний час 
у дорозі – дві години. Поїзд роз-
рахований на 192 місця, 10 з яких 

передбачено для обслуговуваль-
ного персоналу. 

До слова, станція «Ковель» 

уже обладнана трьома кімнатами 
для працівників митної та при-
кордонної служб.

Пасажири залишаться в по-
двійному виграші: у Хелмі є зруч-
на пересадка в такі міста, як Вар-
шава, Люблін, Замостя, Жешув. 
Тобто дістатися можна буде в усі 
куточки Польщі. 

Вирішують зараз щодо часу 
митного оформлення. З україн-
ської сторони прикордонний і 
митний контроль будуть здій-
снювати на шляху прямування 
поїзда після посадки пасажирів 
у Ковелі. У разі виявлення по-
рушників їх будуть висаджува-
ти на станції «Ягодин». Таку ж 
технологію, певно, впровадять 
і на польській станції «Доро-
гуськ».

Квиток коштуватиме 
131-150 гривень

facebook.com
/ivan.m

yrka 

Волинь 

У прокуратурі області переконують, 
що на Волині зменшується кількість 
злочинців серед дітей.

Заступник прокурора Волинської об-
ласті Ярослав Голинський розповів, що 

Володимир-Волинський, 
Маневицький райони

На аферу повелася 17-річна 
жителька Маневичів. 
Понад 70 тисяч гривень у 
дівчини видурила жителька 
Володимира-Волинського. 

До поліції юнка звернулася 
2 травня. Вона розповіла, що під 

приводом зняття вроків її ошу-
кала незнайома жінка. Шахрайку 
знайшли, їй усього 29 років. Гроші 
маневиччанці повернули. За фак-
том слідчі розпочали криміналь-
не провадження. Санкція статті 
передбачає штраф, громадські чи 
виправні роботи або обмеження 
волі на строк до трьох років.

Луцьк 

Трагедія трапилася в Луцьку 
7 травня близько 8:30 на 
вулиці Івана Франка. 

У «швидкій» повідомили, 
що її у вкрай важкому стані до-
правили в реанімаційне відді-
лення Луцької міської клінічної 

лікарні. У прес-службі волин-
ської поліції підтвердили, що 
постраждалій 26 років, вона 
лучанка. Причину трагедії вста-
новлюють. Наразі невідомо, 
була це спроба самогубства 
чи дівчина випала з іншої при-
чини. 

Любомльський район 

У селі Заболоття Любомльського району 
попрощалися з 22-річною дівчиною, яка 
втонула у місцевому ставку. Трагедія 
сталася 2 травня. Жителі села кажуть, що 
вона поверталася додому пізньої пори з 
післявесільної гостини.

Місцеві в один голос запевняють: дівчина 
з благополучної сім’ї, не вживала спиртних на-
поїв, була справжньою красунею.

Того вечора вона вирішила навпростець 
піти додому, через сусідські обійстя. Стежка 
пролягає обіч ставка. Уже наступного ранку її 
тіло виявили у воді, за словами представників 
поліції – без ознак насильницької смерті.

Джерела повідомляють, що дівчина збира-
лася заміж: її родина готувалася святкувати за-
ручини. Утім весільний коровай, на жаль, ділили 
на похороні, а невтішний наречений не знахо-
дить місця після звістки про смерть коханої.

упродовж 2016 року 115 неповнолітніх вчи-
нили 177 злочинів. А за аналогічний період 
2015 року 202 неповнолітні вчинили 234 
злочини.

Якщо порівняти статистику 2015 та 2017 
років, рівень злочинності серед неповноліт-
ніх зменшився на 24,4%, а число підлітків, які 
вчинили злочини, – на 43,1%.

Тенденцію до зменшення рівня злочин-
ності фіксують у прокуратурі і в 2017 році. 
Зокрема, на Волині рівень злочинності се-
ред неповнолітніх зменшився на 57,7% (з 26 
до 11 злочинів), а кількість неповнолітніх, 
які вчинили кримінальні правопорушення, 
зменшилася на 61,1% (з 18 до 7).

На фоні загальнодержавного показника 
(2,7%) питома вага вчинених неповнолітні-
ми злочинів уперше за останні два роки на 
Волині нижча (1,7%).

debaltsevo.com
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гарні вісті 

війна з неугодними

  Підготувала 
Дарина ГОГОДЗА 

  Борис ХВИЦЬ

ВИБОРИ У ФРАНЦІЇ ВИГРАВ ДРУГ УКРАЇНИ

ХТО ДИХАЄ ПУТІНУ В СПИНУ 

Коли Макрон познайомився 
з Бріджит, він навчався у 
християнській релігійній 
школі, а вона була його 
вчителькою. Йому було 
15 років, їй 35. У день свого 
17-річчя Еммануель заявив: 
«Хай що ви робитимете, хай як 
ви від мене ухилятиметеся, а 
я з вами одружуся».

Ìàìà, ìàòóñÿ – íàéòåïë³ø³ ñëîâà â æèòò³ êîæíîãî. 
Äî ìàìè ìè ïðèõîäèìî ç³ ñâî¿ìè á³äàìè, ïðîáëåìàìè, 

áîëÿìè. Ìàìà – íàéð³äí³øà ëþäèíà, ÿêà çàâæäè 
çðîçóì³º, ïîðàäèòü òà ç³ãð³º òåïëîì. 

ÄÎÐÎÃ² Æ²ÍÊÈ! 

Ëþá³ íàø³ ìàìè, áàáóñ³, ïðàáàáóñ³! Ó öåé ñâÿòêîâèé 
äåíü – Äåíü ìàòåð³ – õî÷ó ïîáàæàòè âàì çàâæäè 

áóòè ïðîì³í÷èêàìè òåïëà, ñîíöåì äëÿ ñâî¿õ ä³òåé. 
Âêëîíÿþñÿ ïåðåä âàøèìè ìóäð³ñòþ òà ìóæí³ñòþ, 

òåðïåëèâ³ñòþ òà âèòðèìêîþ. Õàé ïå÷àëü ³ á³ëü 
îìèíàþòü, áóäüòå çäîðîâèìè òà óñì³õíåíèìè. 

Âàøå ùàñòÿ – çàïîðóêà óñï³õó âàøèõ ä³òåé.
Ç ïîâàãîþÇ ïîâàãîþ

íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä ÓÊÐÎÏóíàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä ÓÊÐÎÏó
²ðèíà ÊÎÍÑÒÀÍÊÅÂÈ×²ðèíà ÊÎÍÑÒÀÍÊÅÂÈ×

ДОРОГІ МАМИ!
Прийміть сердечні вітання з Днем матері. Це свято особливе, 

сповнене щирого почуття любові, глибокої вдячності й безмежної шани 
до жінки-матері. Трепетне ставлення до мами, ї ї високий авторитет у 
сім’ї і суспільстві за всіх часів були притаманні українському народові, а 
материнська любов завжди була могутньою силою, опорою духовності, 
інтелекту, людяності.

Саме образ рідної матері, ї ї тепло та ніжність для кожної людини на 
все життя залишаються найдорожчими святинями, що втілюють моральні 
чесноти, символізують родинне тепло. Мати – невичерпне 
джерело жертовної любові та дивовижної мудрості. 
Міцно тримаючи за руку, вона проводить нас крізь усі 
негаразди, вчить любити світ і творити добро. 

Доземний уклін усім нашим матерям за подаровані 
життя, самовідданість, розуміння та надійну підтримку. 
Нехай надихає вас приклад тих українських матерів, які 
в тяжких життєвих умовах зуміли виховати здорових, 
розумних, національно свідомих дітей і передати їм 
свою любов до всього рідного. Схиляю голову перед 
матерями Героїв Небесної Сотні. Україна плаче, але 
пишається Воїнами Світла. Бажаю спокою вашим 
материнським серцям. Міцного здоров’я, 
благополуччя, щастя і добра!

З повагою 
голова Волинської обласної ради, 
засновник Фонду «Тільки разом»
Ігор ПАЛИЦЯ

ими святинями, що втілюють моральні 
ло. Мати – невичерпне 
ижної мудрості.
дить нас крізь усі

ити добро. 

ерям за подаровані 
надійну підтримку.

аїнських матерів, які 
иховати здорових,
ей і передати їм
яю голову перед 
аїна плаче, але
покою вашим 
ров’я,

Президент Росії Володимир Путін не 
зміг би перемогти на президентських 

виборах у першому турі, якби вони 
відбулися найближчої неділі, тобто другої 
неділі травня. За високої явки чинний 
президент Росії набрав би 48 відсотків 
голосів – такі дані наводить російське 
видання «Коммерсант» із посиланням 
на соціологічне дослідження «Левада-
центру». І попри це, Путін веде кампанію 
із зачистки ймовірних конкурентів, 
вважають опозиційні політики. 

Так, Кіровський обласний суд 3 травня ви-
знав законним п’ятирічне умовне покарання 
40-річному опозиціонеру Олексію Навально-
му. Його звинуватили у розтраті понад 16 міль-
йонів рублів компанії «Кіровліс», фактично по-
збавивши політика можливості балотуватися 
в президенти. За версією слідства, Навальний 
разом з бізнесменом Петром Офіцеровим ор-
ганізували укладання договору постачання лі-
сопродукції з підприємством «Кіровліс» на сві-
домо невигідних для останнього умовах, після 
чого розтратили передані за цією угодою лісо-

На президентських 
виборах центрист 
39-річний 

Емануель Макрон здобув 
упевнену перемогу 
над представницею 
ультраправих 48-
річною Марін Ле Пен. 
Він став наймолодшим 
президентом в історії 
Франції. Місцеві медіа 
неодноразово називали 
Макрона вундеркіндом, 
надією Франції та навіть 
секс-символом. 

А оскільки країна є учасни-
цею Нормандського формату роз-
в’язання конфлікту на Донбасі, то 
результати виборів надзвичайно 
важливі для України. 

Другий тур виборів відбувся 
7 травня. Макрон випередив Ле Пен 
на понад 30% голосів виборців. Згід-
но з офіційними результатами, які 
оголосив представник Міністерства 
внутрішніх справ Франції, Макрон 
набрав 66,1% голосів, а за Ле Пен 
проголосувало 33,9%.

11,5% бюлетенів були зіпсова-
ними чи порожніми. Явка виборців 
склала 74,6%.

Новообраний президент Франції 
Еммануель Макрон офіційно обій ме 
пост глави держави 14 травня. Саме 
на цей день заплановано церемонію 
його інавгурації, пише RFI. 

ЯК ФАНЕРА 
НАД ПАРИЖЕМ 

Ле Пен визнала свою пораз-
ку і, схоже, не дуже засмутилася. 
В інтернеті опублікували відео, як 
мадам танцювала на вечірці з при-
воду виборів та усміхалася. Жінка 
привітала опонента з перемогою та 
пообіцяла продовжити боротьбу. 
Її батько, засновник партії «Націо-
нальний фронт» Жан-Марі Ле Пен 
вважає, що його дочка програла 
через два пункти у програмі: від-
мову від євро та обіцянку вийти з 
Європейського Союзу. Сама Ле Пен 
заявила, що «Національний фронт» 
чекає оновлення, аби партія відпо-
відала очікуванням французів. Та-
кож вона додала, що візьметься за 
створення нової політичної сили. 

Для України постать Ле Пен 
важлива тим, що її вважають про-

путінською кандидаткою. Політик 
підтримувала зняття санкцій з Росії 
та мала тотожні до кремлівських по-
гляди на Україну. 

«Я абсолютно не вважаю, що це 
була незаконна анексія: був рефе-
рендум, народ Криму показав, що 
хоче приєднатися до Росії», – за-
являла Ле Пен на початку року в 
інтерв’ю телеканалу BFMTV. Крім 
того, політик підкреслила, що в разі 
перемоги на виборах вона визнає 
Крим російською територією.

УЛЮБЛЕНЕЦЬ 
МІЛЬЙОНІВ 

Макрон святкував перемогу ра-
зом із прихильниками та родиною у 
центрі Парижа. Його дружина Брі-
джит Макрон під час першої про-
мови чоловіка після даних екзит-
полів ніжно поцілувала його в руку. 

До слова, вона старша за нього на 
24 роки та була його вчителькою у 
релігійній школі. 

Макрон у промові пообіцяв, 
що Франція залишиться на першо-
му плані в боротьбі з тероризмом, 
пише «24 канал». 

«Упродовж п’яти років, які по-
чинаються, я відповідальний за те, 
щоб заспокоїти страхи. Моєю відпо-
відальністю буде зібрати всіх жінок і 
всіх чоловіків, готових розв’язувати 
величезні проблеми, які нас очіку-
ють», – наголосив він.

Щодо стосунків із Росією та 
Україною, то Макрона загалом на-
зивають лояльним до України полі-
тиком. Під час виборчої кампанії він 
особливо не зачіпав тему України. 
Однак наголошував на можливості 
розширення санкцій проти Кремля. 

«Якщо не буде жодного прогресу 
(в імплементації Мінських угод, – ВН), 
є сенс розширити антиросійські санк-
ції. Але в той же час ми потребуємо 
постійної і вимог ливої дискусії з Мо-
сквою», – сказав Макрон в інтерв’ю 
виданню Berliner Morgenpost. 

Якщо ж Мінські угоди буде вико-
нано, то є можливість зняття санкцій.

«Я не буду розбудовувати нашу 
незалежність шляхом зближення з 
Путіним», – заявляв він під час де-
батів. 

СВІТ ВІТАЄ 
Президент США Дональд Трамп 

привітав новообраного президента 
Франції та повідомив, що нетер-
пеливо чекає роботи з ним. Серед 
тих, хто також у числі перших при-
вітав Макрона з перемогою, були 
прем’єр-міністр Великобританії Те-
реза Мей, перший міністр Шотлан-
дії Нікола Старджен, глава МЗС Ні-
меччини Зігмар Габріель та чинний 
президент Франції Франсуа Олланд. 
Вітання надійшло й від Президента 
України Петра Порошенка. 

«Вибір французького наро-
ду – це яскраве свідчення перемоги 
програми Європи свободи над аль-
тернативною Європою націоналіз-
му. Україна завжди буде надійним 
партнером Франції на цьому шля-
ху! Вітаю Еммануеля Макрона з об-
ранням Президентом Французької 
Республіки і дякую за безкомпро-
місну підтримку України в умовах 
російської агресії. З цією перемо-
гою Україна здобула надійного со-
юзника у Нормандському форматі, 
в боротьбі за відновлення сувере-
нітету і територіальної цілісності», – 
зазначив Порошенко.

На черзі у Франції вибори до 
парламенту, які остаточно покажуть 
політичну ситуацію в країні.

Самовисуванця Еммануеля Макрона називають 
вундеркіндом і секс-символом. Він виступає за глибоку 
глобалізацію, прийом біженців і єдину Європу. 

матеріали на 16,1 млн руб лів. Європейський 
суд з прав людини визнав вирок несправед-
ливим. Але під час повторного процесу росій-
ський суд визнав Навального винним і засудив 
до п’яти років умовно, інформує «ТСН». Раніше 
Навального засудили на умовний термін за 
звинуваченням у розкраданні коштів компанії 
«Ів Роше». Сам політик усі звинувачення кате-
горично відкидає і називає своє переслідуван-
ня політично мотивованим.

Тим часом адвокати вважають, що суди-
мості закривають Навальному можливість ба-
лотуватися в президенти РФ. Про такий намір 
він заявив наприкінці року. Хоча його рейтинг 
низький. Попри цю ситуацію, опозиціонер 
продовжить кампанію. Вибори президента 
Росії заплановано на весну 2018 року. Відпо-
відно до згаданого дослідження, 42% росіян 
поки що не визначилися, за кого голосувати 
на виборах президента в березні 2018-го. 13% 
точно впевнені, що не будуть голосувати за 
жодного з кандидатів. 

Навальний провадить активну політичну 
діяльність, звинувачуючи і викриваючи пред-
ставників влади в корупції. Зокрема, Фонд бо-
ротьби з корупцією, який очолює опозиціо нер, 

на початку березня опублікував розслідування 
«Він вам не Дімон» про незадекларовану неру-
хомість голови уряду Росії Дмитра Медвєдєва 
і його можливу причетність до корупції. На-
вальний продемонстрував апартаменти, ліси, 
будинки для прислуги Медвєдєва. Якщо порів-
няти, то хонка екс-президента України Віктора 
Януковича в Межигір’ї – дитяча забавка. 

Тоді Медвєдєв назвав заяви Олексія На-
вального «брехливими продуктами політич-

них пройдисвітів». Однак 26 березня у бага-
тьох містах Росії пройшли антикорупційні акції 
протесту, до яких закликав Навальний. Влада 
деяких міст не погодила заходів. Як наслідок, 
поліція затримала понад тисячу людей, суди 
винесли сотні вироків за адміністративними 
статтями. Навальний також отримав 15 діб аре-
шту. А вже 12 червня опозиціонер закликає до 
нового загальнонаціонального протесту. 

За останньою інформацією, Навальний 
відлетів до Іспанії рятувати зір. Річ у тім, що 
27 квітня його облили зеленкою. Опозиціонер 
отримав хімічний опік ока. Він звинуватив в 
організації нападу Кремль, зазначивши, що 
точну інформацію про його пересування мо-
жуть знати тільки спецслужби. Прихильники 
Навального заявили, що в нападі на політи-
ка брали участь активісти прокремлівського 
радикального угруповання SERB (South East 
Radical Block – «Південно-Східний радикаль-
ний блок»), хоча там і заперечили це. 

Опік такий серйозний, що його праве око ба-
чить на 15%, але шанси на відновлення зору є.

Навальний має українське коріння. Час-
тина його родини проживає в Україні. Він не 
підтримував силового розгону Майдану та ви-
словлювався за вільне прагнення України до 
євроінтеграції. 

Олексія Навального облили 
зеленкою, травмувавши йому око
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Зізнавшись у своїй слабкості, людина стає сильною. Оноре де Бальзак
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  Сергій ВІРНИЙ 
Волинська, 
Львівська області

  Анна ВОЛОЩУК

сміттєві мандри 

думки на часі

ВОЛИНЬ НЕ ДАДУТЬ ПЕРЕТВОРИТИ 
НА ЛЬВІВСЬКИЙ СМІТНИК

Народний депутат України 
від політичної партії 

«Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» Ірина 
Констанкевич вважає, що уряд 
не готовий до проведення 
пенсійної реформи в країні, 
попри те, що такі зміни на 
часі і їх вимагає Міжнародний 
валютний фонд. Про це 
нардеп повідомила в ефірі 
програми «Ми вас обирали» на 
каналі «Нова Волинь». 

Зокрема, в Україні є величезна 
проблема із пенсійним забезпечен-
ням. Люди пенсійного віку отриму-
ють від держави мізерні виплати. 
На їхній розмір не впливає навіть те, 
що людина має великий стаж робо-
ти. З цього приводу Ірина Констан-

Львівське сміття 
після трагедії на 
Грибовицькому 

полігоні твердих побутових 
відходів несанкціоновано 
викидають у різних 
областях України. За 
останні два місяці у три 
райони Волинської області 
було вивезено тонни 
сміття із Львівщини. Про 
це йшлося під час прес-
конференції «Львівське 
сміття: проблема Волині?».

24 березня в селищі Мар’янівка 
Горохівського району фура зі львів-
ськими номерами вивантажила сміт-
тя. 20 квітня три вантажні автомобілі 
скинули гори непотребу поблизу се-
лища Іваничі. Те, що відходи зі Львів-
ської області, засвідчили чеки та до-
кументи, знайдені серед них. 

Раніше львівське сміття було 
знайдено також у Ківерцівському, 
Маневицькому, Локачинському та 
Володимир-Волинському районах. 

29 квітня на території колишньої 
злітної смуги між селами Промінь 
та Лаврів Луцького району також 
було виявлено кілька машин зі сміт-
тям. Доказом того, що непотріб має 
львівську «прописку», стали знайде-
ні ксерокопії паспортів та свідоцтв 
про одруження. Голова Луцької ра-
йонної ради Валентин Приходько 
зазначив, що в районі загалом було 
чотири випадки незаконного ски-
дання сміття зі Львова. 

вже виділили близько 200 мільйонів 
гривень. 

Голова Горохівської райради Та-
рас Щерблюк розповів, що горохів-
ський підприємець, повертаючись 
зі Львова, вивозив звідти сміття на 
своєму транспорті та намагався ски-
нути його поблизу Стоянова, утім по-
ліція цьому встигла завадити. 

«Звертаюся до всіх волинських 
перевізників: не продавайтеся за 
кілька тисяч, адже вам та вашим ді-
тям жити на цій землі», – закликав 
Тарас Щерблюк. 

Депутат Волинської обласної 
ради та керівник фракції «УКРОП» в 
облраді Вячеслав Рубльов зауважив, 
що сміття зі Львова знаходили чи не у 
всіх районах Волинської області. Від-
так, з його слів, поліція має посилити 
контроль важковагового транспор-
ту, який курсує областю. Адже сміття, 
яке викидають деінде, потрапляє в 
ґрунтові води та забруднює їх.

Депутат Жовківської райради 
Ігор Муравський зазначив, що за 10 
останніх років 43 фірми-інвестори 
зверталися з пропозиціями побудо-
ви на території Львівської області 
сміттєпереробного заводу, проте всі 
пропозиції відхилили. 

Немає жодного сміттєперероб-
ного заводу й на Волині. «Скоро не 
будемо мати де захоронювати во-
линське сміття, а тут ще й львівське 
стимулює щось робити. Заводи треба 
і під Луцьком, і під Ковелем», – каже 
перший заступник голови Волин-
ської облради (фракція «Свобода») 

Олександр Пирожик та додає, що 
проекти й потенційні інвестори 
були, проте будівництво так і не роз-
почалося. 

Голова фракції «УКРОП» у Во-
линській облраді Вячеслав Рубльов 
каже, що інвесторів справді було чи-
мало. Проте на шляху впровадження 
інвестиційних проектів часто стають 
бюрократичні перепони, що, на його 
думку, і є однією з причин, чому та-
кий потрібний для області об’єкт 
досі не звели. І це попри те, що пере-
робка сміття є доволі прибутковим 
бізнесом.

Обласні депутати та голови рай-
рад звернулися з відкритим листом 
до голови Волинської обласної дер-
жавної адміністрації Володимира 
Гунчика та начальника Головного 
управління Національної поліції у 
Волинській області Петра Шпиги. У 
ньому вони вимагають від право-
охоронних органів посилити пере-
вірку великогабаритного транспор-
ту, який курсує територією Волині, 
а від управління екології та природ-
них ресурсів облдержадміністрації 
і Державної екологічної інспекції 
у Волинській області – надати звіт 
щодо ситуації з несанкціонованим 
вивезенням львівського сміття на 
територію Волині, а також провести 
оцінку його впливу на навколишнє 
середовище. 

Проблемне питання зі львів-
ським сміттям обговорюватимуть 
на найближчій сесії Волинської обл-
ради.

Голова Іваничівської райради 
Андрій Бадзюнь додав, що відхо-
ди, які скидають по всій Україні, не 
львівські, а «сміття Садового». Один 
з таких випадків трапився в ніч на 
21 квітня – невідомі особи фурами, 
не маючи дозволів, звезли сміття 
на іваничівський полігон твердих 
відходів. «Жодного звернення про 
санкціоноване вивезення не було. 
Привезли сміття опівночі, це зафік-
сували камери спостереження», – 
розповідає Андрій Бадзюнь. Голова 
Іваничівської райради зауважив, що 
на ім’я міського голови Львова Ан-
дрія Садового скерували лист із ви-
могою компенсувати завдані збитки 
та забрати сміття, але відповіді не 
отримали й дотепер.

 Ігор Муравський, депутат Жов-
ківської райради (УКРОП), на тери-
торії якої розташоване Грибовицьке 
сміттєзвалище, каже, що в області 
сміттєві майданчики вщент пере-
повнені, а зі всіх міст погодився 

приймати сміття зі Львова офіційно 
лише Червоноград.

Зі слів Ігоря Муравського, викон-
ком міста та міський голова Садовий 
усунулися від ліквідації сміттєвого 
колапсу, тому відтепер схема виве-
зення відходів має такий вигляд: за 
кожен район у Львові відповідає своя 
фірма, яка й вивозить сміття. Проте 
чимало з них – недобросовісні. 

«Рейс машини зі сміттям у Дніп-
ропетровську область, наприклад, 
коштує близько 25-30 тисяч гри-
вень. Проте водії не доїжджають до 
місця призначення, скидаючи відхо-
ди деінде. Так воно з’являється і на 
Волині, і в інших областях», – каже 
депутат та додає, що до пана Садо-
вого неодноразово зверталися з 
проханням вплинути на ситуацію. 
Однак міський очільник лише дя-
кує за активну позицію і в ситуацію 
ніяк не втручається. Відповідно до 
інформації Ігоря Муравського, за 
останній час на перевезення сміття 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «НАШЕ 
ЗАВДАННЯ – НАПОЛЯГАТИ НА 
ПРОВЕДЕННІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ»
кевич неодноразово зверталася до 
Міністерства соціальної політики. 

Крім того, на прийомах громадян 
до народного депутата повсякчас по 
допомогу звертаються люди, які ма-
ють так звані чорнобильські пенсії і 
яким обіцяли провести їх перераху-
нок. Проте досі цього не сталося.

 «Проблема з пенсіями – одна з 
найгостріших у нашому суспільстві. 
Вісім мільйонів громадян отримують 
мізерні виплати пенсій. Незважаючи 
на те, що відбувається їх індексація, 
вони зростають лишень на 10%, і го-
ворити, що це є ті пенсії, які можуть 
забезпечити навіть елементарне ви-

живання, – нечесно. На ті пенсії, які 
мають громадяни України, від 1200 
до 1800, на жаль, неможливо про-
жити», – каже Ірина Констанкевич.

Нардеп повідомила, що про-
вести пенсійну реформу в Україні 
вимагає не тільки суспільство, а й 
міжнародні організації, зокрема 
Міжнародний валютний фонд, який 
кредитує нашу державу. З приводу 
пенсійної реформи Ірина Констан-
кевич вела розмову з Міністром со-
ціальної політики Андрієм Ревою. 

«Міністр наголошує на тому, що 
має лишитися солідарна система, 
тобто та, яка діє зараз, і про нако-

пичувальну поки не йдеться. Але 
ми розуміємо, та й світовий досвід 
показує, що солідарна система не-
спроможна в нинішніх економічних 
умовах розв’язати пенсійне питан-
ня. 150 мільярдів – це та чорна діра 
в бюджеті Пенсійного фонду, яку 
потрібно закрити», – зауважила Іри-
на Мирославівна. 

Нардеп також зазначила, що 
шляхів розв’язання проблеми з 
пенсійним забезпеченням україн-
ських громадян під час розмови з 
міністром так і не почула. 

«Міжнародний валютний фонд 
вимагає, щоб ми негайно провели 

пенсійну реформу. А уряд, виявля-
ється, не готовий до її проведен-
ня», – додала Ірина Констанкевич.

«Тому наше завдання – і депу-
татів, і активного громадянського 
суспільства – наполягати на тому, 
щоб усе ж таки інформацію щодо 
реформи, яка має відбутися, було 
озвучено, було чітко окреслено, як 
саме вона триватиме, які етапи, які 
цільові аудиторії будуть нею охоп-
лені, що і коли в підсумку ми маємо 
отримати», – підкреслила нардеп.

На її думку, питання пенсійного 
реформування уряд має підняти 
вже у травні-червні цього року. 
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Сміттєва проблема Львова дошкуляє Україні майже рік
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Супротивник, який вказує на ваші помилки, набагато корисніший, ніж друг, що приховує їх. Леонардо да Вінчі
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  Олена МОРОЗ 
Луцький район

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

вийти зі складної 
ситуації, підказує 

професійний юрист із 
практичним досвідом, 

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

«Я працюю вчителем, чоловік 
безробітний і має землю, яку 
здає в оренду (3 га). Я планую 
продавати с/г продукцію влас-

ного виробництва (сало, м’ясо свиней) 
у будинок-інтернат. Чи вплине це на 
субсидію, чи буде враховуватися цей 
дохід і в якому періоді? Я вважаю, що 
має бути враховано або дохід чолові-
ка, який не працює (2900 грн), або до-
хід від оренди паю, який ми отримуємо 
зерном, що використовується для від-
годівлі свиней, або прибуток від реалі-
зації с/г продукції (а не дохід). Але ду-
маю, що органи соцзахисту включать 
усі ці доходи при розрахунку субсидії».

Скажу вам так: якщо продаватимете 
вказану продукцію в будинок-інтернат 
офіційно як фізичні особи і, відповідно, 
адміністрація сплачуватиме за вас або 
за вашого чоловіка податки та внесок як 
контрагент, тоді такі доходи буде видно 
органу соцполітики, і їх слід буде вказу-
вати в декларації, щоб у подальшому не 
було більш несприятливих наслідків.

«Чотири роки тому державний 
виконавець видав постанову 
про стягнення заборгованості 
з аліментів. Її мали надіслати 

на підприємство чоловіка, де він пра-
цював. Підприємство отримало його, 
але якимось чином чоловік забрав по-
станову, поніс до ДВС, а на роботі збре-
хав, що то помилка. Тепер я маю копію 
постанови на руках і хочу спочатку 
отримати довідку про несплату забор-
гованості згідно з постановою та піти 
в суд, щоб стягнули пеню за чотири 
роки. Чи правильні мої дії? Підкажіть, 
як маю вчинити».

Звісно, в цьому випадку ви маєте 
право на отримання пені за несплату 
аліментів відповідно до ст. 196 Сімейно-
го кодексу, якою передбачено, що в разі 
виникнення заборгованості з вини осо-
би, яка зобов’язана сплачувати аліменти 
за рішенням суду, одержувач аліментів 
має право на стягнення неустойки (пені) 
у розмірі одного відсотка від суми не-
сплачених аліментів за кожен день про-
строчення. Повірте, в цій ситуації вам 
краще звернутися до юриста, який допо-
може фахово скласти відповідний позов 
до суду й стягнути недоплачені кошти. 
Зекономите час та ресурси.

«Педагогічному працівнику 
після проходження атестації 
надано кваліфікаційну кате-
горію з 3.04.2017 р. Проте до-

плати до зарплати за квітень не було, 
бухгалтер повідомила, що дорахує у 
травні. А якщо людині гроші потрібні у 
квітні? Який вихід з такої ситуації?»

Закон однозначно на боці педпраців-
ника. Це халатність бухгалтера. Вихід із 
ситуації може бути різний: вимагати від 
керівника навчального закладу, де працю-
єте, щоб невідкладно виплатили доплату, 
а питання, яким чином її відобразять у 
бухгалтерському обліку, вас уже не має 
цікавити. Розумний керівник знайде вихід 
із цієї ситуації. Відповідно до ст. 22 закону 
«Про оплату праці» (гарантії дотримання 
прав щодо оплати праці) суб’єкти організа-
ції оплати праці не мають права в односто-
ронньому порядку ухвалювати рішення з 
питань оплати праці, що погіршують умо-
ви, встановлені законодавством, угодами і 
колективними договорами. Ч. 6 ст. 24 цьо-
го закону передбачено, що своєчасність та 
обсяги виплати зарплати не можуть бути 
поставлені в залежність від здійснення ін-
ших платежів та їх черговості.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста злочин і кара

СПРИТНИКИ ПРОДАВАЛИ 
ЗЕМЛЮ ПОПРИ МОРАТОРІЙ

Кілька місяців 
тому Луцький 
міськрайонний суд 

розглядав кримінальну 
справу за звинуваченням 
трьох жіночок, які, 
за версією слідства, 
організували обмін 
земельних наділів, 
розташованих у 
передмісті обласного 
центру. Засудили 
Тетяну С., Катерину Л. 
та Людмилу Г. до різних 
термінів позбавлення 
волі, звільнивши їх від 
відбуття покарання за 
деякими статтями у 
зв’язку із закінченням 
строків давності. 
Підсудні, звісно, 
оскаржили вирок до 
апеляційної інстанції, 
посилаючись на те, 
що діяли вони цілком 
законно. Проте наразі 
цю справу розглядали 
вдруге, оскільки вищий 
спеціалізований суд 
виявив певні огріхи 
у формулюванні 
обвинувачення.

ПРИМАРНІ СОТКИ
А все починалося з того, що 

Тетяна С., яка мала родину в Під-
дубцях Луцького району, захо-
дилася начебто для себе шукати 
земельні наділи у рідних краях. 
За версією слідства, вона їх і зна-
йшла в тамтешніх полях. Однак, 
отримавши фіктивні земельні 
акти, раптом захотіла обміняти 
свої сотки на реальні сільсько-
господарські угіддя, розташо-
вані у селі Липини. Та й нібито 
приватизовані нею ділянки мали 
цільове призначення – для ве-
дення сільського господарства. 
Тобто для вирощування рос-
линної продукції. Натомість її паї 
були віртуальними, а на виміня-
них землях ніхто так нічого ніко-
ли не посіяв. Незабаром там уже 
звели відомий волинянам гіпер-
маркет. Тож для кого і для чого 
насправді «крутилися» пред-
ставники державних органів, 
змінюючи цільове призначення 

отих гектарів та соток, так і зали-
шилося поза увагою правоохо-
ронців. Вирішили, що достатньо 
буде покарати учасників обміну 
землі, а заодно ще й прикрити 
факти незаконного відчуження 
сільськогосподарських наділів. 
До речі, зробили це попри за-
гальнодержавний мораторій на 
продаж землі сільськогосподар-
ського призначення.

Насправді люди, які мали у 
передмісті обласного центру паї, 
розпродавали їх за кругленькі 
суми баксів. І навіть не прихову-
вали цього. Щиро свідчили вони і 
правоохоронцям, і в суді. Казали, 
що їм заплатили за наділи живі 
гроші. Одне слово, до них нині 
також жодних претензій у тих, 
хто охороняє закон.

До суду ж скерували обви-
нувальний висновок лише про 
скоєне шахрайство згаданими 
жіночками. Останні, за версією 
слідства, сфальсифікували дер-
жавні акти на земельні ділянки, 
яких у них насправді не було. 
Потім ці наділи обмінювали на 
реальні ділянки. Нагадаю, не без-
платно. Платила усім тим людям 
Тетяна С. різні суми. Було і по 
двадцять тисяч зелених, а інколи 
для власників землі навіть купу-
вали новенькі автівки. Правда, 
звідки підсудна взяла кошти на 
такі оборудки, теж залишилося 
поза увагою слідчих. Одне слово, 
притягнули до відповідальності 
не тих, хто давав гроші, а жіно-
чок, які мали з цієї оборудки кіль-
ка сотень, можливо, кілька тисяч 
доларів. І все...

СУДИЛИ, ТА... 
НЕ ДОСУДИЛИ 

Отож, кримінальну справу ске-
рували до суду. Перший раз роз-
глядав її суддя Луцького міськра-
йонного суду. Однак вирок, який 
він ухвалив, а апеляційна інстан-
ція залишила без змін, скасувала 
вища касаційна інстанція. Тож ця 
справа повернулася у згаданий 
суд, де її і переглядав голова суду. 

Судили, переглядали, але про 
мету такого обміну та замовників 
цієї оборудки за весь цей час під-
судні не промовили і слова. Тож 
цілком логічно, що притягнули 
до відповідальності лишень їх. 
Оскільки згадані жіночки так і не 
зрозуміли, що за скоєне право-
порушення хоча б хтось має від-
повідати. На жаль, аж ніяк не той, 
хто замовив таку схему обміну 
земельних ділянок.

Лишень на папері та по те-
лебаченню всі правоохоронці 
борються із тіньовими схемами. 
Проте в повсякденному житті 
це не так. А спритні жіночки, які 
повелися на пропозицію взяти 
участь у цьому обміні, мали б пе-
редбачити такі наслідки.

Бо оборудка тягнула на кри-
мінал. Про це вочевидь не думала 
пані Тетяна С., коли домовлялася 
з працівницею кадастру (до того 
ж, головним спеціалістом цього 
органу, – авт.) про виготовлення 
потрібної документації. Землевпо-
рядник Піддубцівської сільської 
ради Катерина Л. готувала рішен-
ня сільської ради про виділення 
земельних наділів людям. Сторон-
нім... Які інколи навіть не знали 

про це, оскільки не зверталися з 
відповідними заявами до тамтеш-
ньої влади. Далі Катерина Л., маю-
чи доступ до печаток, підробляю-
чи підписи, штампувала рішення 
про надання згаданих ділянок та 
отримувала від Тетяни С. по двісті 
гривень за кожний папірець. На-
малювала таких двадцять шість 
рішень і поклала до кишені 5200 
гривень, що у 2010 році вартували 
приблизно 700 доларів.

Пізніше ці угіддя треба було 
ще й приватизувати. До речі, на-
віть не виїжджаючи на місцевість, 
оскільки ці земельні ділянки 
були віртуальними. Для цього Те-
тяна С. пішла до Людмили Г., якій 
замовила виготовлення таких до-
кументів. Остання отримувала по 
100 доларів винагороди й малю-
вала державні акти із розмахом. У 
результаті вийшло для неї аж дві 
тисячі шістсот доларів прибутку... 

Згодом Тетяна С. начебто об-
мінювала ці землі на свої вірту-
альні ділянки та сплачувала влас-
никам чималі кошти. Зрештою, 
нагадаю, на цій території звели 
гіпермаркет. 

Наразі компанія спритних 
жіночок оскаржує рішення суду, 
посилаючись на те, що вони ні 
в чому не винні. Проте Вищий 
спеціалізований суд України, 
скасовуючи попередній вирок, 
навіть не зважив на докази їхньої 
провини. Скасував той вердикт 
лишень через певні юридичні 
колізії. Натомість замовники цьо-
го шахрайства вийшли сухими з 
води, позаяк їхній рівень не по 
зубах нашим правоохоронцям?..

(непрацездатним особам, 
основний розмір пенсії яких 
вищий від прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність) – 251,51 грн;

• підвищення доплати до 
пенсії у зв’язку із втратою 
годувальника (якщо розмір 
пенсії не досягає прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність) – від 1 312 до 
1 968 грн;

• мінімальний розмір пенсії у 
разі втрати годувальника з числа 
військовослужбовців – 2624 грн;

• підвищення інвалідам війни 
та учасникам бойових дій – 
328 – 656 грн;

• підвищення жертвам 
нацистських переслідувань – 
393,6 – 656 грн;

• підвищення розміру 
державної соціальної допомоги 
на догляд інвалідам війни – 
196,8 – 1312 грн.

  Підготувала 
Дарина ГОГОДЗА

дрібні приємності ЯК І КОМУ ЗБІЛЬШИЛИ ПЕНСІЇ

З 1 травня поточного 
року, відповідно до 

закону «Про Державний 
бюджет України на 
2017 рік», підвищено 
прожитковий мінімуму 
для осіб, які втратили 
працездатність, до 1312 
гривень. Тобто на 65 
гривень. 

У зв’язку з цим, пенсії перера-
ховано, повідомляють у Пенсій-
ному фонді України. Перераху-
нок проведено в автоматичному 
режимі, що не потребує додатко-
вого звернення пенсіонерів до 
органів Пенсійного фонду Укра-
їни.

Підвищення в результаті пе-
рерахунку отримали понад 8,2 
млн пенсіонерів. Його розмір – у 
кожного індивідуальний.

ЗБІЛЬШЕНО ТАКІ 
ВИДИ ВИПЛАТ: 

• мінімальний розмір 
пенсійної виплати інвалідам 
війни та учасникам бойових дій 
зріс від 107 до 185 грн й тепер 
складає від 2164,8 до 3739,2 грн;

• мінімальна пенсійна 
виплата інвалідам ЧАЕС 
становить 2952 – 3739,2 грн;

• мінімальний розмір пенсії 
шахтарів – 3936 грн;

• підвищення доплати 
за понаднормовий стаж 

kordon.in.ua

колаж
 ВН

Підвищення отримали понад 8,2 млн пенсіонерів
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земельний дерибан

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора 
Любомльський район

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

АУКЦІОН НЕБАЧЕНОЇ ЩЕДРОСТІ: 
ЯК РОЗПРОДУЮТЬ ЗЕМЛІ 
ВОЛИНСЬКОГО ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Селянам пообіцяли 
туристичний комплекс, 
робочі місця та гроші 

в бюджет сільради за те, 
що погодять будівництво 
на землях ландшафтного 
заказника. Натомість 
територію, де мали 
будувати об’єкт, уже 
розпродують частинами в 
приватні руки. Жителі села 
Згорани Любомльського 
району, під носом у яких 
вкрали землю, повстали 
проти такого свавілля – 
обіцяють підняти владу на 
вила та не дати продати 
землю з молотка.

Село славиться своїми водой-
мами – Малим та Великим Згоран-
ськими озерами. Ця земля – рай 
для туристів та відпочивальників і, 
як виявилося, золоте дно для тих, 
хто хоче легкої наживи. 

БІЛЯ ОЗЕРА 
ОБІЦЯЛИ ЗВЕСТИ 
ТУРИСТИЧНИЙ 
КОМПЛЕКС

Десять років тому, 2006-го, 
майже чотири гектари землі між 
двома водоймами – Малим і Вели-
ким Згоранськими озерами – у Во-
линській обласній державній ад-
міністрації визнали інвестиційно 
привабливими. У  2016 році право 
оренди цієї території виставили на 
тендер. 

«У серпні 2016 року на земель-
них торгах, які проводило Головне 
управління Держгеокадастру у Во-
линській області, тендер на оренду 
землі виграла така собі громадян-
ка Вовк, яка створила кооператив 
«Заозерне» й передала правління 
цією структурою громадянину 
Форманюку. Це товариство зареє-
строване в Луцьку на вулиці Степа-
на Бандери», – розповідає депутат 
Любомльської районної ради Іван 
Федонюк.

«Це було 10 земельних ділянок, 
які планували через аукціон віддати 
в оренду, – розповідає згоранський 
сільський голова Олександр Лука-
шук. – Ці земельні ділянки розташо-
вані за межами населеного пункту, 
і Згоранська сільська рада не знає, 
кому право на їх оренду належить. 
На підставі грошової оцінки, яку 
затвердила Любомльська районна 
рада, здійснюється оплата землі. В 
2016 році  Згоранська сільська рада 
отримала в бюджет 47 тисяч гри-
вень за оренду землі та 80 тисяч за 
втрату сільгоспземель. Щоправда, 
ці гроші платитимуть раз на рік». 

За словами людей, тут обіцяють 
збудувати туристичний комплекс, 
куди будуть приїжджати і місцеві 
відпочивальники, і туристи з Поль-
щі та Білорусі. А гроші від роботи 
цього об’єкта мали б надходити в 
сільську раду, за них могли зробити  
і дороги, і освітлення, і дитячі май-
данчики в селі.

Депутат Любомльської районної 
ради від політичної партії «Україн-
ське об’єднання патріотів – УКРОП» 
Світлана Прокопук тримає в руках 
проект детального плану терито-
рії туристичного комплексу та баз 
відпочинку біля озера Мале Зго-
ранське кооперативу «Заозерне». 
Документ нібито розробили у 2017 
році на замовлення Любомльської 
райдержадміністрації. На ньому 
стоять усі печатки й підписи, проте 
кінцевих дат немає. Жінка показує: 
дві ділянки території, одна із яких 
розташована над трасою, що з’єднує 
Згорани і Шацьк, та інша, біля само-

го озера, поділено на квадрати. 
Там, за задумом проектувальників, 
будуть розташовуватися 57 будин-
ків для відпочинку, біля кожного з 
яких передбачено паркомісце для 
автомобіля. Ліс, який розділяє ці те-
риторії, поділено на пронумеровані 
квадрати. Згідно з нумерацією, тут 
планують звести туристичну базу на 
100 осіб, чотири бази відпочинку на 
53, 33, 30 і 75 місць та облаштувати 
величезну стоянку для автомобілів. 
У плані врахували навіть мощені 
тротуарні доріжки та свердловину 
для води. Усі ці споруди розташова-
ні на території згаданого ландшафт-
ного заказника.

У лютому цього року селяни 
знайшли в інтернеті оголошення 
про продаж землі на території, де 
було заплановано зведення турис-
тичного комплексу. Сотка землі під 
індивідуальне будівництво вартує 
від 500 доларів. 

«Коли з’явилася інформація, що 
земельні ділянки продаються, то це 
дуже збурило людей. Не розумію, 
як їх можна продавати, адже зем-
ля – у власності держави. Хіба що 
в суборенду. Але скрізь зазначено, 
що їх продають», – дивується Світ-
лана Прокопук.

І якщо на зведення туристич-
ного комплексу селяни були готові 
погодитися, бо це давало б гроші у 

сільський бюджет, то такий дерибан 
пробачити не змогли. Люди зійшли-
ся на збори. На них сільський голо-
ва запрошував і голову садівничого 
товариства «Заозерне», проте той 
не з’явився. Таке, каже Олександр 
Лукашук, не вперше. 

Селяни дуже обурені: вони 
самі не можуть отримати соток під 
будівництво, а тут заповідник роз-
дають.

«Рік як прийшов з війни, а не 
отримав жодної сотки землі. У сіль-
ській раді чи не в кожній хаті живе 
по дві, по три сім’ї через те, що не-
має для них земель, щоб будувати-
ся. А крутеликам є. Земля має бути 
народу. А то приїдуть і роздери-
банять», – обурюється місцевий 
житель, учасник АТО Юрій Рафаль-
ський. Селяни пропонують не да-
вати дозволу на будівництво турис-
тичного комплексу та вимагають від 
чиновників райдержадміністрації 
розірвати договір оренди землі. Ті 
ж кажуть: не мають права.

«Ми не можемо розірвати дого-
вір про оренду. Якщо селяни проти, 
то має бути на місці створена узго-
джувальна комісія. До її складу має 
входити і представник орендаря. 
Створіть комісію і не давайте дозво-
лу на продаж тих земельних діля-
нок», – переконує заступник голови 
Любомльської РДА Ганна Сачук.

«Коли в 2011 році було ство-
рено містобудівне обґрунтування, 
яке затвердив голова районної 
державної адміністрації, то пізніше 
було розроблено детальний план 
території. Його мали обговорити у 
сільраді і має бути протокол тих об-
говорень. Без громадських слухань 
і обговорення з жителями сільради 
щодо цього документа в райдерж-
адміністрації цей план не затвер-
дять», – додає завідувач сектору 
містобудування та архітектури Лю-
бомльської райдержадміністрації 
Дмитро Тєнін. 

ЗАКОН – ЯК ДИШЛО
Місцеві впевнені, що територія, 

яку збираються роздати, належить 
до природно-заповідного фонду 
України – ландшафтного заказни-
ка загальнодержавного значення 
«Згоранські озера». Проте їх пере-
конують, що вона лиш межує із за-
повідними землями. Щоправда, 
точної відповіді селяни досі не по-
чули.

Відповідно до статті 26 глави 5 
закону «Про природно-заповідний 
фонд України», на території за-
казника обмежується або заборо-
няється мисливство та діяльність, 
що суперечить цілям і зав данням, 
передбаченим положенням про за-
казник.

В оголошенні, яке розміщено 
на кількох сайтах з продажу землі, 
прямо зазначено, що на території 
ландшафтного заказника «Згоран-
ські озера» організовано садовий 
та обслуговувальний кооператив 
«Заозерне». Це дасть змогу майбут-
нім членам садівничого товариства 
вказані земельні ділянки привати-
зувати та забудувати на власний 
смак.

Так, відповідно до статті 35 Зе-
мельного кодексу України, грома-
дяни України із земель державної і 
комунальної власності мають право 
набувати безоплатно у власність або 
на умовах оренди земельні ділянки 
для ведення індивідуального або 
колективного садівництва. Земель-
ні ділянки, призначені для садівни-
цтва, можна використовувати для 
закладання багаторічних плодових 
насаджень, вирощування сільсько-
господарських культур, а також 
для зведення потрібних будинків, 
господарських споруд тощо. При-
ватизацію земельної ділянки член 
садівницького товариства прово-
дить без згоди на те інших членів 
цього товариства. Використання 
земельних ділянок садівницьких 
товариств здійснюється відповідно 
до закону та статутів цих товариств. 
Згідно зі статтею 27 закону України 
«Про регулювання містобудівної ді-
яльності», забудова присадибних, 
дачних і садових земельних діля-
нок може здійснюватися на підставі 
будівельного паспорта забудови 
земельної ділянки. Будівельний 
паспорт визначає комплекс місто-
будівних та архітектурних вимог до 
розміщення й будівництва індиві-
дуального (садибного) житлового 
будинку, садового, дачного будин-
ку, не вищого за два поверхи (без 
урахування мансардного поверху) 
з площею до 300 квадратних метрів, 
господарських будівель і споруд, 
гаражів, елементів благоустрою та 
озеленення земельної ділянки.

Справою мала б зацікавитися 
прокуратура. Проте представників 
правоохоронців на зборах не було. 
Чи стане заповідна територія при-
ватною власністю – під питанням, і 
його розв’язання повністю залежа-
тиме від селян.

Величезну територію 
поділили на шматки 
та продаватимуть з молотка

На березі озера продають земельні 
ділянки по 500 доларів за сотку

Світлана Прокопук запевняє, 
що землі продаватимуть незаконно

Це оголошення про продаж 
землі у Згоранах обурило селян

Селяни проти дерибану
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Якщо вода жорстка, 
то кількість вапна у 

ній треба знижувати. Для 
цього можна: 
– прокип’ятити воду 20 хвилин, 

причому взяти ї ї з гарячого крана (там 
вапна менше, ніж у холодній, адже 
вона уже мінімум один раз кипіла);

– на 1 літр води додати щавлевої 
кислоти (на кінчику ножа). Після 
цього вода має відстоятися 
протягом 2-4 діб, поки на дні не 
з’явиться білий осад солей.

АБИ ВИШНЯ 
РОДИЛА 
РЯСНО  

На думку фахівців, урожайність 
та довговічність вишні багато 

в чому залежать від наявності 
в ґрунті на ділянці вапняку – 
джерела кальцію. Адже вишня – 
це рослина лесових ґрунтів, а до 
їхнього складу входить вапняк. 
А ще їй подобаються нейтральні 
ґрунти, кислі вона взагалі не 
переносить. 

От чому деякі вишні плодоносять без 
належного догляду і навіть тоді, коли рос-
туть при дорозі. А все тому, що у ґрунті ба-
гато будівельного сміття (цементного пилу, 
штукатурки, бетонного кришива). Весь цей 
матеріал усуває кислотність ґрунту й міс-
тить кальцій. Щоб вишня почувалася доб-
ре з моменту висадження, можна класти в 
посадкову яму великі й дрібні шматки бе-
тону та штукатурки. 

Вишню можна удобрювати і за допомо-
гою гною. Він добре усуває ґрунтову кис-
лотність і містить кальцій. У садах, де гній 
вносять постійно (тільки не в посадкові 
ями), вишня регулярно плодоносить. Од-
нак вносити гній можуть собі дозволити не 
всі. Його можна замінити вапняковим бо-
рошном, яке треба щороку рясно розсипа-
ти в пристовбурному крузі з розрахунку не 
менш як 1 кг на 3 м2. Свіжий гній не можна 
використовувати у жодному випадку. 

Добриво для вишні має бути по мож-
ливості м’яким і в невеликій кількості, 
найкраще підходить перегній, отриманий 
із трави, що розклалася. Його можна роз-
кидати по поверхні ґрунту, а можна негли-
боко, на 1/3 штика лопати, вкопати. 

Дія мінеральних добрив може ви-
явитися занадто різкою, вони припустимі 
лише в невеликих кількостях, і тільки ті з 
них, які не закислюють ґрунт. 

на замітку 

смакота НАЙСМАЧНІШІ ЦУКЕРКИ – ДОМАШНІ

квіткова аптечка

ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА ОРХІДЕЄЮ
Нині відомо близько 35 тисяч 

видів орхідей і майже 
стільки ж штучно виведених 

гібридів. Вони дуже різні: одні 
вимагають помірно-теплого 
утримання протягом усього року, 
іншим життєво потрібний період 
спокою у прохолодних умовах, 
треті цвітуть тільки при довгому 
світловому дні, четверті можуть 
жити без будь-якого субстрату, а 
п’ятим потрібна земляна суміш. 

Найпоширеніша орхідея в кімнатному 
квітникарстві – фаленопсис. Цей вид не лише 
зовнішньо привабливий, а й у догляді неви-
багливий. Найкраще фаленопсис почуваєть-
ся на східному або західному вікні. Можна 
поставити його і в глибині кімнати під лю-
мінесцентною лампою білого світла або під 
спеціальною фітолампою для рослин. Три-
валість світлового дня для орхідей має бути 
близько 14 годин. Оптимальна температура 
влітку 20-25 градусів, узимку – 16-18. 

ЦВІТІННЯ
Для стимулювання цвітіння важливо, 

щоб орхідея відчувала різницю температур 
3-5 градусів між днем і ніччю. У зимовий 
період за температури, що вища, ніж 25 
градусів, цвітіння не буде. Слід враховувати 
пристосованість фаленопсисів до умов 
утримання. Проте, якщо створити 
умови, максимально наближені до 
природних, орхідея буде жити 
дов ше і частіше цвістиме. 

Листя треба регулярно об-
прискувати відстояною водою 
кімнатної температури 3-5 разів 
на день, особливо в зимовий період 
при ввімкнутій системі опален-
ня, коли вологість повітря дуже 
низька. У період цвітіння рос-
линки слід обприскувати дуже 
обережно, аби вода не потрапила 
на квітки. Від цього на пелюстках 
з’являються коричневі плями, тому 
вони швидко обпадають. 

ПЕРЕСАДЖУВАННЯ 
Змінювати субстрат орхідеї потрібно 

в міру руйнування кори й ущільнення суб-
страту. Зазвичай це роблять один раз на 
три-чотири роки. Застосовують спеціальні 
субстрати для орхідей. Пересаджувати кра-
ще навесні, коли активізуються процеси 
росту. Тоді рослини легше переносять стрес. 
Пересаджування в осінньо-зимовий період 
орхідея витримує гірше, повільніше віднов-
люється. Не варто пересаджувати рослину 
під час цвітіння, інакше вона перестане цвіс-

ти. Для фаленопсиса більш придатні прозо-
рі пластикові горщики. Річ у тім, що коріння 
цієї орхідеї фотосинтезує так само, як і листя, 
тобто для нього потрібне світло. При переса-
джуванні видаляють сухе, порожнє, відмер-
ле коріння і старий субстрат. Дуже обережно 
відокремлюють коріння, що прилипло до 
стінок горщика. Для цього за годину до пере-
саджування треба полити рослину, ретельно 
зволожити субстрат і коріння. Тоді вони лег-
ше відокремлюються від стінок горщика. 

Після пересаджування протягом двох 
місяців раз на два тижні корисно додавати 

у воду для поливання препарат «Циркон» 
з розрахунку 2-3 краплі на 

склянку води. Це допо-
може орхідеї швидше 

укорінитися. 
Будь-яке пересаджування 

зазвичай затримує цвітіння на 
1,5-2 місяці. Але бувають ви-

падки, коли відразу після 
пересаджування орхідея 

зацвітає: стрес від пошко-
дження коріння діє на рос-
лини по-різному. 

БАУНТІ
• 200 г вершків 
   (20% жирності)    
• 200 г кокосової стружки 
• 50 г масла  • 80 г цукру
• 300 г молочного шоколаду   

На слабенькому вогні роз-
топити масло, цукор і вершки, 
до кипіння не доводити. Виси-
пати кокосову стружку й добре 
перемішати масу. Якщо вона 
рідкувата, то можна ще хвилину 
потримати на вогні. Відтак зня-
ти, дати вистигнути й поставити 
в холодильник на годину. Коли 
маса застигне, сформувати з неї 
цукерки, викласти їх на встеле-
ну пергаментним папером до-
щечку чи тарілку й поставити 
в морозилку на 2 години. По-
тім розтопити на водяній бані 
шоколад. Наколоти на паличку 
цукерку, вмочити у шоколад і 
знову викласти на пергамент. 
Не слід відразу витягати з мо-
розилки всі цукерки, щоб не 
розтанули.

стружки

РАФАЕЛЛО
• 1 банка згущеного молока    
• 150 г кокосової стружки 
• 2 жовтки   

У сковорідку влити згущене 
молоко, всипати 100 г кокосо-
вої стружки й варити, постійно 
помішуючи, аж поки на дні не 
утвориться смужка від лопатки. 
Масу охолодити, сформувати з 
неї кульки та обваляти їх у ко-
косовій стружці. За бажанням 
усередину цукерок можна по-
класти горіх.
усередину цукерок можна по
класти горіх.

ТРЮФЕЛІ 
• 200 г чорного шоколаду    
• 25 г масла  • 3 ст. ложки какао 
• 140 мл жирних вершків   
• 3 ст. ложки цукрової пудри
• 25-30 штук фундука 
   чи інших горішків

Підсушити горіхи на ско-
ворідці протягом 3-4 хв і від-
ставити. На водяній бані роз-
топити шоколад. В окремій 
посудині довести до кипіння 
масло й вершки і відразу зняти 
з вогню. Обережно влити шо-
колад у вершкову масу, збити її 
дерев’яною ложкою до густоти. 
Хай вистигне. Можна постави-
ти її в холодильник на годину-
півтори. Змішати какао з пуд-
рою, формувати за допомогою 
двох чайних ложок цукерки, 
всередину кожної класти фун-
дук і обкачувати їх у какао.

ПТАШИНЕ 
МОЛОКО 
• 1,5 ст. ложки 
   желатину    
• 50 г масла
• 1,5 скл. цукру
• білки з чотирьох яєць 
• 50 г шоколаду  

Желатин замочити в ложці 
холодної кип’яченої води і за-
лишити на годину для набухан-
ня. Яєчні білки збити з цукром 
до збільшення об’єму маси 
вдвічі. Потім розтопити жела-
тин, теплим влити його в біл-
ки і все це швидко й ретельно 
збити. Заздалегідь вистелити 
тацю фольгою. На водяній бані 
розтопити шоколад і масло, 
залити цією сумішшю дно таці 
й винести на холод. Коли маса 
застигне, вилити на неї білки з 
цукром і ще на кілька хвилин 
винести на холод. Наприкінці 
залити шоколадом верх, дати 
застигнути і розрізати на неве-
ликі шматочки.
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ПОЛИВ
Поливають орхідеї двома способами: з 

лійки через верх горщика або методом зану-
рення в посудину з водою. У період цвітіння 
поливати краще з лійки, щоб не міняти рос-
лині розташування, внаслідок чого орхідея 
може скидати квіти. Поливати треба так, 
щоб субстрат і коріння просихали раз на 
тиждень. Якщо тримати коріння в постійно 
вологому або ж мокрому субстраті, підвищу-
ється ризик їх загнивання, а субстрат швид-
ше руйнується. 

Коли орхідея не квітне, поливати її слід 
методом занурення. Горщик занурюють у 
відро з водою на 1-2 хвилини. Після такого 
поливу потрібно дати стекти зайвій воді, 
і тільки після цього повертати орхідею на 
місце. Температура води для поливу має до-
рівнювати температурі повітря, а ще краще, 
якщо вода буде теплішою від повітря на 3-4 
градуси. Також вона має бути відстояною та 
м’якою.  

ПІДЖИВЛЕННЯ
Добрива використовують спеціальні, для 

орхідей. Підживлення влітку в період цвітін-
ня проводять 2-3 рази на місяць. У період 
цвітіння восени і взимку підживлюють 2-3 
або 1-2 рази на місяць, але концентрацію 
добрива зменшують удвічі від зазначеної в 
інструкції. Коли рослина не квітне, можна її 
не підживлювати, або робити це не частіше, 
ніж раз на місяць. 

РОЗМНОЖЕННЯ 
У кімнатних умовах найлегше розмножу-

вати орхідею вегетативно бічними пагонами-
дітками. Вони можуть утворюватися і біля 
основи листової розетки, і на квітконосі. В 
обох випадках потрібно дочекатися з’яви у 
діток власних коренів, і тільки тоді відсаджу-
вати в окремий горщик.

Найпоширеніша кімнатна орхідея – фаленопсис
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ВІВТОРОК 16 травня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Ера бізнесу 06.15, 
07.15, 08.15 Спорт 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30, 
00.25 Від першої особи 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.25 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45 Світ он лайн 09.00 
Ранок про Україну 09.35 
Україна на смак 10.00 
Т/с «Красуні Едіт Уортон» 
11.05 Говоріть один з 
одним. Ада Роговцева 
12.15 Суспільний 
університет 12.40, 21.30, 
02.10 Новини. Спорт 
13.25 Уряд на зв’язку з 
громадянами 14.05 Т/с 
«Анна Піль» 15.20 Х/ф 
«Хоча зі мною ніхто не 
йде» 17.10, 02.25 Хокей. 
Чемпіонат світу 2017 
(Чехія - Швейцарія) 19.35 
Обличчя війни 19.55 Наші 
гроші 20.20 Про головне 
21.50 Д/ф «Легіон. 
Хроніка УГА. 1918-1919» 
22.50 З перших вуст 
22.55, 05.50 Вічне 23.00, 
00.00, 01.00 Підсумки 
01.20 Новинний блок 
01.55 Новини. Культура 
04.20 Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.20 Служба розшуку 
дітей

03.25, 02.50 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.33, 07.50 Kids Time
06.35 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.55 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
08.00 Т/с «Друзі»
10.40 Т/с «СашаТаня»
15.55, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф «Годзілла»
00.50 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі 3»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.50, 18.30 «За живе!»
10.05 Х/ф «Неймовірні 

пригоди італійців в 
Росії»

12.10 «МастерШеф. Діти»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»
23.10 Т/с «Коли ми 

вдома»
00.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

Шопінг»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
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, 13.30, 15.30, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.20 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
16.10 Х/ф «Іванко»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

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

порядок: Злочинні 
наміри»

01.50 Х/ф «Команда 
знищити»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.30, 00.30 Гордість 
України 08.20, 13.00 
Правила життя 09.10 
Правда життя 10.10, 
21.40 Мистецтво 
виживання 11.00 
Мадагаскар: зелений 
рай 12.00 У пошуках 
краси 13.50 Містична 
Україна 14.40 Зворотній 
бік Місяця 15.30, 23.40 
Повітряні воїни 16.20, 
20.50 Скарби за копійки 
17.10 Акули Фіджі 18.10, 
22.40 Загадки планети 
19.10 Легенди карного 
розшуку 20.00 Навколо 
світу. Місця сили 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.05 «ТСН»

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

09.30, 10.50, 12.20 
«Чотири весілля»

13.45 Т/с «Матусі»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Кохана 

вчителька»
22.00 «Чотири весілля 6»
23.15, 04.00 Х/ф 

«Чоловіки у великому 
місті»

01.20 Х/ф «Абонент 
тимчасово 
недосяжний»

1+1

06.20, 13.20 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Дурна кров»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 00.50, 05.05 
«Подробиці»

22.50 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки»

01.40 Х/ф «Вірність»
03.05 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 Цивільна 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.45 Більше, ніж правда
10.40 Х/ф «Вбити 

посланця»
13.20, 16.10 Т/с «Ніконов 

і Ко»
17.40, 21.25 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Одинак»
00.50 Т/с «Лас-Вегас»
02.20 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитися всім!

ICTV

06.20 Казка з татом 2 
06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.15 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.35 М/с 
«Королiвська академiя» 
08.00 Мультмікс 09.40 
М/с «Дора-мандрівниця» 
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць» 11.00 
Х/ф «Пані Метелиця» 
12.10, 18.50 Панянка-
селянка 13.15, 19.55 
Готель Галіція 14.20 Т/с 
«Домашній арешт» 15.25, 
04.25 Віталька 16.40, 
00.55 Казки У Кіно 17.45 
Одного разу під Полтавою 
21.00 Танька і Володька 
22.00, 02.45 Країна У 
23.00 Розсміши коміка 
01.25 Шпілівілі 01.55 
Теорія зради 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Здоровенькі 
були!»

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.15 Крок назустріч
08.35 «Актуальний 

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для 

Вас»
11.30 Тема дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Т/ц «Зустріч для 

вас»
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 «Зірковий 

коктейль»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.00 Новини. День
16.30, 22.55 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 Мультфільм
17.35 Т/ц «Роки і долі»
18.05 Т/ф «Повернення»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Влада громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(Г.Пустовіт)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.25 Погода
22.50 «Піщані історії»
23.20 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.25 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Шляхами Волині
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 Життя в цифрі
07.50, 18.30, 19.50, 

20.30, 02.20 Вголос
08.35, 23.40 Феєрія 

мандрів
09.00 Т/с «Травма»
09.50 Я тут живу
10.00 Дайджест
10.30 Так чи інакше: 

Нетрадиційна 
медицина

11.20 Концерт «Європа 
за нами»

12.00 Чарівна майстерня

АВЕРС 12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Х/ф «Діманти 

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

«Відкрита Біблія»
19.00 Т/с «Травма»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.05 Х/ф «Євреї, 

будьмо!»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Європа 

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

«Трактористи»

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
06.25, 00.25 Від першої 

особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Х/ф «Хоча зі мною 

ніхто не йде»
11.30 Мотоциклетний 

спорт. Чемпіонат світу. 
ЧС. ІІ етап

13.25 Борхес
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.20 Фольк-music
16.50 Вікно в Америку
17.10, 02.25 Хокей. 

Чемпіонат світу 2017 
(Канада - Норвегія)

19.35 Обличчя війни
19.50 Перша шпальта
20.20 Про головне
21.30, 02.10 Новини. 

Спорт
21.50 Війна і мир
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
04.20 Т/с «Травма»

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15 «ТСН»

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

09.30, 10.50, 12.20 
«Чотири весілля»

13.45 Т/с «Матусі»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Кохана 

вчителька»
22.00 «Гроші»
23.25 Х/ф «Службовий 

роман»
03.20 Х/ф «Абонент 

тимчасово 
недосяжний»

06.20, 13.10 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Х/ф «Я буду 
чекати тебе завжди»

15.30 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 00.40, 05.10 
«Подробиці»

21.00 Т/с «Дурна кров»
22.50 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки»
01.30 Х/ф «Грозовий 

перевал»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

05.00, 04.45 Дивитися 
всім!

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.40 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
12.30, 13.20 Х/ф «Вікінги 

проти прибульців»
15.20, 16.10 Х/ф 

«Гладіатор»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше, ніж правда
21.25 Т/с «Пес-2»
22.40 Свобода слова
00.35 Х/ф «Вбити 

посланця»
02.35 Т/с «Лас-Вегас»
03.35 Стоп-10

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.35 М/с «Королiвська 

академiя»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
11.00 Х/ф «Спляча 

красуня»
12.10, 18.50 Панянка-

селянка
13.15, 19.55 Готель 

Галіція
14.20 Т/с «Домашній 

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

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

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45, 19.40 «Із перших 

уст»
08.00 Т/ц «Нотатки на 

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

Волині» (дайджест)
10.20 «Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Експедиція»

11.10 Т/ф «Дорогою 
додому»

11.40 «Народна 
скарбниця» (Христос у 
потирі)

11.55 «Життя у кольорах 
веселки»

12.25 «Щастя - це мої 
діти»

12.35 Т/ц «Хочу бути»
12.55 Концерт «Європа 

за нами»
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Мультфільм
17.25 «Кошик творчих 

ідей»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Спорт для всіх»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»

06.50, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.50 «Все буде смачно!»
09.50, 18.30 «За живе!»
11.05 Х/ф «Мама 

мимоволі»
13.45 «Битва екстрасенсів 

13»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 4»

10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 02.10 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.20 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20 «Орел і Решка. На 

краю світу»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
20.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
21.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
22.00 Х/ф «Геймер»
23.45 Х/ф «2199: 

Космічна Одіссея»
02.50 «Нічне життя»

04.50, 18.00 Абзац
05.43, 07.39 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка Крудс»
06.45 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
07.40 Х/ф «3000 миль до 

Грейсленда»
10.10 Х/ф «Король 

вечірок 2»
12.00 Х/ф 

«Однокласники 2»
14.00 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»
16.00, 19.00 Ревізор 

Крамниці
21.00 Таємний агент
23.55 Х/ф «Похмілля 

у Вегасі 2: З Вегаса в 
Банкок»

02.00 Суперінтуїція

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15 Зірковий шлях
11.00, 04.30 Реальна 

містика
12.00 Х/ф «Доля Марії»
13.50, 15.30 Т/с «Зведена 

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

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Капитанша»
23.30 Х/ф «Команда 

знищити»
05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.30 Гордість України 
08.20, 13.00, 04.50 
Правила життя 09.10 
Правда життя 10.10, 
21.40 Мистецтво 
виживання 11.00 
Мадагаскар: зелений рай 
12.00 У пошуках краси 
13.50 Містична Україна 
14.40 Полювання на НЛО 
15.30, 23.40 Повітряні 
воїни 16.20, 20.50 
Скарби за копійки 17.10 
Мисливець та жертва 
18.10, 22.40 Загадки 
планети 19.10 Легенди 
карного розшуку 20.00 
Навколо світу. Місця сили 
00.30 Ризиковане життя 
05.30 Бандитський Київ 

ПОНЕДІЛОК 15 травняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Шляхами Волині
07.00 Мозаїка 

батьківства
07.25, 08.25, 18.55, 

22.00, 00.30 Погода
07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових 

подій
08.30, 19.40 Феєрія 

мандрів
08.50, 20.30, 02.20 

Вголос
09.00 Х/ф «Вікно 

навпроти»
11.15 2Я - одна сім’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «Європа 

за нами»

АВЕРС 14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Глобал 3000
15.00 Т/с «Роксолана»
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі
18.15, 02.00 МузейОк
18.30 Настав час
18.45, 21.30, 00.00, 

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

шаха»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Європа 

за нами»
03.05 Т/с «Роксолана»
04.40 Ретроспектива: 

«Командир корабля»

Фільм «2199: Космічна Одіссея»

23:45

m
y-hit.org

Фільм «Команда знищити»

01:50

torrent-fi lm
.net

Фільм «Чоловіки у великому місті»

23:15

favoritem
ovies.at.ua
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СЕРЕДА 17 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, 
13.15, 23.20 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 
Ранок про Україну 09.35 
Україна на смак 10.00 
Т/с «Красуні Едіт Уортон» 
11.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України 13.25 
Наші гроші 14.05 Т/с 
«Анна Піль» 15.20, 03.30 
Світло 16.35 Хто в домі 
хазяїн? 16.55 Школа 
Мері Поппінс 17.20 М/с 
«Книга джунглів» 18.15, 
01.20 Новинний блок 
18.55 З перших вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Перший 
на селі 19.55 Слідство. 
Інфо 20.20 Про головне 
21.30, 02.10 Новини. 
Спорт 21.50 Д/ф «Золотий 
вересень. Хроніка 
Галичини.1939-1941» 
22.40 Мегалот 23.00, 
00.00, 01.00 Підсумки 
02.20 Телевистава «Назар 
Стодоля» 04.20 Т/с 
«Травма» 05.50 Вічне 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.45 Зона ночі
04.25, 10.40 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
08.00 Т/с «Друзі»
16.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф «Ядро Землі»
00.55 Х/ф «Незвані»
02.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

10.00, 18.30 «За живе!»

11.20 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.15 «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»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
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»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 «Скептик»
03.00 «Нічне життя»

К1
06.10, 13.30, 15.30, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.20, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
16.10 Т/с «Капитанша»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
20.55 Футбол. Фінал 

Кубка України. 
«Шахтар»- «Динамо»

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

УКРАЇНА
07.30 Війна всередині 
нас 08.20, 13.00 Правила 
життя 09.10 Правда 
життя 10.10, 21.40 
Мистецтво виживання 
11.00 Мисливець та 
жертва 12.00 У пошуках 
краси 13.50 Містична 
Україна 14.40 Академік 
Корольов 15.30, 23.40 
Повітряні воїни 16.20, 
20.50 Скарби за копійки 
17.10 Мадагаскар: 
зелений рай 18.10, 
22.40 Загадки планети 
19.10 Легенди карного 
розшуку 20.00 Навколо 
світу. Місця сили 00.30 
Підроблена історія 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.35, 01.50 
«ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 6»
10.35, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.45 Т/с «Матусі»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.30 «Секретні 

матеріали»
21.00 Т/с «Кохана 

вчителька»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.45, 02.00 Х/ф 

«Принцеса Монако»

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, 21.00 Т/с 
«Дурна кров»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 00.40, 05.10 
«Подробиці»

22.50 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

01.30 Х/ф «Танго смерті»
02.50 «Подорожі в часі»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30, 09.55, 04.40 
Цивільна оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.55, 13.20 Х/ф 
«Одинак»

13.30 Т/с «Ніконов і Ко»
15.10, 16.10 Т/с 

«Кримінолог»
17.45, 21.25 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Грошовий 

поїзд»
00.40 Х/ф «Данило - 

князь Галицький»
02.20 Стоп-10
04.15 Студія Вашингтон

ICTV

06.20 Казка з татом 
2 06.40 Це наше-це 
твоє 06.50 Байдиківка 
07.15 М/с «Шалені 
кролики. Вторгнення» 
07.35 М/с «Королiвська 
академiя» 10.10 М/с 
«Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць» 11.00 Х/ф 
«Король Дроздобород» 
12.10, 18.50 Панянка-
селянка 13.15, 19.55 
Готель Галіція 14.20 Т/с 
«Домашній арешт» 15.25 
Віталька 16.40 Казки У 
Кіно 17.45 Одного разу 
під Полтавою 21.00 
Танька і Володька 22.00 
Країна У 23.00 Розсміши 
коміка 00.00 Х/ф 
«Вінчання зі смертю» 
01.35 Щоденники 
Темного 04.20 Це любов 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

уст»
08.05 Т/ц «Так було»
08.20 Т/ц «Манівцями»
08.35 «Луцький депутат»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.30 «Волинська 

веселка»
11.00 «Історія без купюр»
11.30 «Схід і Захід - разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

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

Закарпаття»
14.00 Творчий вечір М. 

Стефанишина
14.45 Мульфільм
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 «Відкрите місто» 

(Телефон у студії: (0332) 
77 02 42. Гість прямого 
ефіру - секретар 
Луцької міської ради 
І.Поліщук)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.25 Т/ф «Праведники 

Волині»
22.00 Новини. Підсумок 

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

купюр»
23.20 Т/ф «Рунчак»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 У фокусі Європа
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 Погода

07.35 Я тут живу
07.50, 09.50, 18.30, 

20.30, 02.20 Вголос
08.35 Завтра-сьогодні
09.00 Т/с «Травма»
10.00 Х/ф «Євреї, 

будьмо!»
11.30 Волинський 

портрет
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «Європа 

за нами»

АВЕРС 14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Т/с «Роксолана»
17.00 Малюваки
17.10 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
18.15 Життя в цифрі
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 «На Захід»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Так чи інакше: 

Алкоголь
03.05 Т/с «Посмішка звіра»
05.00 Ретроспектива: 

«Тарас Шевченко»

ЧЕТВЕР 18 травня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 15.00, 21.00, 
04.10 Новини

06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бізнесу

06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 00.25 Від першої 

особи
07.25, 23.25 На слуху
08.50 Паспорт.Ua
09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/ф «Кримські 

татари: «Крим - наш!»
10.40 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

11.40 Д/ф «Ті десять 
років. Євген Сверстюк»

12.30 Д/ф «Крим. 
Спротив»

13.25 Слідство. Інфо
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.20 Надвечір’я. Долі
16.35 «Есе про Крим»
17.10, 21.10, 02.20 

Хокей. Чемпіонат світу 
2017. Чвертьфінал

19.35 Обличчя війни
19.55 «Схеми»
20.20 Про головне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
01.20 Новинний блок
01.55 Новини. Культура
02.10 З перших вуст
04.20 Т/с «Травма»
05.50 Вічне

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.15, 18.00 Абзац
05.10 Х/ф «Мачуха»
07.05 Х/ф «База 

Клейтон»
09.00 Половинки
12.45 Х/ф «Ядро Землі»
15.15 Х/ф «Годзілла»
19.00 Х/ф «Останній 

володар стихій»
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф «Хвиля»
00.15 Х/ф «Вовче 

лігвище»
02.00 Х/ф «Неймовірний 

блокбастер»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

09.50, 18.30 «За живе!»

11.05 «МастерШеф. Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»

07.30 «Мультфільми»

09.50, 18.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 

сезон»

14.20 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»

16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»

00.45 Т/с «Ти - моє життя»

02.15 «Нічне життя»

К1
06.10, 13.30, 15.30, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

11.30, 04.30 Реальна 
містика

16.10, 21.00 Т/с 
«Капитанша»

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

Україна»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.30 Війна всередині 
нас 08.20, 13.00 Правила 
життя 09.10, 00.30 Правда 
життя 10.10, 21.40 
Мистецтво виживання 
11.00 Акули Фіджі 12.00 
У пошуках краси 13.50 
Містична Україна 14.40 
Запрограмовані долі 
15.30, 23.40 Повітряні 
воїни 16.20, 20.50 
Скарби за копійки 17.10 
Мадагаскар: зелений рай 
18.10 Таємниці Сонця 
19.10 Легенди карного 
розшуку 20.00 Навколо 
світу. Місця сили 22.40 
Загадки планети 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.30, 01.45 
«ТСН»

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

09.30, 11.00, 12.20 
«Міняю жінку»

13.45, 14.45, 15.45 
«Сімейні мелодрами 6»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.30 «Секретні 
матеріали»

21.00 Т/с «Кохана 
вчителька»

22.00 «Право на владу 
2017»

23.40, 01.55 Х/ф 
«Небезпечна ілюзія»

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, 21.00 Т/с 
«Дурна кров»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.35, 05.05 
«Подробиці»

22.50 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

02.20 «Україна: забута 
історія»

03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

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
10.50, 13.20 Х/ф 

«Грошовий поїзд»
13.30, 16.10 Т/с 

«Кримінолог»
17.45, 21.25 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Мистецтво 

війни»
00.40 Т/с «Лас-Вегас»
02.05 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/ф «Як козаки у 

футбол грали»
07.35 М/с «Королiвська 

академiя»
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.50 Х/ф «Біляночка та 

Розочка»
12.05 Х/ф «Гензель і 

Гретель»
13.10 Х/ф «Осляча 

шкура»
14.20 Х/ф «Шість лебедів»
16.10 Х/ф «Карибське 

золото»
18.00 Х/ф «Джек Гантер. 

В пошуках скарбів 
Угаріта»

20.00 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробниці 
Ехнатона»

21.50 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка»

23.40 Це любов
00.05 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 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 «Музеї Волині» 

(Краєзнавчий музей)
10.45 Мультфільм
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30, 23.00 Тема 

дня
11.55 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 «Кошик творчих 

ідей»
13.40 Т/ц «Хочу бути»
14.00 Концерт камерної 

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

митця»
17.15 Т/ц «Козацька 

звитяга»
17.30 Т/ц «Жіночий клуб»
18.00 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
18.25 «Художній музей»
18.55 Служба розшуку 

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

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

війни»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Волинський 
портрет

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 Глобал 3000
08.35 Євромакс
09.00 Т/с «Травма»
09.45 Я тут живу
10.00 Х/ф «На Захід»
11.30 Діагноз: здоров’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Ретроспектива: 

«Тарас Шевченко»
14.50 Я тут живу

АВЕРС 15.00 Т/с «Посмішка звіра»
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 «Сад 

Гефсиманський»
20.00 Волинський 

портрет
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.05 Х/ф «На Захід»
23.30 Архітектура Волині
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Так чи інакше: 

Спорт
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Посмішка 

звіра»
05.05 Ретроспектива: 

«Одного разу влітку»

ПСЕВДОАВТОР «КУНГ-
ФУ ПАНДИ» ОТРИМАВ 
ДВА РОКИ ТЮРМИ

Американського художника-
мультиплікатора Джеймі Гордона, 

який видав себе за творця персонажів 
мультфільму «Кунг-фу панда», 
засудили до двох років позбавлення 
волі, повідомляє The Guardian. Джеймі 
також має виплатити грошову 
компенсацію – три мільйони доларів.

У 2011 році Гордон подав позов про по-
рушення авторських прав. Він заявив, що 
кінокомпанія DreamWorks Animation вкрала 
у нього персонажів та історію анімаційної 
комедії «Кунг-фу панда», за що має 
виплатити йому 12 мільйонів 
доларів. Виявилося, що його 
витвори не були схожі на 
персонажів мультфільму. 
До того ж, після виходу 
трейлера «Кунг-фу пан-
ди» Гордон підправив 
свої роботи та дати їх 
створення, а для своєї 
історії придумав назву 
«Сила Кунг-фу панди».

скандал

Фільм «Грошовий поїзд»

Фільм «Небезпечна ілюзія»

Фільм «Принцеса Монако»

22:25

23:40

23:45

kinoprostir.com

kinoprofi .org
kinopoisk.ru

БРЕД ПІТТ РОЗПОВІВ ПРО 
АЛКОГОЛІЗМ І ТЕРАПІЮ

Голлівудський актор Бред Пітт 
зізнався, що кинув пити й почав 

терапію, яка допомогла б йому 
пережити розлучення з Анджеліною 
Джолі. У інтерв’ю журналу GQ актор 
уперше публічно заговорив про 
розрив із дружиною.

«Я почав терапію, – сказав Пітт. – Вона 
мені подобається. Я змінив двох терапевтів, 
перш ніж знайшов підходящого». 

Він зізнався, що у минулому зловживав 
алкоголем і курив канабіс, а також сказав, що 
відмежовувався емоційно від інших людей. 
Актор розповів, що тепер він замінив алко-
голь на журавлиновий сік і газовану воду.

До слова, у вересні 2016 року Анджеліна 
Джолі подала на розлучення з Піттом. Вони 
були разом з 2004-го, але одружилися лише 
у 2014 році.

зіркові залежності 

У новій «Попе-
люшці» вона за-
губила б смарт-

фон, а принц 
їздив би коро-

лівством, нама-
гаючись роз-
блокувати ї ї 

телефон за від-
битком пальця.

m
oviestape.net

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

З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

ШАНА

ВОЛИНСЬКІ ВЕТЕРАНИ ОТРИМАЛИ 
ПОДАРУНКИ ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ 

Свято зі сльозами на очах – 
саме так вкарбувався у пам’ять 

учасників Другої світової війни день 
9 травня 1945 року. Адже багато 
солдатів полягло на полі бою, 
захищаючи рідну землю від ворога. 
А ті, кому пощастило повернутися 
живими, не забувають героїчно 
загиблих побратимів. 

Щороку волинські ветерани традицій-
но збираються напередодні Дня Перемоги, 
щоб пригадати військові подвиги та вша-
нувати полеглих однополчан. Уже кілька 
років поспіль вагому підтримку для відзна-
чення цього свята надає Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Цьогоріч 345 учасників Волинської об-
ласної організації ветеранів України отри-
мали від Фонду солодощі та сертифікати на 
продукти. Бойові побратими, які живуть у 
Луцьку, зібралися в кафе «Вікторія», де спі-
вали пісні воєнної молодості, читали вірші, 
ділилися спогадами та насолоджувалися 
виступом народного аматорського чолові-
чого хору патріотичної пісні «Подвиг».

З прийдешнім святом ветеранів привітав 
секретар Луцької міськради, виконувач пов-
новажень міського голови Ігор Поліщук.

– Дякую за вашу мудрість і героїзм у 
воєнні роки, за розбудову нашого міста в 
мирний час. Завдяки вам сьогодні ми ма-
ємо можливість жити і працювати. Бажаю 
всім міцного здоров’я, миру, злагоди й бла-
гополуччя, – зазначив він.

За словами голови міської організації 
ветеранів України Валерія Севрюкова, ве-
теранам приємно, що їх не забувають. Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» уже кілька ро-
ків надає значну підтримку ветеранам. 

Богу, вцілів у її горнилі, дожив до такого 
поважного віку. Дуже переживає, що нині 
на сході України триває війна, в якій гинуть 
найкращі. 

Підполковник запасу Михайло Єрлін 
має багато бойових нагород. Та найбільше 
пишається медалями за взяття Берліна, за 
звільнення Праги, за перемогу над Німеч-
чиною та за звільнення Волині. 91-річний 
ветеран переконаний: для всіх учасників 
тієї війни Перемога була, є і буде. 

– Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
влаштував це свято разом із міською орга-
нізацією ветеранів України. Ми пам’ятаємо 
про вас, пам’ятаємо ваш подвиг, рівняємо-
ся на вас. Засновник Фонду передає вам 
вітання та низький уклін за ваш подвиг, 
– наголосив керівник програми «Культура 
і духовність» Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Дмитро Зінько.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

– З нагоди свят учасники організації 
отримують продуктові набори та подарун-
ки, на їхнє прохання здійснюється перед-
плата газет. Таким чином, люди старшого 
покоління відчувають, що вони потрібні, 

про них дбають, – розповів Валерій Севрю-
ков. 

Ветеранові Миколі Чернецькому зо-
зуля накувала 90 літ. А на війну він пішов 
18-річним юнаком у Вітебську. Дякувати 

Пісні воєнної юності – від хору «Подвиг» Подарунок – кожному ветерану

Теплі вітання від гостей

Сертифікати від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»
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РУКА ДОПОМОГИ ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

«ЯКЩО ЛЮДИ ІНІЦІАТИВНІ – 
МИ ЙДЕМО ЇМ НАЗУСТРІЧ» 

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – 
НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

ПІДТРИМКА ОСВІТИ СУЧАСНА ТЕХНІКА ДЛЯ 
КРИЧЕВИЧІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

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

Щороку з настанням весни 
у селі Великий Омеляник 
Луцького району виникала 
серйозна проблема. Через 
танення снігу будинки на 
вулиці Володимирській та 
прилеглих до неї вулицях 
постійно підтоплювало. Тала 
вода потрапляла в пожежний 
колодязь, підвали людських 
осель та навіть у питну воду. 

20 років тому Степан Диль 
був одним з перших, хто розпо-
чав будівництво на новостворе-
ному житловому масиві. Зараз 
тут повним ходом вирує життя. 
Люди за свої кошти зробили 
дорогу, провели електрику, газ. 
Власними силами побудували 
й водопровід. Проте досі ці ро-
боти на баланс так ніхто й не 
прийняв. Тому місцеві жителі 
змушені самі підтримувати все 
у належному стані. Та останнім 
часом проблема з водовідведен-
ням постала дуже гостро. З пли-
ном часу ґрунт осів, потрібно 
було піднімати та підмуровува-
ти колодязі. На такі роботи люд-
ських ресурсів забракло.  

– Жителі нашого масиву ви-
рішили відремонтувати водо-
канал для того, щоб покращити 
якість води. Тому що в колодязі 

У селі Кричевичі Ковельського району 
знають секрет формування успішних 
особистостей. Протягом навчання у 
місцевій ЗОШ I-III ступенів діти не лише 
здобувають якісну освіту, а й вчаться 
життєвої мудрості у досвідчених 
педагогів. Як результат – школярі 
часто перемагають у районних 
олімпіадах із навчальних предметів. А 
восьмикласниця Ірина Юсюк та її брат-
десятикласник Андрій за перемогу 
в обласних олімпіадах отримують 
стипендії районної ради.   

Директор Кричевичівської ЗОШ I-III 
ступенів Галина Цибуховська, яка очолює 
навчальний заклад 11-й рік, переконана: 
сучасних дітей треба навчати за новітніми 
технологіями. 

– Проводити уроки, застосовуючи 
лише підручник і плакати, не вийде. Сьо-
годні кожна дитина має сучасний телефон 
і доступ до інтернету. Відповідно, вчитель 
має їх зацікавити новітніми методами. Та 
й від педагогічного колективу багато зале-
жить. Якщо вчитель хоче працювати, а не 
просто відбувати уроки, то матиме резуль-
тати. Але самих лишень зусиль педагогів 
недостатньо. Школи потребують сучасного 
мультимедійного обладнання. 

Та оскільки на потреби освіти бюджетні 
кошти виділяють за залишковим принци-
пом, купити сучасну техніку їм не по кишені. 
Тому педагоги звертаються по підтримку до 
людей, яким небайдужі проблеми сільських 
громад, як-от у ковельське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Донедавна в нашій школі практично 
не працювала друкувальна та копіювальна 
техніка. А вчителям треба щоденно роз-
друковувати та копіювати завдання для 

Школа в селі Радехові, що 
на Любомльщині, має 

свої традиції та надбання. Вже 
15 років навчальний заклад 
працює за напрямком «Школа 
народних традицій», а з 2010 
року – «Школа сприяння 
здоров’ю». Тому й не дивно, що 
саме здоров’ю та фізичному 
вихованню тут приділяють 
багато уваги. 

Також на почесному місці в 
школі – краєзнавство, екологіч-
не та естетичне виховання. Діти 
беруть участь у міжнародних та 
всеукраїнських конкурсах, зма-
ганнях. Щорічно школа має при-
зерів обласних олімпіад. Десять 
років поспіль радехівська ЗОШ 
підіймається на перші сходинки в 
районному конкурсі «Кращий на-
вчальний заклад» серед шкіл І-ІІ 
ступенів. Також заклад – призер 
обласного конкурсу «100 кращих 
шкіл області». 

Як у всіх сільських навчаль-
них закладах, що не отримують 
достатнього фінансування від 
держави, є у школі й проблеми. 
Як-от внутрішні санітарні кім-
нати, що не знали ремонту з часу 
будівництва закладу. Самостійно 
провести такі роботи людям було 

потрапляли нечистоти. Люди 
здали кошти. Та цих грошей 
нам було мало, щоб провес-
ти ремонтні роботи. Тому ми 
звернулися у Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом». Нам пішли 
назустріч, – розповідає Степан 
Диль. – З допомогою Фонду ми 
підняли рівень колодязів, обму-
рували їх, поштукатурили, замі-
нили каналізаційні люки, вста-
новили гідрант біля пожежного 
колодязя, проклали дренажні 
воронки понад узбіччям.

Заборольський сільський 
голова Валерій Боярський каже, 
що  проблема великоомелянів-
ської громади – болюча та пер-
шочергова. Знає голова й те, як 
її розв’язати. Коли процедуру 
об’єднання Заборольської ОТГ 
буде завершено, при територі-
альній громаді планують ство-
рити комунальну службу, яка 
обслуговуватиме водопроводи, 
опікуватиметься збором сміття 
та іншими господарськими пи-
таннями. 

Керівник представництва 
Фонду в Луцькому районі На-
талія Рубльова каже, що такі 
проекти не лише покращують 
якість життя громади, а й під-
вищують рівень безпеки всього 
масиву. Адже, якби не встано-
вили гідранти, то у випадку по-
жежі рятувальники не мали б де 
взяти води. 

– У нас всі проекти нетипові. 
Ми кожну проблему розгляда-
ємо індивідуально. Якщо люди 
ініціативні та готові вкласти свої 
кошти, ми йдемо їм назустріч і 
допомагаємо, – резюмує Наталія 
Рубльова.

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

не до снаги. Дирекція школи два 
роки поспіль зверталася до відділу 
освіти щодо розв’язання питання. 
Проте усі кошти з бюджету спря-
мовували лише на ті школи, де не 
було санвузлів узагалі. Ініціативні 
батьки та педагоги звернулися по 
допомогу в любомльське пред-
ставництво Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». На умовах співфі-
нансування громади, відділу осві-
ти та Фонду реконструювали дві 
санітарні кімнати. 

– Ми пробували свої сили не 
в одному проекті. Цього разу нам 
пощастило, – ділиться директорка 
школи Надія Загола, яка вже 15 ро-
ків очолює заклад. – Долучилися 
всі: і батьки, й учителі. Ми робимо 
це для наших дітей. Тому що їхнє 
здоров’я і комфорт мають бути на 
першому місці.

Голова ради школи Надія 
Оксентюк – одна з тих, хто керу-
вав процесом реалізації проекту. У 
цій ЗОШ навчається двоє її діток. 
Жінка пригадує: санвузли, яких 40 
років не ремонтували, були в жах-
ливому стані.

– Мені довелося побувати в 
Італії, побачити, як живуть їхні 
діти, у яких школах навчаються. Я 
вважаю, що в теперішній час, коли 
ми йдемо до Європи, наші діти ма-

ють навчатися у відповідних умо-
вах, – резюмує активна мама. 

«Розвиток територіальних 
гро мад» – одна з пріоритетних 
програм Фонду, що реалізовують-
ся в районах нашої області. Вона 
спрямована на покращення рівня 
життя волинян. За час роботи лю-
бомльського представництва ЗОШ 
села Радехова – друга в районі, 
де спільно з Фондом реалізували 
проект з реконструкції внутріш-
ніх санітарних кімнат. Торік такий 
проект втілили у Машівському 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитя-
чий садок».

– Дуже приємно, що є небай-
дужі люди, які дбають про своїх 
діток, які не бояться писати звер-
нення та брати відповідальність 
на себе, – звернувся до радехів-
чан керівник західної філії Фон-
ду Андрій Алексюк. – Дякую вам 
за активність. Це перший наш 
спільний проект, але думаю, що не 
останній.

З нагоди успішної реалізації 
проекту в школі влаштували веселі 
старти за участі четвертокласників. 
А закінчилося дійство феєричним 
спортивним флешмобом у вико-
нанні учнів перших-п’ятих класів.

Ірина ЮЗВА,
Любомльський район

контрольних, практичних, самостійних ро-
біт, – каже Галина Цибуховська. – Там нас 
підтримали й на умовах співфінансування 
з Фондом громада придбала у школу не 
лише ксерокс та найсучасніший принтер, 
а й телевізор, до якого можна підключати 
електронні носії, і проектор. 

Учителька фізики Валентина Сокотун 
каже, що використовувати телевізор їм 
дуже зручно на уроках астрономії: 

– Зірок удень не видно, тож діти їх бачать 
на екрані. Це дуже зручно: вставив флеш-
ку – і весь клас бачить відеоінформацію.

Задоволена таким придбанням і вчи-
телька англійської мови Валентина Боро-
ненко:

– Раніше ми носили на уроки ноутбуки. 
Але у них менший екран, з останніх парт 
дітям не все було чути. Цей сучасний теле-
візор – просто знахідка і для учнів, і для 
педагогів. Іноземну мову дітям легше ви-
вчати за допомогою відеоуроків. 

Учителі не приховують: їм хотілося б, 
аби в кожному класі був такий телевізор. 
Тому докладатимуть усіх зусиль, братимуть 
участь у проектній діяльності, аби в школі 
були нові меблі, обладнання й сучасна тех-
ніка. Адже за півстоліття усе вийшло з ладу. 

Керівник північної філії Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Арсен Базярук пе-
реконаний, що спільно з кричевичівською 
громадою їм вдасться реалізувати ще не 
один проект. 

– Із цією громадою легко співпрацю-
вати, люди самі зібрали кошти, купили 
принтер, ксерокс і телевізор у школу, а та-
кож ноутбук і принтер в бібліотеку. Тобто в 
одному селі ми одночасно реалізували два 
проекти. Найближчим часом ініціативні 
жителі села планують придбати спортивну 
форму для футбольної команди, – зазна-
чив Арсен Базярук. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ковельський район

Проект підвищив рівень 
безпеки всього масиву

Радехівська школа 
багата на таланти Феєричний спортивний флешмоб

Уроки англійської тепер значно цікавіші
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ЦІКАВИЙ ПРОЕКТ НА ПОМІЧ ШКОЛІ

ШЕПЕЛЬСЬКІ ШКОЛЯРІ 
ВИВЧАЮТЬ ТАБЛИЧКУ 
МНОЖЕННЯ... СПІВАЮЧИ

ІНІЦІАТИВНІ БАТЬКИ – 
ЗДОРОВІ ДІТИ

СТЕЖИНА ТВОРЧОСТІ

КАЗКОВА ІСТОРІЯ ВІД ОРШУЛІ ФАРИНЯККАЗКОВА ІСТОРІЯ ВІД ОРШУЛІ ФАРИНЯК
Днями вихованці та вихователі 

луцького ДНЗ №15 «Замок казки» 
стали першими слухачами цікавої 
історії від сучасної української дитячої 
письменниці Оршулі Фариняк (Орести 
Осійчук). Оповідання ще не надруковане, 
проте авторка прочитала його дітям, 
передаючи різними голосами мову 
головних героїв: песика та котика, 
хлопчика та його бабусі. Таку творчу 
зустріч організував фонд розвитку 
дитсадка, який було створено наприкінці 
минулого року за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Діти слухали із захопленням, а пись-
менниці подарували гарні пісні у власному 
виконанні, запальні танці та імпровізовану 
музичну сценку про піратів. На знак подяки 
за гарний творчий вечір і концерт депутат 
Луцької міської ради Олександр Кравчен-
ко презентував дітям солодкі подарунки, а 
Борис Смаль, також депутат міської ради, 
відзначив таку креативну ініціативу адміні-
страції та фонду розвитку дитсадка. 

– Приємно, що в дитсадку є талановиті 
батьки, які разом з вихователями намага-
ються прищепити дітям любов до авторської 
книги, до народної мудрості. Хочу побажа-
ти, щоб і надалі співпраця, яка налагодила-
ся між батьками й адміністрацією закладу, 
приносила нові знання, вміння і розвивала 
здібності дітей. Наприклад, як ця творча 

Проект «Інноваційний простір сільській 
школі» реалізували у селі Шепелі Луцького 
району. Завдяки співпраці з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» ініціативні вчителі та 
батьки, заручившись підтримкою місцевих 
підприємців, придбали для місцевої ЗОШ 
I-II ступенів п’ять плазмових телевізорів із 
кронштейнами, ноутбук та інформаційні 
стенди в кожен клас. Тепер у класних 
кімнатах сільської школи є телевізор і стенди 
з тематичною інформацією з конкретного 
предмета. 

У Шепельській ЗОШ I-II ступенів навчаються 
діти з Шепеля, Заболотців та Охотина. Усього – 
119 школярів. Із кожним роком кількість учнів 
збільшується. Щоб діти отримували якісну осві-
ту, педагоги та батьки вирішили осучаснити на-
вчальний процес. 

Учитель молодших класів Володимир Пере-
вознік працює у школі 31 рік. Кожен його урок – 
неповторний. Досить лише сказати, що табличку 
множення другокласники вивчають... співаючи. 

– Якщо вчитель хоче навчати по-сучасному, 
йти в ногу з науковим прогресом, то має вико-
ристовувати новітні мультимедійні засоби. Цьо-
горіч за сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» ми отримали телевізори в кожен клас. 
Стараємося використовувати їх на кожному уро-
ці. Задоволені і діти, і вчителі, – каже Володимир 
Перевознік. 

Другокласники Ангелінка Марчук та Володя 
Невередчук полюбляють музичні фізкультхви-
линки й презентації на уроках природознавства. 

Якось письменник Бернард Шоу 
сказав чудові слова: «Якщо у вас 
є яблуко і в мене яблуко, коли 
обміняємося ними, то у вас і в мене 
залишається по одному яблуку. А 
якщо у вас є ідея і в мене є ідея, й 
ми обміняємося ними, то у кожного 
з нас буде по дві ідеї». 

Саме таким принципом і скорис-
талися батьки учнів 1-A класу школи-
гімназії №1 ім. В. Газіна, що у Ратному. 
Обмінявшись ідеями з ініціативними 
батьками інших шкіл, які вже стали 
переможцями в конкурсі проектів у 
рамках програми «Розвиток терито-
ріальних громад» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», вони вирішили й собі 
спробувати: придбати 13 комплектів 
шкільних парт. Звернувшись до рат-
нівського представництва Фонду, іні-
ціативні батьки отримали консультації 
щодо написання проекту та вичерпну 
інформацію щодо його реалізації. 
Пов не розуміння й підтримку виявила 
й дирекція навчального закладу. 

– Я була дуже здивована такою іні-
ціативою батьків і радо їх підтримала. 
У нинішніх умовах про оновлення 
матеріально-технічної бази школи 
доводиться лише мріяти, – розповіла 
директор школи Катерина Власюк. 

Старі парти та стільці були в по-
ганому стані, купи трималися завдя-
ки переплетеним дротам, були різні 
за фактурою, з великим нашаруван-
ням фарби, занизькі для школярів – 
вони мали вкрай жалюгідний вигляд. 

Батьківські кошти та ініціатива, ма-
теріальна підтримка відділу освіти й 
значний фінансовий внесок Фонду 
Ігоря Палиці дали дітям змогу сісти 
за новенькі парти, які мають гарний 
вигляд на фоні естетичного ремонту, 
сучасної класної дошки.

– Дуже дякую нашим ініціативним 
батькам Вікторії Нівчик, Аліні Ковач, 
Тетяні Гончаровій за їхню небайду-
жість до проблем класу, школи. І особ-
ливе спасибі хочеться сказати разом з 
дітьми Фонду «Тільки разом» за знач-
ний фінансовий внесок, за можливість 
здійснювати мрії, – каже класовод 1-А 
класу Галина Силивонюк.

Як розповів керівник північної 
філії Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Арсен Базярук, це перший реа-
лізований проект у найбільшій школі 
району, де навчається майже 700 ді-
ток. На черзі – реалізація ще одного 
проекту з облаштування кабінету 
іноземних мов. 

– І є впевненість, що це значною 
мірою сприятиме успіху вихованців 
закладу, які з року в рік показують 
відмінні результати не тільки з іно-
земних мов, а й з інших предметів, – 
каже Арсен Базярук. 

Батьки та адміністрація школи не 
збираються зупинятися на досягну-
тому. Є задуми щодо облаштування 
й інших предметних кабінетів, шкіль-
ної майстерні.

Лариса МИХАЛЕВИЧ,
Оксана ВАШКЕВИЧ,

Ратнівський район

зустріч із нашою волинською письменни-
цею, – зазначив Борис Смаль. 

Завідувачка дитсадка Оксана Негодюк 
каже, що такі зустрічі вкрай потрібні малечі. 

– Якщо діти зростають на казці, ми ві-
римо, що вони творитимуть добро, що в 
їхньому житті буде менше негативу. Надалі 
будемо частіше проводити такі зустрічі, щоб 
наші вихованці знали не лишень народні, а 
й авторські сучасні казки, змалку знайоми-
лися з творчістю волинських авторів. Одні-
єю з таких сьогодні є Оршуля Фариняк. Її 
донечка Божена скоро відвідуватиме наш 
садочок, тому дуже приємно спілкуватися 
з такими молодими талановитими родина-
ми, – вважає Оксана Негодюк. 

Незважаючи на те, що і адміністрація 

садочка, і батьки намагаються всіляко ство-
рювати комфортні умови для малечі, роз-
вивати її всебічно, сьогодні є проблема, що 
потребує розв’язання на загальноміському 
рівні: наразі заклад відвідує 79 дітей, а його 
потужність – 44 вихованці. 

– Тепер діє лише три групи, проте черга 
цьогоріч неймовірно велика – ще 70 дітей. 
Ми можемо охопити лише незначну части-
ну цих дітей, максимум 20. Тому є велика 
потреба розширення нинішнього або бу-
дівництва нового дитсадка в цьому мікро-
районі, – бідкається завідувачка. 

Депутат Олександр Кравченко каже, що 
цей садочок – певною мірою трансформер. 

– Тут є три великі кімнати, де «живе» 
кожна група. В одній і тій же залі відбува-

ються творчі заходи, тут дітки і навчають-
ся, граються, їдять і сплять. Їм дуже мало 
місця. Тому на часі – будівництво нового 
просторого дитячого садочка для цього 
мікрорайону. Зараз питання вже зруши-
лося з місця: на минулій сесії міської ради 
було ухвалено рішення про розроблення 
проектно-кошторисної документації на бу-
дівництво нового дитсадка. Він має постати 
на території школи-інтернату, де є достат-
ньо для цього площі, – резюмує депутат. 

Сподіваємося, задуми й плани батьків, 
вихователів та вихованців дитсадка, а також 
небайдужих лучан буде втілено, адже «За-
мок казки» – місце, де здійснюються мрії.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

А старшокласники вже самі готують міні-
проекти і демонструють їх на екранах телеві-
зорів. Восьмикласники по секрету зізналися: 
яскраві й інформативні стенди неабияк допома-
гають їм на самостійних і контрольних роботах.

Мама двох школярів Оксана Абрамович 
каже, що всі батьки одноголосно погодилися 
взяти участь у цьому проекті. Адже матеріаль-
ну базу школи треба покращувати, а на умовах 
співфінансування це дуже вигідно робити. Бо 
придбати це все самотужки громада не змогла б. 

– Мої діти краще сприймають і запа м’я-
товують візуальну інформацію. Щодня розпові-
дають удома, що бачили на уроках по телевізо-
ру, – розповідає Оксана Абрамович. 

Реалізувати такий дороговартісний проект у 
Шепельській ЗОШ I-II ступенів вдалося завдяки 
наполегливості директора Світлани Симіцької. 

– У школі діти мають не лише вчитися, а й 
розвиватися. Тому на загальношкільних зборах 
ми вирішили оновити матеріально-технічну 
базу нашого навчального закладу. Ініціативу під-
тримали районна влада, районний відділ освіти, 
шепельська сільська голова Леся Новосад, під-
приємці, які проживають на території сільської 
ради. Завдяки солідній фінансовій підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» нам вдалося 
реалізувати такий сміливий задум. Раджу всім 
колегам: співпрацюйте з Фондом, пишіть про-
екти, відкривайте нові горизонти, – рекомендує 
Світлана Симіцька, директор з багаторічним 
стажем. 

Керівник представництва Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» у Луцькому районі Наталія 
Рубльова відзначає: 

– Проект, реалізований у Шепелі, особливий 
тим, що охопив усю школу, а не окремий кабі-
нет. Сучасні телевізори та стенди отримав кожен 
клас. До речі, стенди оформлено в одному стилі. 
Показовою є кількість людей, які долучилися до 
співфінансування, – майже кожна родина. По-
тужно допомогли підприємці. Завдяки ініціа-
тивній громаді проект вдалося реалізувати за 
два місяці. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцький район

Оповідання з вуст авторки

Музична фізкультхвилинка

Імпровізована сценка від піратів

За новенькими партами цікавіше вчитися
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м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07
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CПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ТУРИСТИЧНЕ СПОРЯДЖЕННЯ 
ДЛЯ ПОСТУПЕЛЬСЬКИХ 
ШКОЛЯРІВ 

Є ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК, 
БУДЕ Й ДИТСАДОК!

CИЛА ГРОМАДИ

У селі Вишневі, що на Любомльщині, 
особливий день. На території 

місцевого дитсадка – урочисте 
відкриття спортивно-ігрового 
майданчика. Святковий настрій 
малюків не зіпсувала навіть похмура 
погода. З новими сучасними 
гойдалками, гірками, каруселями їхнє 
дозвілля буде цікавішим та яскравішим. 

Вишнівський дитсадок відвідує 78 малю-
ків. Та якби була можливість, їх було б біль-
ше, адже народжуваність у селі велика. На 
території закладу майданчик був, та батьки 
кажуть, що обладнання застаріло й стало не-
актуальним. Та й кількість ігрових елементів 
не відповідала санітарному регламенту.

Ініціативна група на чолі з вишнівським 
сільським головою Віктором Сущиком звер-
нулася в любомльське представництво Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» з проектом 
із облаштування сучасного ігрового майдан-
чика. За співфінансування батьків, сільської 
ради та Фонду було придбано все, що треба 
для відпочинку та розвитку малечі.

Мама чотирирічного Арсенія Тетяна Фе-
дончук, яка також є членом ініціативної гру-
пи, каже, що ідея створення додаткового ди-
тячого майданчика виникла давно.

– Через недостатню кількість ігрових еле-
ментів групи виходили на вулицю в різний 
час. Навіть було створено графік прогулянок. 
Тепер на новому майданчику діти зможуть 
довше гуляти на свіжому повітрі, – констатує 
Тетяна Федончук. 

– Це десятий проект у 2017 році, реа-
лізований Фондом та небайдужою грома-
дою, – розповідає керівник любомльського 
представництва Фонду Лариса Солом’янюк. 
– Були різні проекти, що стосувалися меди-
цини, освіти, культури. Проект із встанов-
лення дитячого майданчика у вишнівському 
НВК – наймасштабніший і найдорожчий. Ці-

Новенькі футбольні 
та волейбольні 
м’ячі, гімнастичні 
мати, тенісні 
ракетки, скакалки, а 
ще – чотиримісний 
намет і систему 
туристичного 
спорядження 
отримали в 
користування учні 
Поступельського НВК 
«ЗОШ I-III ступенів – 
дитячий садок». 

День урочистого 
відкриття майданчика для 
наймолодших скулинців 
запам’ятається надовго, адже 
до них на гостину приїхав 
справжнісінький клоун Микола! 
Веселий, смішний та деколи 
незграбний, він подарував 
глядачам багато усмішок, 
радості й позитивних емоцій. 
Дітлахи залюбки змагалися у 
веселих естафетах і кумедних 
конкурсах.

ДОЗВІЛЛЯ МАЛЮКІВ 

РУХ ЗАРАДИ ЗДОРОВ’Я

Перший крок назустріч своїй 
мрії зробили жителі села 
Скулин. Завдяки небайдужій 
громаді та підтримці Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
перед вікнами сільської ради 
постав дитячий майданчик. 
Місцеві переконані: місце 
для дитячих розваг – лише 
половина запланованої справи. 
Бо ініціативна група має на меті 
відновити роботу місцевого 
дитсадка. Для цього вже й 
приміщення придивилися – 
перший поверх сільського 
адмінбудинку.     

Нині в Скулині відвідують 
дитсадок лише п’ятирічки. Для до-
шкільної підготовки малюків ви-
ділили один клас у місцевій школі. 
Завідувачка дитсадка Ніна Кравчик 
із ностальгією згадує роки, коли в 
селі діяв дитсадочок, розрахова-
ний на дві групи. Однак 1997 року 
він припинив роботу, хоча діток 
дошкільного віку в Скулині завше 
було чимало.

– Нині у дошкільній групі – 13 
малюків. Загалом у селі налічується 
близько сотні дітей до шести ро-
ків. Якби був дитсадок, його могли 
б відвідувати дітки з трирічного 
віку, – каже Ніна Кравчик. 

Актив сільської громади пла-
нує реорганізувати під ДНЗ примі-
щення сільської ради. Наразі пред-
ставники місцевої влади готують 
потрібну документацію. Скулинці 
сподіваються: після створення Ко-
лодяжненської ОТГ їхня мрія про 
дитсадок стане реальністю.

Депутат Ковельської районної 
ради (фракція «УКРОП») Григорій 
Рудюк наголосив: 

– Місце для цього яскравого 
майданчика обрано невипадково. 
Є всі підстави сподіватися, що не-
вдовзі в селі відновить роботу дит-

кавий він тим, що ініціативну групу очолив 
сільський голова. Він об’єднав молодих бать-
ків, яким не байдуже здоров’я дітей.

За рік плідної роботи Фонду в Любомль-
ському районі спільно з громадами реалізо-
вано чимало проектів. Керівник західної філії 
Фонду Андрій Алексюк запевняє, що робота 
в регіоні триватиме й надалі: 

– Люди на Любомльщині активні та іні-
ціативні. Коли я вперше приїхав у Вишнів, 
тут було по коліна снігу. Минуло зовсім мало 
часу – на цьому місці вже стоїть майданчик. 
Будьте й надалі активними, подавайте нові 
ідеї, пишіть проекти. Ми, своєю чергою, го-
тові сприяти в їх реалізації.

Ірина ЮЗВА,
Любомльський район

Суттєво покращити матері-
ально-технічну базу школи вдалося 
завдяки співпраці батьків із Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Спортивний інвентар придбали 
за підтримки Фонду в рамках реа-
лізованого проекту «Конкурентна 
школа». А мікроскоп і стенди в біо-
логічний та історичний кабінети – 
за кошти батьків. 

Директор НВК села Поступель 
Сергій Нікончук наголошує: ініціа-
тивна група батьків уже другий рік 
поспіль результативно співпрацює 
з Фондом. Торік на умовах співфі-
нансування біля школи поставили 
нову огорожу. Перший досвід був 
доволі успішним, тому поступель-
ці звернулися із черговою пропо-
зицією – придбати реквізити для 
занять у гуртку патріотичного ви-
ховання «Зірниця». 

Депутат Ратнівської районної 
ради від фракції «УКРОП» Микола 
Макарук, який завітав на вручення 
спортінвентарю, зазначив: 

– Сподіваюся, що ці м’ячі, ска-
калки, мати, ракетки сприятимуть 
фізичному вихованню школярів, 

тож вони демонструватимуть ви-
сокі досягнення. А сучасний намет 
і туристичне спорядження стануть 
у пригоді, коли діти будуть виїж-
джати на озеро Святе. Ми з вами 
переконалися, що тільки разом 
вдається робити добрі справи.   

За словами Сергія Нікончука, 
ініціативні батьки та вчителі пла-
нують  і надалі співпрацювати з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Адже у поступельській шко-
лі ще є над чим працювати, наразі 
громада міркує над новими про-
ектами. 

– Наш Фонд допомагає грома-
дам реалізовувати їхні задуми. Ми 
нічого не даруємо, лише підтриму-
ємо ваші ініціативи, долучаючись 
фінансово. За підтримки Фонду 
в Поступелі вже реалізовано три 
проекти. Результати нашої спів-
праці – очевидні. Тож чекаємо від 
вас нових пропозицій, – наголосив  
керівник північної філії Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» Арсен 
Базярук.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ратнівський район

садок. Діткам буде зручно тут гра-
тися під час прогулянок. Але тільки 
разом – громада і влада – зможемо 
досягти позитивного результату. 

Молоді мами Тетяна Рудень, Те-
тяна Ткачук та Наталія Сидорук ві-
рять, що їхні малюки таки відвіду-
ватимуть дитсадок. Адже батькам 
так хочеться, щоб сини й доньки 
зростали в колективі, розвивалися і 
вчилися разом із однолітками. Саме 
тому всі молоді родини долучилися 
до співфінансування майданчика й 
готові зробити посильний внесок у 
ремонт дитсадка. 

– У нашій родині підростають 

два школярики і двійко дошкільнят. 
То молодші дітки залюбки вчать 
зі старшими віршики, просять їх 
прочитати казочку. Якби молодші 
ходили в дитсадок, їм це пішло б 
тільки на користь, – вважає багато-
дітна мама Наталія Сидорук. 

Керівник ковельського пред-
ставництва Фонду «Тільки разом» 
Наталія Остапенко переконана: 
скулинська громада досягне мети. 

– Коли ми з ініціативною гру-
пою працювали над реалізацією 
проекту, було помітно, як зоргані-
зувалася громада. Люди зібрали чи-
малі кошти, долучилася й сільська 
рада. Разом обирали конструкції 
для майданчика, радилися. Згодом 
скулинці дружно вийшли і розчис-
тили ділянку, своїми силами вста-
новили всі ігрові елементи.  Оби-
раючи місце для майданчика, вони 
вже знали, що облаштовують його 
біля майбутнього дитсадка, – каже 
Наталія Остапенко. 

Завідувачка дитсадка запевняє, 
що в ініціативних батьків ще бага-
то планів для подальшої співпраці 
з Фондом. Бо тільки спільними зу-
силлями можна досягти омріяних 
результатів. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ковельський район

Громада у Вишневі активна та ініціативна

Будні дітлахів стануть цікавішими

У центрі села тепер щодня гамірно

Юні спортсмени раді подарункам



Я знаю, що мої почуття до тебе – це зрада проти Франції. Але не любити тебе я не можу, 
тому що це буде зрадою проти мого серця. Фільм «Людина в масці» 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

ТЕЛЕПРОГРАМА
www.volynnews.com 15№ 18 (66)  11 травня 2017 року

СУБОТА 20 травня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

22.45, 23.20, 00.00, 
01.15 Погода

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

джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Х/ф «Любий друг»
14.30 Чоловічий клуб. 

Спорт
15.35 Чоловічий клуб
16.10, 20.10 Хокей. 

Чемпіонат світу 2017. 
Півфінал

18.45 Богатирські ігри
19.50 Новини
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава «Три 

ідеальні подружжя»
05.00 Віра. Надія. Любов

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.30 Зона ночі
05.43, 07.00 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.02 Ревізор Крамниці
09.00 Таємний агент
10.15 Таємний агент. 

Пост-шоу
12.00 Від пацанки до 

панянки
14.00 Хто зверху?
16.00 М/ф «Супершістка»
18.00 Х/ф «Армагедон»
21.00 Х/ф «Назустріч 

шторму»
22.50 Х/ф «Епідемія»
00.45 Х/ф «Незвані»

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.40 «Холостяк - 7»
13.55 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Україна має 

талант! Діти-2»
21.35, 23.00 Т/с «Коли ми 

вдома»
22.30 «Україна має 

талант! Діти-2». 
Підсумки голосування

23.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
09.20 Х/ф «Лессі»
11.15 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
12.50 Х/ф «Джейн Ейр»
15.10, 19.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
18.00 «Навколо М»
00.00 Х/ф «Остання 

любов на Землі»
01.40 «Скептик»
03.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.50 

Сьогодні

07.15, 04.30 Зірковий 

шлях

09.10 Т/с «Ворожка»

13.00, 15.20 Т/с 

«Андрійко»

17.10, 19.40 Т/с «Пробач»

22.10 Х/ф «Іванко»
00.00 Реальна містика

02.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 

наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Містична Україна
08.20 Повітряні воїни
10.10, 21.00 

Паранормальний світ
12.00 Скарби за копійки
13.40 Загадки планети
14.40 У пошуках краси
17.40 Навколо світу. 

Місця сили
19.20 Брама часу
23.40 Україна: забута 

історія
05.40 Бандитська Одеса

МЕГА

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

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя»
11.00 «Одруження 

наосліп 3»
12.25 Т/с «Кохана 

вчителька»
16.50 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

Турція 2017»
00.00, 04.35 Х/ф «Вітер, 

що гойдає верес»
04.10 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

1+1

06.10 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Той самий 

Мюнхгаузен»
09.30 «Україна вражає»
10.00, 03.20 Док.проект 

«Олег Янковський. 
Я, на свою біду, 
безсмертний»

11.00, 04.05 Х/ф «Мій 
ласкавий і ніжний 
звір»

13.10 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

19.00, 20.30 Т/с «Доярка 
з Хацапетівки 3»

20.00, 02.50 «Подробиці»
22.20 «Великий бокс з 

Володимиром Кличко»
01.30 Х/ф «Лок»

ІНТЕР

05.20, 12.45 Факти
05.20 Т/с «Відділ 44»
06.50 Дивитися всім!
07.50 Без гальм
09.45 Дизель-шоу 
10.50, 11.50 Відпустка за 

обміном
13.00 Т/с «На трьох»
14.50 Х/ф «Подвійний 

КОПець»
16.45 Х/ф «Серце 

дракона»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Код да Вінчі»
22.55 Х/ф «Ангели і 

демони»
01.30 Х/ф «Далека 

країна»
03.40 Х/ф «Данило - 

князь Галицький»

ICTV

06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.35 М/с «Королiвська 

академiя»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.55 М/ф «Ігор»
12.30 Одного разу під 

Полтавою
14.00 Казки У Кіно
16.10 Х/ф «Шеф»
17.50 Х/ф «Сам удома 3»
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»
01.35 Щоденники 

Темного

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.30 Час-Тіme
07.55 Т/ц «Те, що в мені»
08.10 Мультфільм
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.10 Т/ц «Герої»
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), 
4 ч.

14.35 Т/ц «Краєзнавча 
подорож»

15.00 Т/ц «Спадщина»
15.25 «Піщані історії»
15.30 Т/ф «Фізики і 

лірики, взяті разом»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

«Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

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

8 випуск)
23.40 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Волинський портрет
07.00, 18.00 Мозаїка 

батьківства
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 «На часі»
08.35, 23.40 Феєрія 

мандрів
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 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
14.00 Концерт 

К.Малицької «Серце не 
камінь»

АВЕРС 15.00 Т/с «Посмішка звіра»
17.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
17.30 Завтра-сьогодні
18.30, 20.30 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.15 Т/с «Сад 
Гефсиманський»

20.00 Вісник обласної 
ради

20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Х/ф «На Захід»
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Так чи інакше: 

Вулична благодійність
02.00 МузейОк
03.00 Т/с «Посмішка звіра»
05.00 Ретроспектива: 

«Земля»

П’ЯТНИЦЯ 19 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 06.25 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 Ранок про Україну 
09.35 Д/с «Розповіді 
про Хансік» 10.00 Т/с 
«Красуні Едіт Уортон» 
12.05 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 12.25 
Суспільний університет 
13.25 «Схеми» 14.05 Т/с 
«Анна Піль» 15.20 Віра. 
Надія. Любов 16.35 Хочу 
бути 16.55 Хто в домі 
хазяїн? 17.20 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.55 З 
перших вуст 19.00, 01.55 
Новини. Культура 19.30 
Богатирські ігри 20.20 
Про головне 21.30, 02.10 
Новини. Спорт 21.45 
Д/ф «Одеська трагедія: 
кривавий слід «Русской 
весны» 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 00.25 
Від першої особи 02.20 
Музичне турне 03.30 
Надвечір’я. Долі 04.20 Т/с 
«Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.10, 02.35 Служба 
розшуку дітей

03.15, 02.40 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 07.50 Kids Time
06.02 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.55 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
08.00 Т/с «Друзі»
09.20, 20.45 Київ вдень 

та вночі
14.15 Серця трьох
16.10, 19.00 

Суперінтуїція
22.00 Х/ф 

«Вертикальний рубіж»
00.15 Х/ф «Хвиля»

НОВИЙ КАНАЛ
07.50 Х/ф «Дамське 

танго»

09.40 Х/ф «Рівняння 

любові»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Холостяк 

- 7»

01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.30 «Мультфільми»
10.00, 00.50 «Розсміши 

коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 01.40 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 2»
15.20, 21.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

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

К1
06.10, 13.30, 15.30 

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
16.10, 21.00 Т/с 

«Капитанша»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.20 «Слідами популіста». 

Частина перша. 
Спеціальний репортаж

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

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
07.30 Війна всередині нас
08.20, 13.00 Правила життя
09.10 Правда життя
10.10, 21.40 Мистецтво 

виживання
11.00, 17.10 Мадагаскар: 

зелений рай
12.00 У пошуках краси
13.50 Містична Україна
14.40 Потойбіччя. Сни
15.30 Повітряні воїни
16.20, 20.50 Скарби за 

копійки
18.10 Метеоритна загроза
19.10, 00.30 Легенди 

карного розшуку
20.00 Навколо світу. 

Місця сили
22.40 Таємниці Сонця

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.55, 12.20 «Міняю 
жінку»

13.45 Т/с «Матусі»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
22.00, 02.00 «Вечірній 

квартал»
00.00 «Вечірній Київ»
05.20 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.20, 13.20 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25 Т/с «Дурна 
кров»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробиці 

тижня»
22.00 Х/ф «Будинок для 

двох»
23.50 Х/ф «Таємниця 

«Чорних дроздів»
01.50 «Україна: забута 

історія»
04.25 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.30 Цивільна 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, 13.20 Х/ф 

«Мистецтво війни»
13.35, 16.10 Т/с 

«Кримінолог»
17.45 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф «Подвійний 

КОПець»
01.45 Т/с «Лас-Вегас»
03.05 Стоп-10

ICTV

06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.35 М/с «Королiвська 

академiя»
08.00 Мультмікс
09.25 Х/ф «Крріш 3»
12.10, 18.50 Панянка-

селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.25, 03.55 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Х/ф «Сам удома 3»
22.00 Х/ф «Шеф»
23.40 Х/ф «Крутий 

чувак»
01.20 Країна У

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30 «Із перших 

уст»
08.00 «Актуальний 

репортаж»
08.30 Т/ц «Стоп 

корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Чудесний 

канал»
10.40 Т/ц «Хочу бути»
11.05 «Книголюб»
11.30, 16.30, 23.15 Тема 

дня
12.00 Т/ц «Творчий 

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

купюр»
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 «Веснянки з 

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

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Агросвіт»
21.30 «Час країни»
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

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Волинський 
портрет

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 Погода

07.35 Глобал 3000
08.35, 23.30 Феєрія 

мандрів
10.00 Х/ф «На Захід»
11.30 Діагноз: здоров’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Так чи інакше: 

Спорт
14.00 Шукаємо таланти
14.30 Слідство Інфо
15.00 Т/с «Посмішка 

АВЕРС звіра»
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 «Сад 

Гефсиманський»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.05 Х/ф «На Захід»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт 

К.Малицької «Серце не 
камінь»

02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Посмішка 

звіра»
05.05 Ретроспектива: 

«Зігмунд 
Колосовський»

КАТЕРИНІ ВАРНАВІ В 
УКРАЇНУ – ЗАСЬ

Російській телеведучій та учасниці 
Comedy Woman Катерині Варнаві 

заборонили в’їзд в Україну на п’ять 
років, йдеться у відповіді СБУ на запит 
«Обозревателя».

«Її дії суперечать інтересам забезпечен-
ня безпеки України», – пояснили в СБУ.

В інтернеті є відео, на якому учасниці 
Comedy Woman співають пісню про Володи-
мира Путіна під час концерту в Криму у 2016 
році. 

Як відомо, з 2014 
до 2017 року Ка-
терина Варнава 
була співведу-
чою шоу «Хто 
зверху?» на 
українському 
«Новому ка-
налі», яке вона 
вела разом з 
українським 
шоуменом 
Сергієм 
Притулою.

табу

Фільм «Назустріч шторму» Фільм «Серце дракона»

Фільм «Подвійний КОПець»

Фільм «Крутий чувак»

21:00 16:45

23:50

23:40

hi-new
s.ru

obnovi.com

kino-torrent.net

obnovi.com

24sm
i.org

АЛЕН ДЕЛОН ІДЕ 
НА ПЕНСІЮ

81-річний французький актор 
Ален Делон заявив, що більше 

не хоче зніматися в кіно і йде на 
пенсію, повідомляє Le Parisien. 

За словами Алена Делона, остання 
стрічка з його участю буде про кохання між 
чоловіком його віку й 50-річною жінкою.

«Це буде мій останній фільм. Як і бок-
сер, який не хоче проводити зайвий бій, я 
теж не хочу зніматися в зайвому фільмі», – 
пояснив актор.

Ален Делон став відомим після ролей 
у фільмах «На яскравому сонці», «Рокко та 
його брати» і «Леопард». 

у світі кіно

омо, з 2014 
оку Ка-
рнава 

веду-
«Хто 
на 
ому 
ка-
вона 
м з 
им
м 

ю.

24sm
i.orggggggggggg

vokrugzvezd.com



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

ТЕЛЕПРОГРАМА16 www.volynnews.com

Якщо почуття любові й борг одне і те саме – то це справжнє благословення. Фільм «Розмальована вуаль»

№ 18 (66)  11 травня 2017 року

НЕДІЛЯ 21 травня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 21.30, 

23.20, 00.00, Погода
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Вшанування пам’яті 

жертв політичних 
репресій

09.35 Д/ф «Кенгір. Сорок 
днів свободи»

11.05 Д/ф
11.45 Мистецькі історії
12.00 Театральні сезони
12.45 Д/ф «Поверніть 

мені Шевченка»
13.20 Х/ф «Жива»
15.20 Д/с «Садові скарби»
16.20 Д/ф «Остання 

поїздка додому»
17.10 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017. Матч за 3-тє 
місце

19.35 Д/ф «Чесно жити і 
чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.45 Хокей. Чемпіонат 

світу 2017. Фінал
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи 
01.20 Д/ф «Місце пам’яті - 

Биківня»
02.00 КАНАЛУ

05.30, 12.45 Факти
06.00, 03.55 Т/с «Слідчі»
07.15 Т/с «Відділ 44»
11.00 Х/ф «Серце 

дракона»
13.10 Х/ф «Код да Вінчі»
16.00 Х/ф «Ангели і 

демони»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Робін Гуд»
23.25 Х/ф «Праведник»
01.40 Х/ф «Далека 

країна»

06.40 Це наше-це 
твоє 06.50 Байдиківка 
07.15 М/ф «Як козаки у 
хокей грали» 07.35 М/с 
«Королiвська академiя» 
08.00 Мультмікс 09.40 
М/с «Дора-мандрівниця» 
10.50 М/ф «Принц 
Єгипту» 12.40 Х/ф «Шість 
лебедів» 14.30 Х/ф 
«Карибське золото» 
16.20 Х/ф «Джек Гантер. 
В пошуках скарбів 
Угаріта» 18.20 Х/ф «Джек 
Гантер. Прокляття 
гробниці Ехнатона» 
20.10 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зірка» 22.00 
Х/ф «Пластик» 23.50 Х/ф 
«Крутий чувак» 01.30 
Х/ф «Крріш 3» 03.50 
Віталька 

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

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

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.25 «Медичний 

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

МІКС»
11.15 Т/ц «Гартуємось!»
11.40 Т/ц «Обереги»
12.15 «Кошик творчих 

ідей»
12.30 Мультфільм
12.50 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
13.10 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
13.35 Т/ф «Діти 

репресованих»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.35 Т/ц «Роки і долі»
15.00 «Дитячий світ»
15.25 Мультсеріал
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Я зможу!» (2 сезон, 

8 випуск)
17.10 Українське кіно 

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

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
19.50 Т/ф «Три новели 

про любов»
20.10 Ретроспектива ВТ: 

т/ф «На Чернечій горі»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017». (WMA), 
ч. 4

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»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на 

Майдані»
10.45 «Україна має 

талант! Діти-2»
13.45 Х/ф «Знахар»
16.10, 23.00 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.05, 22.00, 00.10 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.50 «Один за всіх»

06.30 «TOP SHOP»
07.30 Х/ф «Лессі»
09.25 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.00 Х/ф «Джейн Ейр»
13.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
22.10 Х/ф «Хатіко: 

Найвірніший друг»
00.00 «КВН»
01.50 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Андрійко»
13.00 Т/с «Пробач»
17.10, 20.00 Т/с 

«Анютине щастя»
19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.00 Т/с «Ворожка»
01.45 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Містична Україна
08.20 Повітряні воїни
10.10, 21.00 

Паранормальний світ
12.00 Скарби за копійки
13.40 Загадки планети
14.40 Дика Бразилія
17.40 Навколо світу 
19.20 Брама часу
23.40 Прихована 

реальність

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «ТСН»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.00 «На ножах»
11.40, 12.45 «Світ 

навиворіт - 2: Індія»
13.45, 15.00, 16.05, 17.25 

«Світ навиворіт - 5: 
Індонезія»

18.30 «Українські 
сенсації»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Не можу 
забути тебе»

00.50 «Аргумент кiно»
01.45 «Вечірній Київ»

06.00 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Час для 

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

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки 3»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Братські 

зв’язки»
00.30 Х/ф «Хрещений 

батько-2»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
05.29 Kids Time
05.30 Х/ф «Зупиняючий 

час»
07.10 М/ф «Супершістка»
09.20 Х/ф «Мій 

домашній динозавр»
11.20 Х/ф 

«Вертикальний рубіж»
14.00 Х/ф «Армагедон»
16.50 Х/ф «Назустріч 

шторму»
18.45 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес»

21.00 Х/ф «Знамення»
23.15 Х/ф «Афтершок»
01.05 Х/ф «Епідемія»

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Волинський портрет
07.00 Мозаїка батьківства
07.30 Завтра-сьогодні
08.00, 09.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
08.25, 09.25, 18.55, 

21.55 Погода
08.30, 14.30 Феєрія 

мандрів
08.50, 14.50, 18.30, 

20.30, 02.20 Вголос
09.30 Вісник обласної ради
10.00 Так чи інакше: 

Вулична благодійність
11.00 Архітектура Волині
11.30 Детонація
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
14.00 Дайджест

АВЕРС 15.00 Т/с «Посмішка звіра»
17.00 Благодатна купель
17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Слідство інфо
18.40 Я тут живу
19.00 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
20.00 По ту сторону 

пригод
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових подій
21.30 Євромакс
22.00 Х/ф «На Захід»
23.30 Шляхами Волині
00.00 Огляд світових 

подій
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Так чи інакше: 

Інтимні стосунки
01.45 Я тут живу
02.00 МузейОк
02.30 Завтра- сьогодні
03.00 Т/с «Посмішка звіра»
05.00 Ретроспектива: 

«Шкурник»

ФУТБОЛ 1

ПН 15 травня ВТ 16 травня СР 17 травня ЧТ 18 травня ПТ 19 травня СБ 20 травня НД 21 травня
06.00 Ман Сіті - Лестер. 
Чемпіонат Англії 07.45, 21.50 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15 
Олімпік - Динамо. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 10.20 «Великий 
футбол» 12.05 Бетіс - Атлетіко 
13.50 Тоттенгем - МЮ. 
Чемпіонат Англії 16.00 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру. 
Прем’єра 16.55 Реал - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 18.45, 21.40, 
22.20, 03.25, 05.30 Топ-матч 
18.55 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 19.50 
МЮ - Барселона. 1/2 фіналу 
(2007/2008). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів 22.50 Ворскла - 
Зірка. Чемпіонат України 00.40 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
01.35 Лас-Пальмас - Барселона 
03.40 Іллічівець - Верес. 
Чемпіонат України. Перша Ліга 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20, 17.20 Челсі 
- Вотфорд. Чемпіонат Англії 
09.05, 21.35 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Олімпік - Динамо. Чемпіонат 
України 12.10 «Великий 
футбол» 13.50 Вільярреал 
- Депортіво. Чемпіонат 
Іспанії 19.15 «Моя гра» 19.45 
Лас-Пальмас - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 22.50 Вест 
Гем - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 00.40 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру 01.35 Сосьєдад 
- Малага. Чемпіонат Іспанії 
03.25, 05.30 Топ-матч 03.40 
Тоттенгем - МЮ. Чемпіонат 
Англії 

06.00 Бетіс - Атлетіко 07.45 
«Моя гра» 08.15 Ворскла 
- Зірка 10.00, 15.40, 21.45 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 Ман 
Сіті - Вест Бромвіч. Чемпіонат 
Англії 12.10, 19.05 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 13.05 
Реал - Севілья. Чемпіонат 
Іспанії 14.55, 19.00 Топ-матч 
15.10 «Сіткорізи». Прем’єра 
16.00 «LaLiga Files» 5 епізод. 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
16.40 Тоттенгем - МЮ. 
Чемпіонат Англії 18.30, 04.50 
Журнал Ліги Чемпіонів 20.00, 
23.20 «Студія LIVE» 20.55 
LIVE. Шахтар - Динамо. Фінал. 
Кубок України 00.00, 05.20 
«Сіткорізи» 00.30 Еспаньйол 
- Валенсія. Чемпіонат Іспанії 
02.20 «LaLiga Files» 5 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 03.00 Челсі - 
Вотфорд. Чемпіонат Англії 

06.00 Олімпік - Динамо. 
Чемпіонат України 07.45, 
18.50 «Сіткорізи» 08.15 
Сосьєдад - Малага. Чемпіонат 
Іспанії 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20, 
13.15, 00.00, 03.00 «Студія 
LIVE» 11.15, 00.55 Шахтар - 
Динамо. Фінал. Кубок України 
13.55 Вест Гем - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 16.00 «LaLiga 
Docs» 5 епізод. Чемпіонат 
Іспанії. Прем’єра 16.55 
Ворскла - Зірка. Чемпіонат 
України 19.20 Сельта - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 21.10 «Моя 
гра» 21.40 LIVE. Лестер - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
23.45, 03.40 Топ-матч 03.55 
Осасуна - Гранада. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00 Вест Гем - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 07.45, 04.00 
Вільярреал - Депортіво. 
Чемпіонат Іспанії 09.30, 16.00 
«Моя гра» 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Сельта - Реал. Чемпіонат Іспанії 
12.05 Ман Сіті - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 13.55 Бетіс 
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії 
16.30 Лестер - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 18.15 «LaLiga 
Docs» 5 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 18.55, 21.50 «Студія 
LIVE» 19.50 Шахтар - Динамо. 
Фінал. Кубок України 22.50 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру 23.20 Лас-Пальмас - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
01.10 Світ Прем’єр-Ліги 01.40 
Тоттенгем - МЮ. Чемпіонат 
Англії 03.30 «Сіткорізи» 

06.00, 01.50 Лестер - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
07.45, 16.30 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 08.15 
Сельта - Реал. Чемпіонат Іспанії 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20, 01.10 «La-
Liga Files» 5 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 11.05 Лас-Пальмас - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
12.55, 21.25 «LaLiga Docs» 
5 епізод. Чемпіонат Іспанії 
13.50 Ман Сіті - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 16.00, 22.50 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 16.55, 19.25 LIVE. 
Чемпіонат Іспанії 18.55 Світ 
Прем’єр-Ліги 22.20, 03.40 
Топ-матч 23.20 Сталь - Дніпро. 
Чемпіонат України 03.55 Зірка 
- Волинь. Чемпіонат України 

06.00 Шахтар - Динамо. Фінал. 
Кубок України 07.45 Світ 
Прем’єр-Ліги 08.15, 10.50 
Чемпіонат Іспанії 10.00, 16.00, 
20.15 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 «Моя гра». Прем’єра 
12.40 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 13.10 «LaLiga Files» 
5 епізод. Чемпіонат Іспанії 
13.50 LIVE. Іллічівець - Колос. 
Чемпіонат України. Перша 
Ліга 16.20, 18.55 Тур ONLINE 
16.55 LIVE. Шахтар - Олімпік. 
Чемпіонат України 17.45 
Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Олександрія - Чорноморець. 
Чемпіонат України 21.20 
«Великий футбол» 23.00 МЮ 
- Кристал Пелес. Чемпіонат 
Англії. Прем’єра 00.50 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
02.40 Журнал Ліги Чемпіонів 
03.10 Челсі - Сандерленд

Фільм «Ангели і демони»

16:00

kinopoisk.ru

Фільм «Жива»

13:20

galka.if.ua

Не всяке життя 
закінчується 

смертю, інколи 
воно закінчується 

весіллям...

Моя бабуся переконана, 
що з самсунга на самсунг 
дзвонити дешевше, ніж із 

самсунга на нокію.
***

«Береженого Бог 
береже», – подумав Андрій, 

коли у нього закінчився 
заряд у ручці під час 

розпису в загсі.
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

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

варто знати нехай смакує!

СКІЛЬКИ КАВИ ПИТИ, 
АБИ НЕ ХВОРІТИ 

Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 095-383-43-79    купи-продай     

Частина нітратів 
виводиться з 
організму, але 

інша частина утворює 
шкідливі хімічні 
сполуки (нітрати 
перетворюються на 
нітрити), в результаті 
чого погіршується 
насичення клітин 
киснем, стаються 
серйозні збої в обміні 
речовин, слабшає 
імунітет, відбувається 
дестабілізація 
нервової системи, 
знижується кількість 
вітамінів, що 
надходять в організм, 
з’являються проблеми 
зі шлунково-
кишковим трактом, 
із серцево-судинною 
та дихальною 
системами. 

Якщо продукт з великим 
вмістом нітратів вжити один 
раз, великої шкоди організ-
му не буде. Якщо ж робити це 
регулярно, то можливе його 
перенасичення токсинами.

Найголовніша порада – 
купувати перевірену продук-
цію зі свого регіону, а не 
привезену здалеку. Хоча ви-
рощені у нас дуже рання ре-
диска чи пекінська капуста 
також можуть містити багато 
нітратів. Тому найкраще ви-
рощувати овочі самостійно. 
Вивести нітрати повністю з 

Американські 
вчені заявили, 

що найкращий 
спосіб «розбудити» 
організм – це 
десятихвилинна 
пробіжка сходами. 

За словами лікарів, від 
бігу користі буде набага-
то більше, ніж від горнятка 
кави. Науковці перекону-
ють, що така сумнівна, на 
перший погляд, заміна має 
низку переваг. Зокрема, лег-
ка зарядка дасть вам сил та 
енергії на весь день і доб-
ре укріпить м’язи. Хай як 
дивно, але ранкова ходьба 
здатна мотивувати перед по-
чатком робочого дня. Також 
фізичні навантаження добре 
підвищують настрій. Однак 
не варто зловживати ранко-
вими тренуваннями, варто 
все робити в міру. Адже, як 
з’ясувалося за підсумками 
досліджень, від ранкових ре-
гулярних важких фі-
зичних наван-
тажень люди 
х в о р і ю т ь 
на інфаркт 
частіше. Це 
пов’язано 
з високим 
н а в а н -
тажен-
ням на 
серцево-
с у д и н н у 
систему. 

Якщо ж ви все-таки не 
можете відмовитися від ка-
вусі, то пийте не більше, аніж 
чотири горнятка на день. Як 
стверджують учені з Між-
народного інституту наук 
про життя США, ця доза не 
є ризикованою для здоров’я 
людини, повідомляє The 
Independent. 

Науковці провели близь-
ко 750 досліджень, під час 
яких спостерігали за впливом 
кофеїну на організм людини. 
Аналізи показали, що спо-
живання 400 мг кофеїну, а це 
приблизно 4 горнятка кави, – 
безпечна доза для дорослих. 
Американські дослідники та-
кож зазначили, що вагітним 
жінкам можна пити до 300 мл 
кави, не перей маючись за 
своє здоров’я, а діти можуть 
споживати до 2,5 мг кофеїну 
на день. Утім, майбутні мами, 
перш ніж вірити американ-
ським вченим, проконсуль-
туйтеся зі своїм лікарем. 

Науковці наголошу-
ють, що дуже важливо 

к о н т р о л ю в а т и 
кількість випи-
тої кави, а також 
зважати на якість 

напою та міру ко-
феїну, який людина 
отримує не тільки 
з кави, а й із чаю, 
чорного шокола-

ду, енергетичних на-
поїв, медикаментів.

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. Ви-
коную роботи із пробивання свердловин, 
ремонту та обслуговування обладнання. 
Продам плівки тепличні чотирисезонні поль-
ського виробництва, ширина – 6 м, 8 м, 12 м; 
бочки пластмасові, харчові на 100-200 літ-
рів, 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 бі-
лого кольору: двигун моноінжекторний 1.8, 
титанові диски, електропакет, гідропідси-
лювач, сигналізація, центральний замок. Рік 
1996-й. Тел. 066-578-01-67 (Валерій). 

 Продам недорого трактори Т-25, Т-40АМ, 
ЮМЗ-6АКЛ у дуже доброму технічному 
стані, а також зернозбиральний комбайн 
Clas Compact 25 в Любешівському районі. 
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 встановлене 
обладнання. Заміна несправних комплекту-
вальних, фільтрів газу. Промивання газових 
та бензинових форсунок, перевірка свічок 
запалювання на стенді. Луцьк, вул. Наливай-
ка, 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 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.

 Продам квартиру площею 110 м2 під ко-
мерцію у зданому будинку на вул. Зацепи у 
Луцьку. Тел. 097-102-09-95.

 Візьму в оренду приміщення під ма-
газин площею 22-40 м2. Терміново! 
Тел. 066-263-21-78.

РОБОТА
 Робота в Польщі, Німеччині: будівель-

ні спеціальності; різноробочі на склади, 
фабрики; зварники, слюсарі, столяри. Ви-
сокі зарплати, перевірені роботодавці. Ві-
зова підтримка. Довезення до місця праці. 
Тел.: 096-956-37-96, 066-799-53-22. (Ліц. 
МСПУ серія АВ № 585198 від 30.07.2012 р.).

 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 тиж-
день. Маю досвід роботи з дітьми від наро-
дження. Можу готувати їсти, доглядати за 
речами дитини. Усе погоджую та обгово-
рюю з батьками. Маю педагогічні навич-
ки. Є позитивні рекомендації. Усі подроби-
ці – телефоном. Зарплата за домовленістю. 
Тел. 095-210-90-33 (Оксана).

 На харчове та кондитерське виробни-
цтво потрібні працівники (жінки) для робо-
ти на устаткуванні, інженер-механік, приби-
ральниці й різноробочі, борошнорозважувач. 
Тел. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).

 Працевлаштування у Польщі!
– сезонні роботи (полуниці, черешні, вишні, 
малина, помідори, яблука, допомога на фер-
мерських угіддях);
– будівництво (спеціалісти і різноробочі);
– супермаркети Biedronka (чоловіки та жінки 
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 Володимирівна), 
067-914-15-78 (Альона); м. Луцьк, вул. Ко-
вельська, 1, 095-925-23-92, 096-598-11-52 
(Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 Промислові (топінгові) підлоги. Влаштуван-
ня. Будівельні роботи. Тел. 050-611-88-25.

 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.

 Утеплення будинків заливним пінопластом 
(піноізолом), заповнення міжстінних пустот, 
горищ, підлог, сайдингу. Економія газу та 

електроенергії до 40%. Матеріал не їдять 
гризуни, негорючий та екологічно чистий. 
Тел.: 067-699-55-97, 050-327-51-31. 

РІЗНЕ
 Колекціонер купить для власної колекції ор-

дени Леніна від 21 000 грн та інші ордени й ме-
далі 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.

Вміст нітратів в овочах та фруктах
Найнижча кількість нітратів (до 150 мг/кг) – у 
помідорах, солодкому перці, картоплі, пізній моркві, 
горосі, часникові та ріпчастій цибулі. Середня кількість 
нітратів (до 700 мг/кг) – в огірках, кабачках, гарбузі, 
ранній моркві, осінній цвітній капусті й патисонах, пізній 
білоголовій капусті та щавлі, зеленій цибулі, цибулі-пореї 
і коренях петрушки.

Висока кількість нітратів (до 1500 мг/кг) –  у буряках, 
броколі, ранній білокачанній/цвітній капусті, селері, 
хроні, ріпі, редьці, ревені. Максимальна кількість нітратів 
(до 4000 мг/кг) –  у буряковому листі та шпинаті, в 
редисці, кропі, пекінській капусті, листках петрушки.

Також кількість нітратів буде залежати від виду овочів, 
часу дозрівання (ранні/пізні) та від ґрунту 
(відкритий, парник). Наприклад, рання редиска 
висмоктує з ґрунту нітрати разом з вологою. 
Вона є лідером із їх вмісту (до 80%).

ЯК ПОЗБУТИСЯ НІТРАТІВ

продуктів годі, але знизити 
їх кількість у їжі цілком ре-
ально. 

Зелень перед приго-
туванням слід поставити у 
воду букетом на кілька го-
дин під пряме сонячне світ-
ло, або замочити у воді на 
годину. Те ж саме слід роби-
ти з почищеною картоплею. 
Овочі перед приготуван-
ням треба нарізати й замо-

чити у воді на 10 хвилин. 
На 1,5 см з двох боків слід 
обрізати огірки, кабачки, 
баклажани, томати, цибулю 
й буряк, а з капусти варто 
знімати верхні листки, ка-
чан викинути. Овочі треба 
мити в содовому розчині 
та ретельно обполіскувати 
водою, не використовувати 
в їжу стебла зелені, тільки 
листя. Під час варіння супу 

з овочів треба зливати пер-
ший бульйон. 

Також варто позбувати-
ся сумнівних, підгнилих, по-
шкоджених овочів і фрук-
тів.

Частково нейтралізува-
ти нітрати допоможуть гра-
натовий сік, яблучний оцет 
або лимонна кислота, які 
треба додавати до овочів 
перед приготуванням їжі. 
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ДОВІДКА ВН

не така, як усі

відродження культури добра справа

Яна – друга і бажана 
дитина лучанки 
Світлани Плетнякової. 

Жінка розповідає, що 
народила ї ї, коли старшій 
доньці було чотири роки. 
Дівчинка не така, як 
інші діти. У неї синдром 
Дауна – замість звичайних 
46 хромосом має у 21-й 
парі надлишкову третю 
хромосому.

«Коли лікар підтвердив вагіт-
ність, я була дуже щаслива, – при-
гадує ту хвилину Світлана. – Додо-
му летіла, мов на крилах. Під час 
вагітності медики нічого лихого не 
прогнозували, казали, що дитинка 
здорова. Однак коли донька наро-
дилася, то у пологовому мені по-
відомили страшний діагноз – син-
дром Дауна. Тоді медики мали дуже 
мало інформації про цю хворобу. 
Навіть вмовляли мене відмовити-
ся від своєї кровинки. Казали, що у 
мене ще будуть діти. Але я ні секун-
ди не роздумувала, забрала дитину 
і любила її такою, яку мені дав Бог». 

ЩОДНЯ ДАРУЄ ЛЮБОВ 
Світлана каже, що жодного разу 

не пошкодувала про своє рішення. 
У неї не було шоку, розчарування чи 
обурення, як буває у деяких матусь, 
коли вони дізнаються про невилі-
ковну хворобу чада. Жінка каже, що 
нині навіть не уявляє свого життя 
без доньки. 

«Мене дуже підтримали мої бать-
ки, – каже Світлана. – Може, через це 
мені було легше прийняти ситуацію, 
усвідомити, що моя дитина особли-
ва. Тоді мені говорили, що такі дітки 
не ходять, не говорять і живуть тіль-
ки до 25 років, бо вони відстають у 
розвитку, а потім швидше старіють. 

Днями в Сенаторській 
залі Королівського Замку 
у Варшаві відбулася IIІ 
звітна конференція Фонду 
Культурної Спадщини 
Польщі. У ній взяли участь 
представники України: 
народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич, 
голова фракції «УКРОП» 
у Волинській обласній 
раді Вячеслав Рубльов та 
депутат облради, укропівець 
Олександр Омельчук, 
помічник-консультант 
народного депутата Лариса 
Понєдєльнік. 

Під час робочої зустрічі обгово-
рили питання відновлення історич-
ної культурної спадщини в селищі 
Олика Ківерцівського району. На-
гадаємо, що у 2013 році польський 
Фонд Культурної Спадщини почав 
консерваторсько-відновлювальні 
роботи, метою яких є повернення 
храму в Олиці колишньої величі. 
На ці роботи Міністерством культу-
ри і Сенатом було виділено вже 2,5 
мільйона злотих.

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ОЛИКА 
МОЖЕ СТАТИ ТУРИСТИЧНОЮ 
РОДЗИНКОЮ ВОЛИНІ ТА УКРАЇНИ»

ДІВЧИНКА, ЩО ЛЮБИТЬ УВЕСЬ СВІТ 

УСЕ ЖИТТЯ 
ПРИСВЯТИЛА ДОНЬЦІ 

Зараз Яні – 19. Вона захоплюєть-
ся музикою та малюванням. Світла-
на каже, що її донька живе таким же 
життям, як і звичайні діти, вміє ро-
бити усе, що й вони. Тільки усе це їй 
далося значно важче. Дівчина дуже 
щира, як і всі діти із синдромом 
Дауна, вона не вміє лукавити. Яна 
любить усіх, увесь світ, вона готова 
всім допомагати. 

Світлана усе життя присвятила 
тому, щоб піклуватися про доньку. 
Каже, що вона не змушуватиме Яну 
ходити на роботу тільки тому, що їй 
треба навчитися заробляти гроші.

«Комфорт моєї дитини для мене 
набагато важливіший, – запевняє 
вона. – Такі діти швидко втомлю-
ються. Якщо хтось із роботодавців 
і погодиться взяти її на роботу, то 
він має добре розуміти, що з такими 

людьми нелегко. Бо вже за годину 
вона може відмовитися працюва-
ти, скаже, що втомилася. І ніхто не 
зможе переконати її в протилежно-
му. У Європі за такими людьми при-
кріплені волонтери, які їх водять на 
роботу і там за ними слідкують». 

Жінка каже, що її доньки 
дуже люблять одна одну. Старша 
Аня – волонтер. Вона опікується 
дітками-інвалідами у Польщі. Дівчи-
на пообіцяла мамі, що колись теж 
піклуватиметься про Яну й ніколи 
не залишить сестричку напризво-
ляще. 

«Вона чудово усвідомлює, яку 
відповідальність бере на себе, – 
каже Світлана. – Знайома з батька-
ми, які дуже стурбовані, бо не зна-
ють, що буде з дітьми, коли їх не 
стане. Вони не мають на кого їх за-
лишити. У мене переживань з цього 
приводу нема». 

Польським і українським рес-
тавраторам вдалося забезпечити 
реконструкцію костелу, відновити 
розібрані конструктивні елементи, 
а також провести реставрацію шту-
катурки, вікон, віконних ґрат і даху.

Варто зазначити, що Олицький 
костел-колегіат – визначна бароко-
ва пам’ятка сакральної архітектури 
ХVII століття, яку на сьогодні визна-
но найгарнішим римо-католицьким 
храмом на Волині. 

Ірина Констанкевич наголошує, 
що такі культурні пам’ятки треба 
відроджувати насамперед для ви-
ховання у наших громадян любові й 
шани до духовної історії.

«Ми будемо приділяти увагу та-
ким історичним об’єктам, адже це 
не лише польська, але й українська 
історична спадщина. В Олиці чима-
ло пам’яток, які можуть перетвори-
ти цей населений пункт на турис-
тичну родзинку Волині та України. 
Цьому передуватиме довгий шлях 
наполегливої праці, але його вже 
розпочато, і ми не зупинимося, бу-
демо впевнено ним крокувати», – 
зазначила нардеп. 

До слова, Ірина Констанкевич 
опікується питанням реставра-
ції храму та відновлення історії 
селища Олика майже рік. Зокре-
ма, будучи депутатом Волинської 

з сім
ейного архіву 

Це мене трохи налякало. Але тепер 
я знаю, що це не так. Хтось із меди-
ків намагався нашпигувати дитину 
таблетками, хтось уколами. Один 
генетик призначав одні медикамен-
ти, а інший – щось своє. Вирішила, 
що моя дитина ніяких ліків пити не 
буде. Я знала, що головне – любити 
її і добре про неї піклуватися, щоб 
вона почувалася потрібною».  

Жінка розповідає, що виховува-
ла Яну так, як і старшу доньку. Вона 
не соромилася своєї дитини і не 
ховала її від людей. У півтора року 
дівчинка почала ходити в спеціалі-
зований садочок, а потім – у центр 
реабілітації. 

«Вона успішно закінчила цей 
центр, – каже мама дівчини. – Там 
нам дуже допомогли. Таким дітям 
потрібні спеціалісти. Тільки тоді 
буде хороший результат. З Яною 
працювали і логопед, і психолог. У 
школу моя дитина не ходила, її на-
вчали вдома учителі. Вона пише та 
читає. Знає напам’ять багато пісень. 
Але таблицю множення так і не ви-
вчила. З першого разу сказала, що 
це їй не потрібно. Яна може розпо-
вісти усе, що прочитає з історії та 
літератури, а от математику не лю-
бить узагалі». 

Уже кілька років поспіль Яна ма-
лює лише самі сердечка. Коли мама 
запитала, як вона назвала свій ма-
люнок, то дівчинка їй відповіла: «У 
моїх картинах багато любові». 

«Я щодня відчуваю, як вона мене 
любить, – зізнається жінка. – Кілька 
разів на день Яна мені це повторює. 
Вона усім людям, які поруч з нею, 
розповідає про свою любов». 

За словами Світлани, такі діт-
ки дуже відчувають людей. Якщо 
людина погана, то вони не будуть 
з нею спілкуватися. Сонячні дітки 
не чекають любові навзаєм. Їхня 
любов безумовна, абсолютно без-
корислива. 

ВАЖКО НЕ З ДИТИНОЮ, 
А З СУСПІЛЬСТВОМ 

Світлана розповідає, що діти, які 
виросли з Яною в одному будинку, 
дружили з нею доти, доки не стали 
дорослими. Тепер можуть пройти 
повз дівчину й навіть не привітатися. 

«Може, вони бояться, чи не 
знають, як правильно спілкувати-
ся з такими людьми, – міркує вона. 
– Адже у наших дітей свої потреби. 
Вони живуть у зовсім іншому світі. 
Яна робить тільки те, що їй цікаво. 
Якщо щось піде не так, то вона не 
буде пристосовуватися».

Жінка каже, що люди дуже по-
різному сприймають дітей із син-
дромом Дауна: або витріщаються 
на них з цікавості, або ж шкодують. 

«Наших дітей не треба шкоду-
вати. До них треба ставитися так, 
як до всіх інших членів суспільства. 
Людям в Україні слід пояснювати, 
що синдром Дауна не передаєть-
ся, що ці діти народжуються не у 
батьків-алкоголіків, а в нормальних 
сім’ях», – каже Світлана. 

Мама Яни сподівається, що 
колись українське суспільство на-
вчиться сприймати людей із син-
дромом Дауна не як розумово від-
сталих, а як трохи інших, зі своїми 
поглядами на життя. 

«Це, безумовно, інше, але краси-
ве життя. Коли у сім’ї дитина з інва-
лідністю, то серце стає добрішим, а 
мама сильнішою, тому що хоче ста-
ти добрим захисником, опорою для 
доньки, – переконана Світлана. – На-
справді важко не з дитиною, а з сус-
пільством. Ми, батьки, перебуваємо 
у постійній боротьбі, бо хочемо дати 
своїй дитині те, що інші діти отриму-
ють просто так. Неповносправна ди-
тина вимагає трохи більше від бать-
ків, але ви не відчуваєте, що це тягар, 
це любов. Люди навіть не уявляють, 
який багатий внутрішній світ Яни. 
Вона є даром Божим. Жаль, що не всі 
можуть цю красу побачити».

  Сергій ВІРНИЙ 
Польща,
Ківерцівський район

обл ради, Ірина Констанкевич 
внесла зміни до регіональної 
програми підтримки культури 
щодо виділення коштів на роз-
робку проектно-кошторисної 
докумен тації для реконструкції 
костелу-колегіату. Також за іні-
ціативи нардепа було організо-
вано засідання круглого столу 
щодо дослідження Олики й 
Ківерцівщини, а 21-22 вересня 
2017 року буде проведено Між-
народну наукову конференцію 
«Олика та Радзивілли в історії 
України, Польщі та Білорусі».

Також під час конференції 
представники УКРОПу обгово-
рили з польськими колегами 
питання залучення коштів на 
розчищення частини підземел-
ля римо-католицького костелу 
Петра і Павла в Луцьку. 

За словами Ірини Кон-
станкевич, увагу приділили і 
реставрації будинку Габріелі 
Запольської у селі Прилуць-
ке Ківерцівського району. 
Розв’язання цього питання 
пришвидшиться, якщо місцева 
влада знайде можливість виго-
товити проектно-кошторисну 
документацію на цей об’єкт. 

volynnew
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Луцький район

Ветерани АТО висадили у селі 
Гаразджа Луцького району 
100 саджанців унікального 
для Волині дерева – павловнії, 
повідомили у прес-службі 
Волинського обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства. 

Нині павловнія – тренд у дере-
вопереробній промисловості та біо-
енергетиці. Адже лише за п’ять років 
дерево виростає до 15-20 м, а після 
зрізування за такий же період регене-
рує до попередніх розмірів. Дерево 
стійке до морозів та шкідників, при-
датне для виготовлення меблів і біо-
палива. В Україні павловнією засадже-
но вже 250 га земель. 

НА ВОЛИНІ ВИСАДИЛИ 
РІДКІСНІ ДЕРЕВА

Павловнія – штучно виведе-
не і клоноване дерево, спро-
можне виживати і розвиватися 
в екстремальних умовах (-25, 
+45 градусів С). Воно має між-
народне визнання. Павловнія 
є чудовою сировиною для бу-
дівельної галузі, меблевої про-
мисловості, в авіабудуванні та 
суднобудуванні. Заготовля-
ти деревину можна після трьох 
повних років зростання.

прес-служ
ба ВО

УЛМ
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Світлана запевняє: донька для неї 
не тягар, а справжній дар Божий

Храму в Олиці хочуть повернути колишню велич
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Є достатньо світла для тих, хто хоче бачити, і достатньо темряви для тих, хто не хоче. Блез Паскаль
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  Лілія БОНДАР

мереживо долі

ПРИКРАСИ ДЛЯ ВОЛОССЯ 
РОЗКВІТАЮТЬ ПИШНИМИ КВІТАМИ

  Сергій ЖУКОВСЬКИЙ
Луцьк

умілі руки

Марія сиділа біля вікна, 
підперши обличчя 

руками, як колись, у дитячі 
літа. Та тепер ї ї думки 
були далекими від юних 
рожевих мрій. За вікном 
сіявся дрібний весняний 
дощик, а на душі було 
так журно… Чи мала вона 
щастя в заміжжі? Мабуть, 
але недовге. Якщо те 
щастя й було, то дуже вже 
куценьке, тоненьке, таке 
порцеляново-крихке, що 
розбилося на тисячі скалок 
від першого ж удару лихої 
долі. Але вона, сховавши 
біль глибоко в душі, далі 
жила дітьми. 

Молодою Марія була справж-
ньою красунею. Та й розумом, як 
то кажуть, не обділив Господь. Тому 
залицяльників у дівчини було чима-
ло. Зовсім юною зустріла Івана, аж 
світилася від щастя. Адже той, кого 
так ніжно і трепетно любила, все ж 
привів її під вінець. А за рік вони 
подарували світові сина – гарного 
й міцненького, як тугенький коло-
сочок. Материнство зробило Марі-
їне щастя ще чистішим та світлішим, 
а любов так і струменіла з очей. 
Діточки посипалися, як зірочки з 
неба. Народилося у подружжя їх 
аж п’ятеро. Жили бідно, тулилися в 
маленькій кімнаті у батьківській хаті 
Івана. Скрутно було молодій парі. 

Буває так, що проблеми обся-
дуть людину з усіх боків. Ні відігнати 
їх, ні сховатися від них. У такі хвили-
ни Марія завжди прямувала до хра-
му, шукала розради в молитві, бла-
гала Всевишнього про милосердя: 
«Господи, дай мені розуму, підкажи, 
як маю вчинити, щоб житло купити, 
бо грошей зовсім не вистачає. Того, 
що з чоловіком підзбирали, хіба на 
будку вистачить». Згодом купили 
невеличкий дерев’яний будиночок, 
де й підлоги не було, сира земля під 
ногами. Дві кімнатки та маленький 

Кожна мама, у якої є донечка, 
прагне, щоб ї ї дитина була 
найгарнішою. Такої ж думки 

лучанка Ірина Крук, яка полюбляє 
прикрашати кіски своєї малечі 
різнобарвними атласними квітами. 
Рукоділля, що називається 
канзаши, дає майстрині змогу 
створювати надзвичайно 
естетичні речі.

УКРАЇНІЗОВАНЕ 
МИСТЕЦТВО З АЗІЇ

Мальовничі прикраси, виготовлені ру-
ками цієї приємної молодої жінки, я вперше 
побачив на її сторінці в інтернеті. Тоді ще не 
уявляв, якими прекрасними можуть бути не-
живі квіти. 

Ірина займається канзаши вже кілька 
років. Хоч потяг до прекрасного у неї був із 
дитинства, адже завжди прагнула творити 
красу: бачила гарну картину чи вишивку – 
пробувала й собі відтворити. Нині ж, опану-
вавши квіткове рукоділля, самостійно ви-
гадує образи, власноруч моделює прикраси 
для волосся. 

«Хай як дивно, але головна моя майстер-
ня – на кухні. Там у мене є спеціальний столик 
з усім, що потрібно: стрічками, пристроями, 
підручними матеріалами, які допомагають 
створювати квіточки, оздоблювати шпильки, 
формувати брошки чи розлогі квіткові коро-
ни», – розповідає майстриня.

Канзаши як вид мистецтва має китайське 
походження, проте у її руках воно давно на-
було українського колориту. Усі квіти з атласу 

квітах з атласу, бо цей матеріал неслухняний. 
Тобто, щоб зафіксувати виріб у потрібній фор-
мі, доводиться його підносити до вогню».

КАНЗАШИ ДО ВПОДОБИ 
І ДОРОСЛИМ, І МАЛИМ

Усіх квіток, виготовлених з атласних стрі-
чок, майстриня нині не може злічити, адже 
за роки копіткої праці їх було виготовлено 
чимало. «Моя донечка ходить у садочок. Ди-
тина хоче бути красивою, щоб у волоссі були 
гарненькі квіточки, тому виготовляю для неї 
щось симпатичне. Та й родичі просять зроби-
ти подібне. Уже через них дізнаються й інші 
люди, звертаються із замовленнями», – роз-
повідає Ірина. 

У роботі майстриня використовує зде-
більшого атласні стрічки, адже вони хорошої 
якості, а після спеціальної обробки добре 
тримають задану форму. З-поміж виробів – 
переважно віночки, шпильки чи заколки у 
волосся, іноді замовляють весільні букетики 

майстриня виготовляє в національному стилі. 
Тому в Ірининому канзаши немає технік від 
майстрів з Піднебесної.

«Свої творіння обробляю спеціальними 
блискітками і лаком, щоб шпильки з квітами 
не втрачали форми навіть тоді, коли дитина 
лягає з ними спати, – пояснює. – Щоби зроби-
ти одну квітку, витрачаю дві-три години. Час-
то користуюся свічкою: припалюю кутики у 

для одягу молодят. Мають попит і колоритні 
брошки з квітів.

«Прикраси з атласних квіток сьогодні 
дуже модні, – каже рукодільниця. – Жінки за-
любки чіпляють їх собі не лише у волосся, але 
й до сукні чи пояса».

Пані Ірина вчилася мистецтва канзаши 
зав дяки відео з інтернету. Засвоювала поба-
чений матеріал і потрохи стала робити своїми 
руками ромашки, троянди й навіть складніші 
квітки, як-от хризантеми. 

«З часом усе стало вдаватися. Тепер, як 
дивлюся на свої перші роботи, то просто ди-
вуюся – як можна було так незграбно виго-
товити, – сміється. – Тому дещо зроблене на 
початках навіть викинула». 

Щодо самих квітів, то Ірина найбільше 
полюбляє троянди. Скільки себе пам’ятає, 
їй завше подобався зелений колір, але от у 
канзаши послуговується зазвичай яскравими 
барвами: червоною, персиковою, рожевою.

«Усі квіти в своїх виробах я творю власно-
руч. А от спеціальні елементи доводиться до-
куповувати, скажімо, ягідки калини, які виго-
товляють із пінопласту. Вони стають чудовим 
додатком до моїх композицій», – підсумовує 
майстриня.

Атласні квіти для волосся мають попит у 
батьків, дітки яких беруть участь у різнома-
нітних святкових заходах в дитячих садоч-
ках. Також чимало першокласниць одягають 
Іринині прикраси й на шкільні урочистості. 
Барвисті шпильки у дівочих косах і справді 
милують око, адже яскраві квіти, виготовле-
ні дбайливими руками майстрині, видаються 
напрочуд живими і свіжими.

КРИХКЕ Й КОРОТКЕ ЩАСТЯ. 
ТА НА ВСЕ ЖИТТЯ…

коридорчик. Так і жили. Поряд із 
тією халупкою почали зводити дім. 

Але Марія не нарікала на долю. 
З Іваном жила у злагоді та взаємо-
розумінні. Перед тим як піти на ро-
боту, то наведе лад у будинку, на-
годує челядь і живність. Працювала 
днями в колгоспі, як віл, а вечорами 
всю домашню роботу виконувала, 
щоб усе найкраще дітям віддати. 
А решта залишалося за чоловіком, 
який був і господарем добрим, і 
батьком дбайливим. Але недовго 
тривала сімейна ідилія. Біда чатува-
ла зовсім поряд. 

...Вечоріло. На сусідньому по-
двір’ї стояв галас і дзвенів сміх – то 
внуків сусідці привезли. А на душі в 
Марії неспокійно, моторошно. Лягла 
спати, а заснути не могла. Усе чекала 
на чоловіка. Рипнула хвіртка, і Марія, 
зірвавшись із ліжка, підійшла до вік-
на. Чи то вітер подув, чи то справді 
хтось зайшов до обійстя? Постояла, 
виглядаючи, однак нікого не запри-
мітила. Потім побачила на ґанку чо-
ловіка. «Іване, то ти? – втішилася. – А 
я вже й не знала, що думати». Однак 
замовкла, зустрівшись із його холод-

ним поглядом. Так пізно з роботи він 
ніколи не повертався. Прийшов над 
ранок, неспокійний, стривожений, 
наче щось пекло, кололо його в гру-
дях, мучило і не давало спокою. Хай 
як запитувала, що тільки робила, ні 
про що не розповів. 

Уранці в хаті було повно міліції, 
не розуміла, що ж сталося. Щось ви-
шукували, кричали, а потім забра-
ли Івана, сказали, що вбив людину. 
Марія не могла повірити почутому. 
Як добрий та чуйний Іван, який і 
мухи не скривдить, який на неї го-
лосу ніколи не підвищив, може бути 
вбивцею? Плакала, не відпускала 
чоловіка, а найстарша донечка, яка 
найбільше з усіх діток була схожа 
на Івана, вчепилася пальчиками за 
батькову руку, обгорнула за шию 
і почала благати: «Тату, таточку, не 
йди, як же ми без тебе...». 

Не послухали, забрали. Прису-
дили Іванові 15 літ за співучасть у 
вбивстві. 

Тієї сумної ночі чоловік, який 
працював з Іваном, добре хильнув 
оковитої, вліз у бійку, зчепився зі 
ще одним, вдарив його цурпалком 

із цвяхами по голові. Той так і впав 
мертвим на місці. А Іван став не-
бажаним свідком п’яних розбірок. 
Убивця, оцінивши ситуацію, сказав, 
що вчинив лиходійство не сам, а з 
Іваном, бо тоді отримав би не 15 ро-
ків, а довічне ув’язнення. 

Так у 35 років Марія з п’ятьма 
малими дітьми лишилася сама, без 
чоловіка. Тоді й зрозуміла усю гір-
коту самотнього материнського 
життя. Воно здалося їй кісткою у 
горлі, тягнулося, мов та гума, обгор-
тало чорними думками. А все від 
того, що самотня вона. Отака, як та 
билинка в полі... У селі всі пальцями 
тицяли, не давали спокою, часто до-
водилося чути в спину те, що зліта-
ло з чужого злого язика: «Подивися, 
то Марія пішла, та, що чоловік у неї 
вбивця». 

За роботою дітей не бачила. 
Уранці як піде, то ввечері ледь ноги 
волочить. Скільки бід випало на її 
долю: чоловік у в’язниці, п’ятеро 
діток без тата ростуть, ще й деякий 
час за лежачим батьком чолові-
ка доглядала. Добре, що свекруха 
була, вона і прала, і їсти готувала. 

А тут ще одне випробування: рак 
грудей з уст лікарів пролунав як ви-
рок. Грошей ні на що не вистачало, 
ходила в одному чоботі 39 розміру, 
а другий – на розмір менший. Тоді 
й подумала, що життя скінчилося. 
Обличчям котилися рясні сльози, 
не могла скинути з душі той важ-
кий камінь. Несла його в собі, ні-
кому й словом не обмовилася про 
хворобу. Але в житті буває так, що 
Господь відводить від людини не-
дуги. Так було і з Марією. Хвороба, 
яка невідомо звідки прийшла, десь 
зникла. Може, Бог прислухався до 
неї, а може, так і треба було. 

Чоловік даремно сім літ відси-
дів, аж тоді слідство довело, що він 
не винен. Повернувся додому. Та 
це вже не був той Іван, що колись – 
мужній та міцний. Повернувся хво-
рий і знесилений. Після в’язниці 
у нього виявили цукровий діабет. 
Через хворобу відкрилася рана на 
нозі, медики радили її ампутувати. 
Але слабке серце не дозволяло цьо-
го зробити. Через деякий час Іван 
все ж таки зважився лягти під ніж. 

Ще в понеділок Марія домови-
лася з лікарем, навіть грошей йому 
заплатила, щоб краще турбувався 
про чоловіка, і вже наступного дня 
його можна було оперувати. Але у 
вівторок вранці Івана не стало... Не 
дотягнув кілька годин до операції. 

На якусь мить Марії здалося, що 
її серце зупинилося разом з Івано-
вим. Думала, як же жити без чоло-
віка, що сказати дітям, які нетер-
пеливо чекали на татка удома. Ще 
учора вони розмовляли, він тримав 
її за руку й запитував: «Якщо Бог за-
бере мене до себе, ти вийдеш заміж 
вдруге?». На що Марія відповіла: «Я 
зроблю так, як ти скажеш». 

Нині жінці за сімдесят. Вона, 
немов лебідка, в якої помер пора-
нений лебідь, зберегла чоловікові 
вірність. Оглядаючись на своє жит-
тя, як на довгу важку дорогу, тепер 
усміхається: «Кожному з нас хочеть-
ся бути щасливим. А щастя те в кож-
ного своє – міцне, світле, чисте, або 
ж куценьке, крихке... На все воля 
Божа, хоч часто із цим не хочемо 
миритися».

колаж
 ВН

Сергій Ж
уковський

Віночок для маленької модниці

Мистецтва казанши Ірина 
вчилася за відео в інтернеті

На все воля Божа, хоч часто із цим не хочемо миритися
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Не бійся змагатися з тими, хто сильніший. Непереможних немає. Ікер Касільяс
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НА ВОДУ СПУСТИЛИ «ДРАКОНІВ» 
видовище 

легка атлетика

  Юрій КОНКЕВИЧ
 Луцьк

Луцьк 

В обласному центрі Волині 
4 травня відбулося перше 

тренування з веслування на 
човнах під назвою «Дракон». 
Їх довжина становить близько 
15 метрів, а на одному човні 
вміщаються одразу двадцять 
спортсменів. 

Веслування на «Драконах» – новий вид 
спорту в Україні, якому близько 10 років. За-
служений тренер України з веслування на 
байдарках і каное Роман Повх розповідає: 
«Запливи на «Драконах» – це традиційний вид 
спорту в Китаї. Він має багату історію, оскіль-
ки розвивався там упродовж двох тисяч ро-
ків. Це дуже видовищне дійство, подивитися 
на нього завжди є багато охочих». На Волині 
цей вид спорту започаткували в Ковелі. Там 
уже є чотири човни.

ЛУЦЬКИЙ БОКСЕР ВІДПРАВИВ 
СУПЕРНИКА НА НОШІ 

турнірбокс 

Таїланд 

Луцький боксер Сергій Снитюк 
переміг нокаутом у другому раунді 
суперника під час бою в місті 
Паттайя (Таїланд). 

Турнір відбувся 7 травня. Снитюк зма-
гався з тайським спортсменом Pitakchai 
Sor. Kittichai. У результаті бою тайського 
бійця понесли з рингу на ношах. Спортс-
мени змагалися у категорії 78 кілограмів. 
Для Сергія це був другий професійний бій 
на стадіоні MaX Muay Thai. Раніше він уже 
ставав срібним призером чемпіонату сві-
ту з тайського боксу. Входить до луцької 
команди Pitbull тренера Богдана Мороза, 
де навчає муай-тай. 

У Таїланді Сергій із середини березня. 
Він там тренується та навчається у кращих 
спортсменів з тайського боксу. Таку мож-
ливість він отримав удруге за результа-
тами особистого рейтингу в клубі Pitbull, 
який і делегував Сергія до Таїланду. 

ЗІЙШЛИСЯ 
НАЙСИЛЬНІШІ 
СТУДЕНТИ-
ЛЕГКОАТЛЕТИ
Луцьк

У Луцьку минулих вихідних 
відбулася Літня легкоатлетична 
універсіада. Ці змагання стали 
першим серйозним іспитом для 
багатьох іменитих легкоатлетів, 
які приїхали позмагатися на 
«Авангард», захистити честь 
вишів, у яких навчаються.

Більшість зірок української легкої 
атлетики розглядали універсіаду як 
етап підготовки до літнього сезону. 
Крім того, луцькі змагання стали й ета-
пом відбору національної збірної на 
всесвітню Універсіаду, яка відбудеться 
у Тайвані 19-30 серпня. 

На рідній арені гарно виступили й 
волинські студенти. Маємо золоті наго-
роди універсіади у спортивній ходьбі 
(Віктор Шумік та Валентина Мирончук), 
метанні молота (Ірина Климець), бігу 
на 400 метрів (Данило Даниленко).

Срібло завоювали естафетні волин-
ські команди у бігу 4 по 100 та 4 по 400 
метрів, Тетяна Пташкіна у потрійному 
стрибку, Марія Філюк і Дмитро Собчук 
у спортивній ходьбі.

ноги в руки

«Дуже часто люди навмисно зупиняються, 
аби подивитися, як тренуються спортсмени. 
Багато фотографують, це видовищно й цікаво, 
а ще це є масовим спортом, який популяризує 

здоровий спосіб життя та формує командний 
дух», – наголошує Роман.

До слова, веслування на «Драконах» плану-
ють включити до програми Олімпійських ігор. 

vk.com
/back_fi st 

Перемогу Сергій виборов 
у другому раунді 

Човен уміщає 20 осіб

Універсіада – підготовка 
до літнього сезону

У ВОЛИНЯН – 
МІЖНАРОДНІ УСПІХИ

Туреччина

Збірна України U18 упродовж двох 
днів змагалася з однолітками з 
Білорусі й Туреччини в рамках 
Міжнародної юнацької матчевої 
зустрічі. З Бурси наші легкоатлети 
повертаються з другим 
загальнокомандним місцем.

Виграли зустріч турки (263 очка). В 
українців – 216, у білорусів – 154 очка. Ця 
зустріч була відповіддю на український 
матч, який відбувався торік у квітні в 
Луцьку.

Волинське представництво у збірній 
складалося з шести атлетів. Двом із них 
вдалося зійти на п’єдестал пошани. 

У дівчачій естафеті 100-200-300-400 
метрів українська команда у складі Марії 
Сацюк із Нововолинська, Тетяни Кайсен, 
Мар’яни Шостак і Тетяни Безшийко вигра-
ла із результатом (2.13,93 хв).

На другому місці у метанні списа фі-
нішував наш Дмитро Кальков. Результат 
62,60 м є його особистим рекордом.

volynnew
s.com

Луцьк продовжує 
приймати важливі 
легкоатлетичні 

змагання. Торік на 
«Авангарді» відбулося 
кілька рейтингових 
подій, з-поміж яких 
окремо виділимо 
передолімпійський 
чемпіонат України та 
міжнародну матчеву 
зустріч юнаків. 
Найближчої суботи, 
13 травня, в Луцьку 
відбудеться Міжнародна 
матчева легкоатлетична 
зустріч U-20 Україна-Кіпр-
Ізраїль-Румунія-Білорусь.

НАЙБІЛЬШІ 
ЗМАГАННЯ В УКРАЇНІ

Матчева зустріч стане най-
більшим міжнародним легкоатле-
тичним змаганням в Україні у 2017 
році. До обласного центру прибуде 
приблизно 200 спортсменів і трене-
рів. Торік Луцьк також приймав по-
дібну матчеву зустріч – International 
Match U-18 Ukraine-Belarus-Turkey.

Важливість змагань у Луцьку 
доповнюється й можливістю ви-
конати норматив та потрапити у 
збірну країни на Чемпіонат Євро-
пи з легкої атлетики серед юніорів, 
який відбудеться у липні в Італії 
(м. Гроссето). 

ЧОМУ ВАРТО ПРИЙТИ НА МАТЧЕВУ 
ЗУСТРІЧ НА «АВАНГАРДІ»

НЕ ПРОСТО ЗМАГАННЯ
Як це повелося в Луцьку, про-

грама будь-якого легкоатлетичного 
форуму містить і додаткові заходи 
для глядачів. 

Стежити за перебігом подій 
на доріжках та секторах буде ком-
фортно для вболівальників, адже, 
крім коментування змагань, глядач 
отримає візуальну інформацію з 
таб ло і моніторів.

У програмі – тільки фінальні за-

біги, відтак вони відбуватимуться 
максимально динамічно й під рит-
мічний музичний супровід. 

Заплановано кілька ритм-пауз, 
які розважать і приємно здивують 
глядачів. Кожний відвідувач змагань 
матиме можливість виграти призи, 
головний з яких – велосипед. На 
вході у стадіон волонтери запропо-
нують глядачам спеціальні паперові 
браслети, за номерами на яких і від-
буватиметься розіграш призів.

Традиційно біля «Аванграда» 
працюватимуть фаст-фуди, а також 
ігровий майданчик «Дитячої легкої 
атлетики». Діти, до слова, змагати-
муться й у п’ятницю, 12 травня, на 
Театральному майдані (17:00).

ЗІРКИ «КОРОЛЕВИ 
СПОРТУ»

Серед 30 атлетів, які захищати-
муть честь держави на матчі в Луць-
ку, є чимало хоч молодих, але дуже 
відомих спортсменів.

Чи не найбільшою зірочкою 
матчевої зустрічі стане броварчан-
ка Аліна Шух – бронзова медалістка 
чемпіонату світу-2015, рекордсмен-
ка світу в семиборстві, чемпіон-
ка Європи серед юнаків у Грузії 
(2016 р.). У січні цього року Аліна 
встановила новий світовий рекорд 
з п’ятиборства у приміщенні.

На 400 м та в естафеті 4х100 м 
змагатиметься вінничанка Джойс 
Коба. Вона – учасниця багатьох 
рейтингових змагань. У 2014 році 
була другою на 200-метрівці Літніх 
юнацьких Олімпійських ігор у Нан-
кіні, п’ятою на дорослому чемпіо-
наті світу в приміщенні у Портленді 
(2016 р.) в естафіеті 4х400 м, а також 
п’ятою в естафеті 4х400 м на юніор-
ському чемпіонаті світу в Бидгощі 
(2016 р.).

У стрибках із жердиною в Луць-
ку виступить Владислав Малихін. 

Він, до слова, у квітні тренувався на 
«Авангарді» під час збору. Влади-
слав – юнацький рекордсмен Укра-
їни (5,55 м).

У метанні молота від нашої кра-
їни виступить чемпіон Європи се-
ред юнаків (Тбілісі, 2016 р.) Михай-
ло Гаврилюк.

Приємно, що в естафетній жіно-
чій команді 4х100 м бігтиме Марія 
Сацюк – легкоатлетка з Новово-
линська, вихованка тренера Вікто-
ра Короля. Марія – неодноразова 
чемпіонка та призерка чемпіонатів 
України.

VIP-ГОСТІ
Урочисте відкриття змагань від-

будеться у п’ятницю, 12 травня, в 
Замку Любарта о 18:00. Уранці цього 
дня Луцьк відвідають почесні гості – 
президент Європейської федерації 
легкої атлетики Свейн Арне Хансен 
(Норвегія), віце-президент Міжна-
родної федерації легкої атлетики, 
президент НОКУ Сергій Бубка, член 
Ради Європейської федерації легкої 
атлетики Грегор Бенчіна (Словенія), 
голова Волиньради Ігор Палиця.

Переглянути змагання нажи-
во 13 травня із 14:00 можна буде 
на телеканалі Xsport і на YouTube-
каналах Федерації легкої атлетики 
Волині та України. Пряму трансля-
цію відкриття змагань із Замку Лю-
барта 12 травня дивіться о 18:00 на 
каналі «Нова Волинь». 

fl a.volyn.ua

fl a.volyn.ua

Глядачів очікує захопливе видовище
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Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙТам, де я народився й виріс, у мене був вибір: злочинність або футбол. 

Я вибрав футбол, який мене і врятував. Карлос Тевес
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  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

 Юрій КОНКЕВИЧ

«Шахтар» – чемпіон. 
Маркетингова служба 
клубу, напевно, дуже скоро 
покаже футбольному 
світу напрацювання, 
пов’язані з новим титулом 
«гірників». Можливо, це 
буде зірочка за десяте 
чемпіонство в емблемі 
клубу, можливо, новий 
фільм від ТК «Футбол». 
Після двох років без 
золота національного 
чемпіонату «Шахтар» 
повернув собі титул нібито 
легко й невимушено – так, 
як команда Фонсеки вміє 
вибігати в атаку.

МИ ЗА ЦІНОЮ 
НЕ ПОСТОЇМО

Квінтесенція першої реакції 
на дострокову перемогу в чем-
піонаті від гравців і менеджерів 
клубу: десяте чемпіонство – най-
складніше і важке. Постійні пере-
льоти, гра поза Донецьком, зміна 
«прописки» зі Львова на Харків, 
зміна головного тренера, посту-
пове підведення під основу мо-
лодих українців, погане суддів-
ство проти «Шахтаря» – здається, 
ці фактори перераховувалися в 
коментарях з приводу перемоги 
«гірників».

Але все ж головною пробле-
мою для команди було збережен-
ня мотивації у ключових вико-
навців, якими сьогодні є Тайсон, 
Бернард, Ісмаїлі, Марлос і Срна. 
Налаштовувалися на «Зірку» й 
«Волинь» ці хлопці в основному 
через призму майбутніх баталій у 
Лізі чемпіонів.

Програвши «Янг Бойз» у 
серпні 2016-го бій за ЛЧ, команда 
головною метою мала саме чем-
піонство в Україні. «Шахтарю» 
як ніколи потрібні були гарантії 
участі в груповому раунді Ліги 
чемпіонів. І раніше зіркові лати-
ноамериканці були орієнтовані в 
основному на єврокубки, а після 
обмеження можливості підпи-
сання нових талантів утримати 
старих могла тільки ЛЧ, навіть не 
Ліга Європи.

Після перемоги в чемпіонаті 
й потрапляння в груповий етап 
найпрестижнішого у світовому 
футболі турніру менеджменту 
клубу набагато легше буде вести 
переговори, наприклад, з Тай-
соном і Бернардом, контракти 
яких закінчуються, відповід-
но, взимку і влітку 2018-го. Або 
ж нав паки – не продовжувати 
кон тракти, а вигідно продати 
гравців, скориставшись Лігою 
чемпіонів як передпродажною 
підготовкою.

ВЕСЕЛИЛИСЯ 
ЯК МОГЛИ

Навесні єдиним приводом 
переживати за свій клуб у вбо-
лівальників «Шахтаря» були хіба 
що погана реалізація та валі-
дольні перемоги й нічиї, вирвані 
в кінцівках матчів. Розгромного 
рахунку в поєдинках команди 
Фонсеки не було з жовтня до 
середини квітня, коли було стер-
то з поля «Олімпік». Критика на 
адресу «Шахтаря» стосувалася 
розслаб леності команди, яка до-
гравала чемпіонат однією ногою.

Зовні перемога «Шахтаря» в 
чемпіонаті мала надто простий 
вигляд. Фактично, лише два су-

Голи: Мякушко, 24.
«Волинь»: Неділько, Діденко, 
Ляшенко (Задерецький, 37), 
Тетеренко, Чепелюк (Ільницький, 
59), Романюк, Р. Никитюк, Шаповал, 
Логінов, Мемешев, Герасимюк.
«Ворскла»: Шуст, Ребенок, Даллку, 
Чижов, Кравченко, Одарюк, Чеснаков, 
Хльобас (Косівський, 90+2), Шарпар 
(Кунєв, 90), Мякушко (Саків, 68), 
Скляр.
Попередження: Никитюк, 45+1, 
Герасимюк, 58 – Скляр, 21, Чижов, 40, 
Даллку, 78, Хльобас, 87.

«Волинь» – «Ворскла» – 0:1

28-й тур. 
«Шахтар» – «Зоря» – 3:2, 

«Динамо» – «Олександрія» – 6:0, 
«Олімпік» – «Чорноморець» – 1:0,
«Волинь» – «Ворскла» – 0:1, 
«Сталь» – «Карпати» – 3:2, 
«Зірка» – «Дніпро» – 1:1.

29-й тур. 
12 травня, п’ятниця:

«Волинь» – «Сталь», 19:00.
13 травня, субота: 
«Олімпік» – «Динамо», 17:00; 
«Зоря» – «Олександрія», 17:00; 
«Чорноморець» – «Шахтар», 19:30.
14 травня, неділя:
«Ворскла» – «Зірка», 14:00, 
«Дніпро» – «Карпати», 19:30.

Турнірна таблиця

ГРУПА 1

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 28 24 3 1 59 - 19 75

2 Динамо 28 19 4 5 62 - 26 61

3 Зоря 28 12 6 10 39 - 30 42

4 Олімпік 28 10 9 9 30 - 40 39

5 Олександрія 28 10 7 11 39 - 40 37

6 Чорноморець 28 10 7 11 23 - 30 37

ГРУПА 2

7 Ворскла 28 9 7 12 29 - 31 34

8 Сталь 28 9 7 12 25 - 30 34

9 Зірка 28 8 6 14 25 - 39 30

10 Карпати 28 6 9 13 29 - 37 21

11 Дніпро 28 7 13 8 28 - 33 19

12 Волинь 28 3 4 21 14 - 47 13
З «Дніпра» знято 15, а з «Карпат» – 6 очок.

прем’єр-ліга

футбол

ЧЕМПІОНАТ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ

Матч лідера та аутсайдера 
другої групи не був багатим 
на небезпечні моменти. 

«Ворскла» використала свій, 
коли Мякушко пробив Неділька з 
гострого кута. Господарі ж знову 
пішли з поля переможеними. 
Шанс забити не використав Роман 
Никитюк, коли підключився до 
атаки й бив під поперечину. А 
в кінці гри мав момент Роман 
Ільницький, але головою вдарив у 
стійку, добиваючи після влучання 
Герасимюка у поперечину. 

Поразка ще глибше закріпила «Волинь» на 
останній сходинці таблиці. Від вильоту нашу 
команду може врятувати хіба подвиг гравців 
у завершальних чотирьох турах (матчі проти 
«Сталі», «Зірки», «Карпат» і «Дніпра») або інші, 
не спортивні чинники.

У звітному турі «Шахтар» став чемпіоном 
країни, а поразка «Зорі» створила безпре-
цедентну для останніх років конкуренцію за 

upl.ua 

КЛИЧКО ХОЧЕ 
РОЗСТАВИТИ КРАПКИ 
НА «І» 

Український боксер Володимир 
Кличко провів проти британця Ентоні 
Джошуа чи не найкращий свій бій, від-
так матч-реванш він має провести лише 
заради перемоги, а не просто заради 
поєдинку. Таку заяву зробив його брат 
Віталій Кличко в ефірі телеканалу «1+1». 

«Він перемагав за очками, швидко 
рухався, виконував різні комбінації. 
Якби не цей аперкот, я впевнений, що 
Володимир виграв би», – наголосив 
Кличко-старший.  

А інший важковаговик, чемпіон світу 
за версією WBO Олександр Усик очолив 
рейтинг боксерів, складений авторитет-
ним журналом The Ring.

УКРАЇНЦІ – 
НАЙКРАЩІ РИЦАРІ 

Cпортсмени української збірної з 
історичного середньовічного бою ста-
ли першими на міжнародних змаган-
нях «Битва націй». Участь у боях брали 
представники 32 країн. Видовищним 
був і фінал наших співвітчизників – вони 
билися проти росіян. Конкурс прохо-
див у Барселоні в Іспанії. Історичний 
середньовічний бій (ІСБ) є досить моло-
дим сучасним видом спорту, це повний 
контакт боротьби з використанням 
наступальних і оборонних озброєнь, 
характерних для середньовіччя. Бійці 
одягнені в повні обладунки, що їх, як і 
зброю, зроблено за історичними зраз-
ками. Удари наносять у будь-які частини 
тіла (з урахуванням обмежень, зафіксо-
ваних у правилах), дозволені як ударні, 
так і прийоми боротьби. 

КИЯНИ – НАЙКРАЩІ 
В БАСКЕТБОЛІ 

Київський «Будівельник» удесяте в 
історії клубу став чемпіоном України. У 
фінальній серії Суперліги кияни після 
поразки в першому матчі виграли три 
наступні зустрічі проти южненського 
«Хіміка», серед них дві – на чужому полі, 
пише «ТСН.ua».

Команда Володимира Коваля з пер-
ших хвилин четвертої гри захопила лі-
дерство. Зустріч завершилася з рахун-
ком 81:89.

«Хіміку», який торік виграв чемпіо-
нат України, не вдалося захистити свій 
титул.

СПРИНТЕРКА 
ПЕРЕМОГЛА ЗІ 
ЗЛАМАНОЮ РУКОЮ 

Рекордсменка світу в бігу на 100 
мет рів з бар’єрами Кендра Харрісон 
(США) здобула перемогу на престижних 
змаганнях «Діамантова Ліга» зі злама-
ною рукою.

Спортсменка травмувалася під час 
останнього поштовху на старті забі-
гу. Про це американка повідомила на 
своїй сторінці в соцмережі. При цьому 
бар’єристка виграла свій забіг із резуль-
татом 12,59, що є другим кращим показ-
ником у світі цього сезону.

Після забігу Харрісон терміново до-
правили в лікарню, де їй наклали гіпс. 
Представник спортсменки повідомив, 
що вона буде відновлюватися близько 
шести тижнів. 

бокс

вогнем і мечем

влучні парубки 

воля до перемоги

Діденко та Шуст борються за верхову подачу

НАЙСКЛАДНІШЕ ПРОСТЕ ЧЕМПІОНСТВО

бронзові медалі. Практично всі чотири коман-
ди першої шістки УПЛ можуть позмагатися за 
третю сходинку. Крім того, триває боротьба й 
за місце в Лізі Європи. 

У другій групі боротьба за «мале чемпіон-
ство» – сьоме місце – розгорнеться, найпевні-
ше, між «Ворсклою» та «Сталлю». Передостан-
ній «Дніпро» продовжив свою безпрограшну 
серію у чемпіонаті й скоротив відставання від 
«Карпат» до двох балів.

перники могли скласти «гірни-
кам» конкуренцію – «Динамо» і 
«Зоря». Інші команди мали шанс 
відібрати очки тільки випадково, 
або ж навесні 2017-го, скористав-
шись розслабленням команди 
Фонсеки («Олімпік» і «Чорномо-
рець»).

У вересні минулого року «Ди-
намо» ще зуміло зачепитися за 
нічию у матчі проти «Шахтаря», а 
надалі два ключові поєдинки ки-
яни програли. Усе стало ясно піс-
ля 3:4 на користь «Шахтаря» на 
засніженому НСК «Олімпійський» 
у грудні 2016-го.

«Зоря» як могла чіплялася за 
результат у матчах з «Шахтарем», 
але на щось більше, ніж просто 
хороші ігрові відрізки й чоти-
ри мінімальні поразки, команда 
Вернидуба поки не готова.

«Динамо» ж примудряється 
втрачати очки там, де Фонсе-
ка і його команда навіть не на-
пружувалися. Домашні поразки 
«Ворсклі» та «Зорі», нічиї в Оде-
сі, «Олександрії» і Полтаві – так 
формувалося 12-очкове відста-
вання киян від «гірників» на по-
чатку грудня. Апофеозом, звісно, 
стала поразка від «Зірки», яка, 

втім, уже нічого не вирішувала з 
турнірної точки зору. «Динамо» 
саме створило собі проблеми й 
привело «гірників» до десятого в 
їхній історії чемпіонства. Захмар-
ний настрій «Шахтаря» в іграх із 
середняками та аутсайдерами 
дозволив їм приходити до матчів 
проти «Динамо» фаворитами – і 
за набраними очками, і в психо-
логічному плані.

ЩО ДАЛІ?
Але вже влітку Фонсека має 

показати, з ким він буде входити 
у новий сезон, з якими новими 
ідеями, а також визначитися, хто 
може замінити сьогоднішніх лі-
дерів «Шахтаря».

Напевно, в наступному сезоні 
«Динамо» зробить висновки з фі-
аско в цьому чемпіонаті. «Зоря» 
не знизить нинішній рівень, під-
тягнеться середній рівень УПЛ. 
Тому боротьба в національному 
чемпіонаті не буде для Паулу 
Фонсеки прогулянкою. Додамо 
до цього участь у груповому ета-
пі Ліги чемпіонів і зробимо ви-
сновок, що у Фонсеки почнеться 
ключовий період у «шахтарській» 
кар’єрі.

Бомбардири: Факундо Ферейра («Шахтар») – 
13 голів (1 – з пенальті), Андрій Ярмоленко 
(«Динамо») – 12 голів (4 – з пенальті)

Відзначимо, що у першій лізі за п’ять ту-
рів до фінішу практично забезпечив вихід у 
Прем’єр-лігу «Іллічівець» з Маріуполя (коман-
ду нарешті перейменують у ФК «Маріуполь»). 
За другу путівку в УПЛ продовжують несамо-
вито боротися чернігівська «Десна» та рівнен-
ський «Верес». Наразі «Десна» випереджає 
рівнян на одне очко, утім, чи вийдуть ці ко-
манди в УПЛ, з’ясує атестаційний комітет ФФУ, 
який має претензії до багатьох команд щодо 
готовності грати в еліті українського футболу.

«Шахтар» виборов десяте чемпіонство

fcvolyn.net

verge.zp.ua
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Бездіяльність – мати нудьги. Стендаль
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– Люба, ти спиш?
– Ні.
– Це добре, тоді повернись до мене.
– Не хочу, ти цибулю їв.
– А ти горох!

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

– Донечко, ну чому ти не хочеш за ньо-
го заміж?

– Мааам, він рудий!
Тут батько з дивана:
– Ой, це ж дурниця, рік життя з тобою – 

і він буде сивим!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сьогодні горів місцевий відділок по-
ліції. Усі допомагали хто чим міг: дровами, 
вугіллям, бензином.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

До мами 100 питань на хвилину: «Що 
поїсти, що одягнути, що купити?».

До тата одне: «Де мама?».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Для українців таблички «Купатися за-
боронено!», «Не влазь – уб’є!», «Руками не 
чіпати!» – це виклик! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Британська розвідка скерувала агента 
007 в Україну, але його швидко знешкоди-
ли українські агенти 0.7 і 0.5.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Запам’ятай три правила:
1) не відступай;
2) не здавайся;
3) не з дієсловами пишеться окремо.

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

Таджицькі діти на уроці фізкультури за 
командою «Строїмся!» збудували будинок.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Записалася на бокс, а брат – на бо-
ротьбу!

– І що тепер?
– Не сваримося: обом страшно.

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

Жінка за кермом обурюється:
– Милий, ти тільки подивися, що витво-

ряє цей божевільний! Він уже п’ять хвилин 
біжить попереду нашої машини! Ненор-
мальний! Що йому потрібно?

– Думаю, він хоче, щоб ти все-таки 
з’їхала з тротуару.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Не відриваючи очей від тумбочки, на 
якій лежали нігті, вії, перука, щелепа, він 
плакав і молився:

– Господи, урятуй мене від того, що за-
раз вийде з ванної!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Весілля ХХІ століття:
– Тепер я оголошую вас чоловіком і 

дружиною. Можете обмінятись логінами 
та паролями.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Тягаюся по всьому супермаркету з 
продуктами в руках і в зубах, а все тому, 
що мені кошик не потрібен, мені ж тільки 
хліба купити!

Жартівливий гороскоп на 11 – 17 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Андрій Осіпов 
11 квітня 1977 р.
Директор Одеської кіностудії, 
екс-депутат Луцькради 
Перш ніж залагоджувати 
якусь нову проблему, 
порадьтеся з близькими 

людьми. Друзі й однодумці будуть поряд, і 
ви допоможете одне одному. Щоб уникнути 
можливих конфліктів та халеп, даремно не 
ризикуйте.

Телець (21.04 – 21.05)
Олександр Башкаленко 
16 травня 1961 р.
Екс-голова Волинської ОДА
Збільшиться залежність від 
суспільства, відповідати 
доведеться за привільне 
життя в часи тиранії та 

антинародного режиму. Налаштуйтеся на 
зміни в житті, підготуйте себе до сюрпризів 
та несподіванок.

Близнята (22.05 – 21.06)
Андрій Козюра 
6 червня 1979 р.
Депутат Луцькради
Хороший період для ділових 
зустрічей і важливих справ. 
Саме час для експериментів 
та необдуманих вчинків. 

Забудьте про всі образи. Вони не варті 
ваших нервів. Усе складеться якнайкраще. 
Час подбати про власний імідж. Сходіть на 
шопінг, масаж.

Рак (22.06 – 23.07)
Іван Мирка 
21 липня 1981 р.
Директор департаменту 
інфраструктури та туризму 
Волинської облдержадміністрації
Головним ворогом Раків 
цього тижня стане їхня 

неврівноваженість. А ще – невміння спокійно 
й обдумано підходити до ухвалення рішень. 
Може навіть здатися, що в такий спосіб ви 
хочете привернути до себе увагу. 

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак 
26 липня 1960 р.
Начальник обласного 
управління Державної 
казначейської служби України
Фінансове становище може 
покращитися. Удача імовірна 

навіть в лотереї. Ініціативність піде вам на 
користь. Оточення чекає від Левів мудрих 
та виважених рішень. Пильнуйте здоров’я. 
Можлива перевтома.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Слабенко 
28 серпня 1965 р.
Депутат Волиньради
Натхнення допоможе 
скоригувати цей тиждень 
на вашу користь. Цікавий 
і насичений час для 

регламентних процедур. Сконцентруйтеся 
на головних моментах. Переповнюватиме 
енергія. Спрямуйте її у правильно русло.

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Сафулько 
10 жовтня 1947 р.
Член вищої ради юстиції
Будьте реалістом у мріях 
і бажаннях. Тоді вони 
здійсняться. Імовірні 
несподіванки, які можна 

було передбачити. Можливо, доведеться 
повертатися до давніх справ, розгрібати 
забуті Фемідою проблеми.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Тарас Романчук 
14 листопада 1991 р.
Футболіст «Ягеллонії» 
(Білосток, Польща)
Щоб стати першим у 
важливій справі, заїдьте до 
батьків по благословення. 

Зорі спрямовують Скорпіонів на 
вирішальну битву динозаврів. 
Почуватиметеся зле під світлом софітів. 
Тихою сапою виграєте те, що хотіли.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопада 1995 р.
Телеведуча
Дістанете непоганий шанс 
зміцнити свій авторитет і 
навіть змінити долю. Час 
серйозно замислитися про 

майбутнє. Можливі нові пропозиції. Імовірні 
успіхи у кар’єрі, позитивні зрушення в 
особистому житті.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Не поспішайте жити. 
Отримуйте задоволення від 
кожного дня. Цього тижня 
робитимете важливий для 

майбутнього вибір.  Інтуїція підкаже, що 
вибрати – озеро чи море. Хоча, може, пора 
вже й на океан замахнутися?..

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька
Не найкращий день для 
ризику та надмірної 
ініціативи. Внутрішній спокій 

допоможе контролювати будь-яку складну 
ситуацію. Вдалий час для змін у кар’єрі. 
Будьте розсудливими та поміркованими. 
Якщо є потреба, вдайтеся до медитацій.

Риби (20.02 – 20.03)
Cергій Леонтьєв 
20 лютого 1957 р.
Депутат Волиньради, 
бізнесмен 
Тиждень буде вдалим. 
Сприятливий час для початку 
нових стосунків. Нові покупки 

будуть корисними. Однак витрачайте кошти 
з розумом. Зірки радять впорядкувати 
особистий простір, навести лад у домі та в 
думках.
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ГОРОСКОП 11 – 17 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 ЄДИНА В ЛУЦЬКУ РОБОЧА ВУЗЬКОКОЛІЙКА
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

В Україні працює 
менш як 10 дитячих 
вузькоколійних 

залізниць. Одна з них – в 
обласному центрі Волині.

Луцьку дитячу залізницю буду-
вали протягом трьох років уздовж 
річки Сапалаївки й відкрили у 
1954 році. Дуже багато піонерів та 
комсомольців міста допомагали 
будівництву на суботниках. Тоді ж 
було споруджено будинок головної 
станції. 

На першому поверсі розмісти-
лися технічні кабінети, а на друго-
му – кабінети начальника станції, 

чергового по станції, диспетчера 
та диктора. Усього станцій збудува-
ли дві: головну із сучасною назвою 
«Росинка» (колись «Піонерська») та 

кінцеву з назвою «Водограй» (ко-
лишня «Молодогвардійська»). 

Довжина шляху – 1,5 км. На 
момент відкриття станція мала 

два дерев’яні вагони та німецький 
паровоз заводу «Геншель». Із ча-
сом рухомий склад замінювали, і 
тепер тут є два вагони Pafawag та 

тепловоз.
Зазвичай дитяча залізниця що-

року відкриває сезон перевезень у 
травні. 

Дитяча залізниця в наш часВідкриття залізниці в 1954 році

О
лександр Котис

w
ikipedia.org
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Володіти собою – найбільша влада. Сенека
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погляд у минуле

11 травня – Зіновій, Максим, 
Кирило, Віталій, Анна
12 травня – Артем, Богдан, Іван, 
Василь, Арсеній
13 травня – Максим, Микита, 
Яків, Гнат
14 травня – Тамара, Марк, 
Юхим, Герасим, Макар, Ніна
15 травня – Борис, 
Гліб, Зоя, 
Панас, Роман, 
Давид
16 травня – 
Тимофій, 
Феодосій, Петро, 
Микола
17 травня – 
Кирило, Никифор, 
Микита, Пелагея, 
Ісак, Клим, Лазар, 
Леонтій

11 травня – Зіновій, Максим, –
Кирило Віталій Анна

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
vn_reklama@outlook.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 30 000 прим. Замовлення: 24427.

  призовий сканворд
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В
ід

п
о

в
ід

і н
а

 с
к

а
н

в
о

р
д

 

в
ід

 4
 т

р
а

в
н

я
 2

0
1

7
 р

о
к

у

ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 17 травня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – настільна лампа 
LED Pulsar.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

Тамара, Марк, 
м, Макар, Ніна

Борис,

тро, 

фор, 
гея, 
зар,

* 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. Кc6 g1=Ф 
2. Тf4#

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

вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ 
ПРИЗОВОГО КРОСВОРДА 
ЗА КВІТЕНЬ

№13 (61) Аліна Ковбар (м. Луцьк), 
виграшне слово – «волонтер», приз – 
комплект банних рушників;

№14 (62) Світлана Борисюк (м. Луцьк), 
виграшне слово – «городник», приз – 
йогуртниця;

№15 (63) Марія Печко (м. Рожище), 
виграшне слово – «журавель», приз – 
плед;

№16 (64) Капітоліна Бик (смт Іваничі), 
виграшне слово – «невістка», приз – 
електрична плита.
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З’єднайте цифри лінією 
та розфарбуйте малюнок.

Домалюйте та розфарбуйте Петрика.
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електрична плита..

Нині інтернет-церква збирає 
вірян з усього світу. Вони 

моляться, розмовляють, 
перебувають на богослужіннях 
у чатах. Сповідатися можна 
за допомогою чату або листа. 
Церква перебуває під опікою 
Оксфордської єпархії. Інтернет-
громаду визнала англіканська 
церква. Опікуном інтернет-
церкви є жінка-священик Елітон 
Леслі.

13 років тому вона стала першим веб-
священиком у світі. Жінка керує інтернет-
порталом I-Church, який належить до 
англіканської церкви. На цьому сайті 
відбуваються меси. Цікаво, що в Україні 
також є такі церкви. Наприклад, настоя-
тель парафії УПЦ КП «Покрова Божої Ма-
тері» молиться з вірянами за допомогою 
соціальних мереж. 

АНГЛІЙЦІ ПЕРШИМИ СТАЛИ 
МОЛИТИСЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

12 травня 2004 року в англіканській 
церкві введено посаду веб-
священика, який опікується 
приходом, що існує суто в інтернеті

uzhgorod.net.ua
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В ІНДОНЕЗІЇ ПОМЕР 146-РІЧНИЙ ЧОЛОВІК 

дива науки

ХІРУРГИ ПЕРЕСАДИЛИ ГОЛОВУ ПАЦЮКУ

ПОНАД 30 ТИСЯЧ 
ДОЛАРІВ – ЩОБ 
ПЕРЕТВОРИТИСЯ 
НА ЕЛЬФА
25-річний Луїс Педрон з Буенос-Айреса 
перетворив себе на живого ельфа. У 
школі хлопця цькували однокласники. 
Розраду від знущань він знаходив у 
казковому світі, населеному ельфами, 
янголами та іншими фантастичними 
істотами. Коли виріс, вирішив втілити 
мрії в реальність, пише Daily Mail.

Луїс відбілив волосся та шкіру, вида-
лив зайвий жир з підборіддя, змінив ко-
лір очей і форму носа. Пластичні операції 
обійшлися йому в 32 тисячі доларів. Що-
місяця хлопець витрачає п’ять тисяч до-
ларів на косметичні процедури. Зокрема, 
наносить на шкіру спеціальні креми й 
барвники.

Незвичний вигляд Луїса шокує пере-
хожих. Проте його не цікавить, що дума-
ють люди. Хлопець каже, що має свій іде-
ал краси і не зупиниться, доки повністю 
не перетвориться на ельфа. Для цього 
хоче загострити вуха та лінію щелепи, 
змінити розріз очей так, аби вони нагаду-
вали котячі. Також збирається видалити 
чотири ребра й розтягнути кінцівки, щоб 
збільшити зріст.

краса без меж

У ТАЇЛАНДІ 
МАВПУ ПОСАДИЛИ 
НА ДІЄТУ 
Довгохвосту огрядну макаку на 
прізвисько Дядечко Жир із базару 
в Бангкоку відправили у табір 
схуднення для тварин. Мавпа важить 
удвічі більше за норму. Продавці 
пояснюють, що тварину розгодували 
туристи. Вона дуже жалібно 
випрошувала їжу, пише Daily Mail.

«Дядечко Жир усіма силами нама-
гався звернути на себе увагу. Показував 
на пакет. Дурів, коли хтось ніс молочний 
коктейль, кукурудзу, локшину, кавун або 
диню. Умів робити таку морду, ніби не їв 
два тижні», – запевняє продавець. 

Ветеринари кажуть, що тварина ціл-
ком здорова. Макаку посадили на сувору 
дієту і примушують багато рухатися. Коли 
Дядечко Жир схудне, його відпустять на 
волю.

отакої

П’ЯТЬ МІЛЬЯРДІВ 
РУБЛІВ – ПІД 
ЧЕСНЕ СЛОВО 
У банку «Пересвет», основним 
власником якого є Російська 
православна церква, роздали «під 
чесне слово» п’ять мільярдів рублів. 

Це зробили перед крахом фінуста-
нови, повідомляють «Ведомости». Зага-
лом із каси було видано 780 мільйонів 
рублів, приблизно 50 мільйонів доларів 
і 25 мільйонів євро.

Як повідомило джерело, гроші з 
каси видавали під розписки і під звіт, 
але в банк їх не повертали. Коли в «Пе-
ресвет» прийшла тимчасова адміністра-
ція, то документів, що засвідчували б, 
кому видавали готівку з каси, не було. 
Гроші, за словами касирів, було видано 
«під чесне слово».

курйози
СТУДЕНТ СТВОРИВ 
БЮСТГАЛЬТЕР, 
ЩО ВИЯВЛЯЄ РАК 

Італійський нейрохірург 
Серджо Канаверо 
разом із командою 

колег успішно пересадив 
лабораторному пацюку 
голову меншого гризуна, 
щоб провести аналогічну 
операцію на людині до 
кінця 2017 року. Під час 
пересадки науковці не 
просто замінили одну 
частину тіла іншою, вони 
зробили піддослідного 
двоголовим, йдеться на 
The Independent.

Таке рішення вони ухвалили 
для того, щоб максимально де-
тально вивчити, як надходитиме 
кров до трансплантованої части-
ни тіла та переконатися, що друга 
голова отримує достатньо кисню.

Загалом до операції науковці 
залучили трьох пацюків: донора, 
реципієнта та ще одного, який 
у ході пересадки постачав свою 
кров до голови, яку пересаджу-
вали.

Після завершення операції 
піддослідний із трансплантова-
ною частиною тіла міг бачити та 
відчувати біль, а мозок функціо-
нував навіть поза власним тілом.

За пацюком продовжують 
спостерігати фахівці, щоб визна-
чити не лише ризики, які можуть 
виникнути під час операції, а й піс-
ля неї, наприклад, чи не відторг не 
імунна система новий орган.

Попередньо нейрохірург 
Канаверо анонсував, що його 
пацієнтом на пересадку буде ро-
сіянин Валерій Спірідонов, який 
страждає на спинальну м’язову 
атрофію, генетично зумовлену 
невиліковним захворюванням 
Вердніга-Гофмана. Однак пізніше 
додав, що першим на трансплан-
тацію може піти житель Китаю. 
Причину змін команда Канаверо 

поки не уточнює.
Спільно з колегою із Харбін-

ського медичного університету 
Сяопіном Реном італійський ней-
рохірург уже проводив експери-
менти з пересадки голови. Їхній 
метод полягає у тому, щоб засто-
совувати алмазний скальпель. 
Цей винахід біоінженера Фаріда 
Амируша ще називають найго-
стрішим та найточнішим хірургіч-
ним ножем на Землі.

Ним хірурги перерізають 
спинний мозок, а потім поміща-
ють тіло в стан гіпотермії (охоло-
дження), щоб повернути його до 
життя після пересадки.

До речі, Канаверо робив 
спроби анонсувати пробну транс-
плантацію на тілах померлих 
людей. Проте наукова спільнота 
засудила такі дії. Колеги відчай-
душного італійського хірурга 
також не беруться оцінювати, на-
скільки успішними можуть бути 
його спроби зробити революцію 
у нейрохірургії.

Італійський нейрохірург Серджо Канаверо

Чоловік, який стверджував, що 
йому 146 років, помер у рідному 

селі в Центральній Яві.

За документами, Содімеджо, також відо-
мий як Мба Гхото, народився в грудні 1870 
року. При цьому офіційна реєстрація ново-
народжених в Індонезії почалася лише в 1900 
році, і помилки з роком народження тут не 
рідкість. Але, як повідомила BBC місцева вла-
да, документи дідуся Гхото були справжніми. 
Через погіршення здоров’я чоловіка відвезли 
до шпиталю 12 квітня. За шість днів потому він 
наполіг на виписці й повернувся додому.

«Після повернення з лікарні він міг з’їсти 
лише дві ложки каші та випити трохи води, – 
каже його онук Суянто. – Так він протримався 
кілька днів, і аж до своєї смерті дідусь взагалі 
відмовився від їжі й води».

Коли кореспондент BBC торік зустрічався з 
дідусем Гхото й запитав про секрет його довго-
ліття, той сказав, що найголовніше – це терпець.

«Я прожив довге життя, тому що за мною до-

глядали люди, які мене люблять», – додав він.
Мба Гхото до самої смерті був завзятим 

курцем. Він пережив чотирьох дружин, деся-
тьох братів та сестер і всіх своїх дітей. У сво-
єму селі дідусь Гхото був героєм, який про-
славився розповідями про війну з японцями 
і голландськими колонізаторами.

Онук Суянто розповів, що його дідуся по-
ховали на місцевому кладовищі на ділянці, 
яку він сам купив кілька років тому. На могилі 
поставили надгробок, який кілька років про-
стояв поряд із будинком Мба Гхото.

«Він ні про що не просив. Перед смертю 
просто хотів, щоб ми, його сім’я, відпустили 
його з миром», – сказав онук.

За результатами незалежної експертизи, 
дідусь Гхото був старшим за француженку 
Жанну Луїзу Кальман, яка померла в 1997 
році у 122 роки.

Дідусь вважався найстарішою 
людиною у світі

Джуліан Ріос Канту 
з Мексики створив 

сенсорний бюстгальтер, 
який допомагає 
виявити рак грудей на 
ранній стадії. 18-річний 
юнак отримав першу 
нагороду міжнародного 
конкурсу винахідників 
Global Student 
Entrepreneur Awards 
(GSEA). До винаходу 
хлопця підштовхнула 
боротьба його мами з 
онкозахворюванням, 
через яке жінці довелося 
видалити обидві молочні 
залози, йдеться на The 
Independent.

Інноваційний бюстгаль-
тер має назву EVA, він при-
значений для жінок, у яких 
є генетична схильність за-
хворіти на рак. Джуліану та 
його двом друзям у розробці 
винаходу допомагала Higia 
Technologies. Сам бюстгаль-
тер оснащений 200 біосенсо-
рами, які допомагають відо-
бражати поверхню грудей та 
відстежувати зміни темпера-
тури цієї частини тіла, її фор-

ми та ваги. Зібрані дані EVA 
надсилає додатку, який мож-
на завантажити на будь-який 
комп’ютер чи смартфон.  

«Чому саме бюстгаль-
тер? Тому що він дозволяє 
досліджувати груди щоразу 
в тій самій позиції. Його не 
потрібно носити більше, ніж 
одну годину на тиждень», – 
каже юнак.

За словами Ріоса Канту, 
біосенсори, якими оснаще-
но елемент жіночої білизни, 

визначають температуру в 
різних зонах грудей. Її під-
вищення означає посилений 
рух крові на конкретній ді-
лянці, що вказує на можливе 
виникнення раку.

«Щойно починає розви-
ватися пухлина, довкола неї 
формуються та розростають-
ся нові судини, туди починає 
надходити кров, а отже, й 
температура тіла у цій зоні 
збільшується», – пояснив 
Джуліан.

На міжнародному конкурсі винахідників юнак 
обійшов 13 суперників з різних куточків світу та 
привіз додому винагороду в 20 000 доларів

politeka.net

higia.tech

Ефектна зовнішність відкрила 
Луїсові двері в модельний світ
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Макака Дядечко Жир Московський патріарх Кирило
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