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ДО ПОБАЧЕННЯ, 
«ЄВРОБАЧЕННЯ»! 
У КИЄВІ ВДРУГЕ ВІДБУВСЯ 
МІЖНАРОДНИЙ ПІСЕННИЙ 
КОНКУРС

ІГОР ПОЛІЩУК: «ЧАС ПОКАЗАТИ 
РЕАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ»

ТУШІ 
ПЕРЕСЕЛЯТЬ 
НА ІНШИЙ ЗАВОД

КОВАЛЬ ВОЛИНСЬКИХ 
ГЕРКУЛЕСІВ

Волинська школа важкої атлетики має 
ким пишатися. Юрій Лавренюк був 

дворазовим чемпіоном світу, встановив 
п’ять світових рекордів серед юніорів. 
Микола Гордійчук став чемпіоном 
Європи. Звісно, як не загадати 
Надію Миронюк, яка чотири рази 
була призеркою Європи, учасницею 
Олімпійських ігор. Анатолій Пальонка, 
Андрій Демчук, Віталій Волков... 

важка атлетика 

ФАП У ЗАОЗЕРНОМУ: 
СТЕЛЮ ПІДПИРАЮТЬ 
ЦІПКОМ, А ДІРКИ В 
ПІДЛОЗІ ЗАКРИВАЮТЬ 
КИЛИМОМ

на межі

 читайте на стор. 7

ПІД ЛУЦЬКОМ 
ЗВОДЯТЬ НОВЕ 
КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО

Модні тенденції Європи та 
США – заміські будиночки з білими 

парканами у стилі таунхаус – тепер 
пропонують і в Луцьку. Житловий 
комплекс «Сіріус» дає можливість 
придбати дім за ціною квартири, 
але на додачу сім’я матиме 
власну прибудинкову територію та 
індивідуальний гараж у районі вулиці 
Дубнівської в Луцьку.

комфортне житло

 читайте на стор. 4
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 читайте на стор. 20
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Соціу

На м

 

50 
призів!

Aкція триває до 25 червня

призів!призів!

СТАНЬТЕ ЧИТАЧЕМ – ОТРИМАЙТЕ ПРИЗ!СТАНЬТЕ ЧИТАЧЕМ – ОТРИМАЙТЕ ПРИЗ!
Газета «Волинські Новини» запрошує взяти участь 
у передплатній акції. Передплатіть нас на півроку 
(липень – грудень), надішліть нам свій абонемент або 
квитанцію про оплату (можна копію) й отримайте шанс 
виграти цінний приз. До участі в акції запрошуємо й тих 
читачів, які передплатили нашу газету на 2017 рік.

Передплатний індекс – 98008

У листі 
обов’язково 
вказуйте 
вичерпні 
контактні дані: 
ПІБ, адресу, 
номер телефону. 
Редакція 
приймає листи 
до кінця червня.
Не зволікайте!

прпртих 
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Ц У К О Р

6 місяців – 85 гривень

Ігор Поліщук – корінний 
лучанин у другому поколінні. 
Його двічі обирали депутатом 

Луцької міської ради. Але сфера 
та вага відповідальності перед 
лучанами за останні півтора 
місяця зросла в рази. Адже 
депутати вибрали саме Ігоря 

Поліщука секретарем ради, 
якому у зв’язку з дочасною 
смертю мера Луцька Миколи 
Романюка доручено виконувати 
обов’язки міського голови. Наш 
співрозмовник не приховує, 
що робота на новій посаді та 
депутатська діяльність – це 

не лише різні важелі впливу, 
але й різна відповідальність, 
швидкість ухвалення рішень, 
від яких залежить комфорт 
багатьох людей.
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У ЄМЕНІ – СПАЛАХ ХОЛЕРИ 
У столиці Ємену Сані оголосили надзви-
чайний стан через спалах холери. Кіль-
кість заражених становить від 2,7 тисячі 
до 8,5 тисячі осіб, інформує «24 канал». 
За даними «Червоного хреста», станом на 
14 травня від холери померло 115 людей.

ЛИПЕЦЬКУ ФАБРИКУ 
НЕ ЗАКРИЛИ, А 
ЗАКОНСЕРВУВАЛИ 
Липецька кондитерська фабрика 
Roshen у Росії, що належить президенту 
Петру Порошенку, вперше за три роки 
отримала прибуток від виробничої ді-
яльності, пише «Страна.ua». Окрім цьо-
го, як виявилося, її діяльність лише за-
консервовано, а не зупинено. 

ВІРУС ВРАЗИВ ТИСЯЧІ 
КОМП’ЮТЕРІВ 
Потужний вірус вразив близько 200 ти-
сяч комп’ютерів у 150 країнах світу. При-
пускають, що його створили на основі 
програми, вкраденої у Національної 
безпекової агенції США, інформує ВВС 
Україна. Вірус пропонує розблокувати 
комп’ютери за винагороду в 300 доларів 
у віртуальній валюті – біткоінах. Хакери 
вже заробили 42 тисячі доларів з допо-
могою вірусу WannaCrypt. 

ЛИТВА ВІДМЕЖОВУЄТЬСЯ 
ВІД РОСІЇ ПАРКАНОМ  
Влада Литви вирішила побудувати заго-
родження на кордоні з Росією протяж-
ністю майже в 45 кілометрів. Будівництво 
коштуватиме 1,3 млн євро, повідомляє 
«УНН». Згідно з планом, загородження 
мають звести до грудня 2017 року.

ІТАЛІЯ ТИМЧАСОВО ВИЙДЕ 
З ШЕНГЕНУ 
Обмеження діятимуть з 9 до 30 травня. 
Причиною поновлення контролю на 
кордонах країни є посилення заходів 
безпеки напередодні зустрічі лідерів 
країн Великої сімки (G7), передає DW. 
Пасажирів авіарейсів закликають при-
бувати до аеропортів якомога раніше, 
щоб уникнути затримок, пов’язаних із 
паспортним контролем.

ТРАМП ЗВІЛЬНИВ 
ГОЛОВНОГО ФЕДЕРАЛА 
Президент США Дональд Трамп від-
правив у відставку главу Федерального 
бюро розслідувань Джеймса Комі, пові-
домляє Reuters. Його призначив у 2013 
році екс-президент США Барак Обама. 
Комі звинуватили у нездатності керувати 
структурою. Тимчасовим виконувачем 
повноважень голови ФБР став Ендрю 
МакКейб, який був заступником Комі. 

У ФРАНЦІЇ ВКРАЛИ 
КОШТОВНУ КОРОНУ 
З музею релігійного мистецтва у фран-
цузькому Ліоні викрали корону XIX сто-
ліття, оздоблену майже 1,8 тисячі доро-
гоцінних каменів. Вартість викраденого 
експоната оцінюють у більш ніж мільйон 
доларів, повідомляє ВВС. 

ПІВДЕННА КОРЕЯ 
ОТРИМАЛА НОВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА 
На позачергових виборах, які відбулися 
9 травня, переміг представник лівоцен-
тристської опозиційної об’єднаної де-
мократичної партії «Тобуро» Мун Чже Ін. 
Колишня президент Пак Кин Хє пішла з 
посади після оголошеного їй імпічменту 
через звинувачення у корупції. 

США НАГАДАЛИ РОСІЇ ПРО 
МІНСЬКІ УГОДИ 
Президент США Дональд Трамп під час 
зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лав-
ровим наголосив на відповідальності 
Москви щодо виконання Мінських угод, 
йдеться у повідомленні прес-служби Бі-
лого дому.  

ПОЛЯКИ ЧАСТІШЕ ХОЧУТЬ 
ЕМІГРУВАТИ ДО АНГЛІЇ 
Кількість громадян Польщі, які розгляда-
ють можливу еміграцію до Великобрита-
нії, за останні два роки різко зросла: з 5% 
у серпні минулого року до 19% нині. Про 
це свідчать дані опитування видання 
Puls Biznesu, передає Radio Poland.

світова хроніка

втрата 

НА СХОДІ 
ЗАГИНУВ 
ВОЛИНЯНИН 

відгомін історії 

ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ЗАХОРОНЕННЯ 
ДОСЛІДЖУВАТИМУТЬ ІУДЕЇ

сором 

блокбастер 

НАРДЕП ІВАХІВ ПРОГУЛЯВ 90% 
ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ 

АБИ ЗУПИНИТИ П’ЯНОГО НА 
«БЕСІ», ДОВЕЛОСЯ СТРІЛЯТИ

СИЛОВИКАМ РОЗВ’ЯЗАЛИ РУКИ 
У БОРОТЬБІ З НАРКОТИКАМИ 

злочинність 

Ковельський район 

Людські рештки, 
виявлені поблизу 
Ковеля на території 

Дубівської сільської 
ради, досліджуватиме 
іудейська релігійна 
громада. Зокрема, 
справою керуватиме 
головний рабин Києва 
та України, президент 
Об’єднання іудейських 
релігійних організацій 
України Яків Дов Блайх.

Про це розповіла представ-
ниця ортодоксальної іудейської 
релігійної громади Луцька Хан-
на Матусовська. Вона також по-
інформувала, що поховання вже 
досліджувала спеціаліст з Ізраїлю 
зі збереження поховань. Стихійне 
захоронення знайдено 11 квітня 
цього року під час самовільного 

видобутку піску на землях Дубів-
ської сільської ради. Особи, які 
незаконно копають пісок, знай-
шли рештки людей та звалили 
їх на купу. 20 квітня розпочато 

досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні – роз-
слідувати взялися насамперед 
крадіжки піску, а не наругу над 
похованнями.

Депутат Ковельської міської 
ради з фракції «УКРОП» Володи-
мир Косцьов’ят 18 квітня звернув-
ся із заявою до ковельського місь-
кого голови, голів Ковельської 
РДА і районної ради, прокурату-
ри, поліції та СБУ. На його думку, 
прокуратура мала порушити кри-
мінальне провадження за статтею 
297 КК України (наруга над моги-
лою, іншим місцем поховання).

Як повідомляє «Район.Ко-
вель», для перевірки та іденти-
фікації масового захоронення 
створено комісію при Волинській 
обласній державній адміністра-
ції із залученням представників 
іудейської общини. Про це ви-
конувач обов’язків керівника 
місцевої прокуратури Наталія 
Ткачук письмово повідомила де-
путата Ковельської міської ради 
з фракції «УКРОП» Володимира 
Косцьов’ята. 

Науковці припускають, що це – 
найбільше так зване розстрільне поле 

kow
el.rayon.in.ua

Київ 

Нардеп-мажоритарник з Волині Степан 
Івахів («Воля народу») прогуляв 90% 
(36 з 40) засідань профільного комітету 
будівництва і житлово-комунального 
господарства, повідомляє рух ЧЕСНО. 
Окрім того, що це є невиконанням 
обов’язку депутата, це також впливає на 
наявність кворуму в комітеті. 

Помічник депутата Денис П’ятигорець 
знайшов одразу кілька виправдань для сво-
го шефа. Мовляв, той забуває розписатися в 
журналі реєстрації, приходить із запізненням, 
їде того дня в офіційні відрядження, або ж 
виконує фракційні обов’язки чи працює у ра-
йоні. Втім у Русі зауважують, що для роботи 
з виборцями передбачені окремі дні, відпо-
відно до календарного плану. Згідно із зако-

нодавством, якщо нардеп не виконує повно-
важення, які включають і роботу в комітеті, то 
підкомітет з питань депутатської етики може 
підготувати подання, яке припинить виплати, 
пов’язані з виконанням депутатських повно-
важень. Відповідно до декларації за 2016 рік, 
на виконання повноважень депутат отримав 
169 871 грн з бюджету. 

Щодо законодавчої активності в комітеті, 
то Івахів є співініціатором двох законопроек-
тів, які стали законами. Утім серед них немає 
жодного профільного. Натомість П’ятигорець 
повідомив, що нардеп нібито не шукає рекла-
ми: «У нас немає жорстокої позиції такої, що 
нам потрібно для піару прізвище Степана Іва-
хіва в кожному законопроекті». 

Степан Івахів став 
співавтором лише 
двох проектів, які 
стали законами

Луцьк 

Патрульним, аби зупинити в Луцьку 
нетверезого водія, довелося 
стріляти по колесах його авто. 
13 травня після опівночі екіпаж 
помітив BMW на іноземній реєстраці ї, 
який рухався без увімкнених фар. На 
вимогу зупинитися не відреагував і 
намагався втекти. 

Протягом кількох десятків хвилин проїхав 
усіма центральними вулицями. На перехресті 
вулиць Карпенка-Карого-Заньковецької BMW 

заблокував дорогу службовий автомобіль 
пат рульних.

Водій-порушник не зупинявся і продов-
жив рух просто на одного з полісменів, тим 
часом він зробив кілька пострілів у перед-
нє ліве колесо й відстрибнув убік. Це не зу-
пинило водія BMW, і той попрямував далі, 
об’їхавши тротуаром. Зупинили його на пере-
хресті вулиць Карпенка-Карого-Рівненської, 
під мостом.

Двоє осіб, які були всередині, не мали до-
кументів. У 33-річного водія були явні озна-
ки сп’яніння, проте проходити перевірку він 
відмовився. Встановили, що той позбавлений 
права керування, оскільки раніше притягав-
ся до відповідальності за статтею 130 КУпАП 
(нетверезе керування). Цього разу чоловік 
отримав чотири адмінматеріали, в тому числі 
за невиконання вимог правоохоронців про 
зупинку та за керування у стані сп’яніння.

Рожищенський 
район 

На Луганщині 
в зоні АТО у ніч 
на 15 травня 
обірвалося 
життя бійця 
24-ї бригади, 
жителя села 
Береськ 
Рожищенсь-
кого району 
Івана 
Мерченка. 

Аби вшану-
вати пам’ять померлого військовослужбов-
ця-контрактника, 16 травня оголосили 
Днем жалоби на території Рожищенського 
району.

Висловлюємо співчуття родині та близь-
ким загиблого. Вічна йому пам’ять. 

vk.com
/id424874408

Волинь 

Кількість виявлених фактів збуту 
наркотичних засобів на Волині зросла 
більш як удвічі. Цього року таких фактів 
уже виявили 45, а торік лише 18. 

Як розповів перший заступник прокуро-
ра Волинської області Віктор Швидкий, одна 
з причин такої активізації роботи – дозвіл на 

ведення оперативних слідчих дій, чого ми-
нулого року не було. Зі слів Швидкого, нар-
комани – одна з категорій осіб, які скоюють 
найбільше злочинів. Проте основна робота, 
зазначив він, має бути скерована на виявлен-
ня тих, хто збуває наркотичні та психотропні 
речовини. Найбільше, каже правоохоро-
нець, цією хворобою уражене місто Новово-
линськ. 

Загалом, зі слів Швидкого, однією з при-
чин загального збільшення злочинності є 
недосконала реформа поліції. Адже, пере-
конує він, звільнено досвідчених працівни-
ків, кадри «оголилися». А щоб навчити но-
вих людей, потрібен час. Також поменшало 
дільничних інспекторів, що теж не сприяє 
зменшенню рівня злочинності. Зі слів Вікто-
ра Швидкого, злочини на Волині скоюють 
найчастіше наркозалежні або раніше судимі 
особи. Стосовно останніх, то, каже він, є чи-
мало й тих, які достроково вийшли за «зако-
ном Савченко».

day.kyiv.ua

Іван Мерченко

gorozhanin.dp.ua
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ЛЬВІВСЬКЕ СМІТТЯ 
ПРОПИСАЛОСЯ 
НА РІВНЕНЩИНІ 
У селі Привільне на Рівненщині право-
охоронці затримали фуру зі львівським 
сміттям. Водій за документами мав їха-
ти до Запоріжжя, проте тричі за два дні 
прямував зі Львова в напрямку Рівного, 
повідомили у відділі комунікації поліції 
Рівненської області. Також днями сміття 
виявили у закинутому дитячому таборі 
на Київщині. 
ТЕРОРИСТИ ОБСТРІЛЯЛИ 
ЖИТЛОВИЙ СЕКТОР 
Бойовики 13 травня обстріляли житло-
вий сектор Авдіївки, загинуло четверо 
цивільних осіб, ще одна отримала пора-
нення, повідомляють у штабі АТО. 
БОРГИ УКРАЇНИ – ПОНАД 
20 МЛРД ДОЛАРІВ
Міжнародне рейтингове агентство S&P 
Global Ratings оцінює виплати Украї-
ною основної суми боргу та відсотків 
за зобов’язаннями протягом 2017-2020 
років більше, ніж у 20 млрд доларів, або 
близько 21% ВВП у 2017 році, йдеться 
в огляді S&P, передає «Європейська 
правда». 
ГРОЙСМАН НАЗВАВ УМОВУ 
ВІДСТАВКИ 
Голова уряду Володимир Гройсман зая-
вив, що готовий піти у відставку, якщо не 
проведе пенсійну реформу до 1 жовт ня, 
повідомляє «112 канал». До слова, відпо-
відно до наданих декларацій, Гройсман 
очолив рейтинг найбагатших урядовців. 
Найбіднішим з-поміж членів Кабміну ви-
явився міністр фінансів. 
УСТАНОВИЛИ 
АНТИСМІТТЄВЕ НОУ-ХАУ 
Поблизу Івано-Франківська на сміт-
тєзвалищі відкрили першу в Західній 
Україні біогазову установку. Її встанов-
лювали на умовах відкритого конкурсу. 
При цьому на будівництво з міського 
бюджету не витратили жодної гривні, 
повідомляє ІА ZIK. Установка допоможе 
не тільки розв’язати проблему ліквідації 
сміття, вироблення енергії, але й убез-
печити полігон від самозагорання.
ФІРМА ПОРОШЕНКА 
ПРИВЛАСНИЛА ЗЕМЛІ 
АТОВЦІВ 
Компанія Президента України Петра 
Порошенка «Зоря Поділля» привлас-
нює землі, які раніше було виділено 
учасникам російсько-української війни, 
тобто АТО, повідомив екс-губернатор 
Одещини Міхеіл Саакашвілі в ефірі те-
леканалу ZIK. 
СУД НЕ АРЕШТУВАВ 
МАРТИНЕНКА
Апеляційний суд Києва відмовив спе-
ціальній антикорупційній прокуратурі 
в обранні запобіжного заходу для екс-
нардепа Миколи Мартиненка у вигляді 
тримання під вартою. НАБУ перевіряє 
причетність екс-депутата до корупцій-
них схем, повідомляє «Радіо Свобода». 
КУРОРТ У ГУРЗУФІ ПІШОВ 
ПІД БУЛЬДОЗЕР 
В анексованому Криму окупаційна вла-
да знищує один з найкрасивіших і найві-
доміших курортів у Гурзуфі. Бульдозери 
зрівняли із землею приморський парк з 
унікальними деревами – червонокниж-
ними кипарисами, інформує «24 канал». 
Окрім того, було знесено архітектурні 
пам’ятники на пляжі «Гурівські камені».
ЖУРНАЛІСТИ 
ОПРИЛЮДНИЛИ НОВІ 
ПОДРОБИЦІ ЗАГИБЕЛІ 
ШЕРЕМЕТА 
Журналісти редакції «Слідство.Інфо» та 
міжнародної мережі OCCRP у фільмі-
розслідуванні про вбивство свого коле-
ги Павла Шеремета виявили щонаймен-
ше шістьох свідків, які були присутні на 
місці злочину. Також вони вказали, що з 
Павлом того дня спілкувався колишній 
працівник СБУ. Шеремет загинув в авто, 
у яке підклали вибухівку.

українська хроніка

ДЕСЯТКИ КЛЕНІВ НА ЗГАДКУ ПРО ГЕРОЇВ 
пам’ять

КОЖЕН ШОСТИЙ ВОЛИНЯНИН КУРИТЬ

ШУКАЮТЬ КОНТРАКТНИКІВ НА ВІЙНУ

отруту до рота 

військові справи 

НА ВОЛИНІ БУДЕ ЩЕ ДВА МОНАСТИРІ
духовність

ВРЯТУВАЛИ 
З ВОГНЯНОЇ 
ПАСТКИ МАЛЮКА 

ЗНИЩИЛИ МАЙЖЕ 
200 Л БРАГИ 

обійшлося упіймали

Луцьк 

Волонтерський 
рух «Мeцeнaти 
для сoлдaтa» і 

команда «Фабрики 
Святого Миколая» 
разом з родинами 
бійців, що загинули на 
сході України, висадили 
70 іменних кленових 
саджанців. Це стало 
початком створення 
скверу пам’яті Героїв 
Небесного Легіону, 
повідомили у прес-
службі волонтерського 
руху.

«Ми хочемо закласти цей 
сквер для вічної пам’яті мужніх 
і сильних духом чоловіків, які 
народилися чи проживали на 
Волині, які, захищаючи нашу кра-
їну в запеклих боях з російським 
окупантом, поклали життя за її 
незалежність та територіальну 

цілісність», – розповів координа-
тор руху Руслан Теліпський.

Не всі загиблі бійці пустили 
сімейне коріння – деякі не тіль-
ки не продовжили свій рід, але 

й навіть не були одружені, і най-
ріднішою людиною для них за-
лишалася мама. Саме тому акція 
відбувалася в переддень Дня ма-
тері – тієї найдорожчої людини, 

яка й дала життя кожному Небес-
ному Герою.

Восени тут з’являться нові 
деревця та нові імена Героїв, 
які заслуговують на те, щоб їх 
пам’ятали. Кожен із саджанців 
стане уособленням бійця, що ніс 
у собі їхній незламний дух стій-
кості, почуття справедливості, 
а також зміни на краще, про які 
вони так палко мріяли.

«Ми щиро сподіваємося, що 
всі імена Героїв Небесного Легіо-
ну навічно залишаться у нашій 
пам’яті, і цей сквер стане чудо-
вим символічним продовженням 
життя наших полеглих бійців АТО 
та пошаною до новітньої історії 
України, творцями якої є і наші 
волиняни, що навічно вписали 
ціною власного життя своє ім’я у 
її квітуче майбутнє та спільну пе-
ремогу над підступним агресо-
ром», – переконує голова луцької 
міської організації «Спілка воїнів 
АТО Волині» Олег Кобилянський.

Волинь 

17% волинян у віці від 12 років 
курять. Про це свідчать результати 
соціологічного опитування щодо 
тютюнокуріння, яке провели органи 
державної статистики. З’ясувалося, що 
в області курять 143 тисячі осіб у віці від 
12 років. В Україні цей показник – 19%.

У Головному управлінні статистики у Во-
линській області повідомили: до п’яти років 

курять троє з кожних двадцяти волинян, 6-10 
років – четверо з кожних двадцяти дев’яти, 
11-15 років – кожен сьомий, 16-20 років – ко-
жен четвертий, понад 20 років – п’ять з кож-
них шістнадцяти волинян.

Більшість курців (38%) викурюють 6-10 
сигарет за добу, п’ять з вісімнадцяти – 16-20 
сигарет, п’ять з двадцяти восьми – 11-15 сига-
рет, кожен восьмий – 1-5 сигарет і лише один 
з тридцяти двох – понад 20 сигарет. 

Ратнівський район 

У жительки села Самари Ратнівського 
району дільничні офіцери поліції виявили 
195 літрів закваски.

Знахідка впала в око під час профілактично-
го рейду. Брагу мали використати для виготов-
лення самогону. Закваску поліцейські знищи-
ли. А на 41-річну волинянку склали протокол 
про адміністративне порушення. Санкція статті 
передбачає штраф від 51 до 170 гривень.

Волинь 

У рамках весняного призову на строкову 
військову службу 305 осіб скеровано 
до військових частин, а для виконання 
планових завдань не вистачає ще 35 
осіб, повідомляє відділ інформаційної 
політики облдержадміністрації.

За словами військового комісара облас-
ного військкомату Романа Кулика, у плані 

за контрактом на другий квартал 2017 року 
найняти 270 людей. Станом на 11 травня 
2017 року вже укладено 42 контракти. Най-
кращий результат показав Старовижівський 
район (близько 30% від запланованого). 
Зокрема, до 30 серпня 2017 року до 14-ї ае-
ромобільної бригади мають скерувати 220 
осіб, але лише тих, які мають досвід бойових 
дій в АТО.

ЩИТ ЧЕСТІ ПРИЇДЕ 
НА ВОЛИНЬ

заслуга

Луцьк 

За активну промоцію європейської ідеї та 
пропаганду європейської єдності Луцьк 
відзначено третьою з чотирьох відзнак 
Парламентської Асамблеї Ради Європи – 
Щитом Честі. 

У скарбничці обласного центру вже є дві 
нагороди від ПАРЄ – Європейський Диплом 
та Прапор Честі. У міській раді повідомили, 
що нагороди дають за досягнення виконавчо-
го комітету й комунальних закладів та установ 
у напрямку залучення грантів, інвестицій, на-
лагодження міжнародних контактів, поглиб-
лення закордонних партнерських зв’язків. 
Офіційно вручення Щита відбудеться у День 
міста – 25 серпня 2017 року.

Рожищенський район 

Волинські рятувальники під час 
пожежі врятували трьох людей, 
серед них – немовля. 

У прес-службі вогнеборців повідо-
мили, що 10 травня близько 4 години 
надійшло повідомлення, що в селищі 
Дубище Рожищенського району на ву-
лиці Грушевського горить літня кухня, 
суміжна з житловим будинком. У вогня-
ній пастці опинилися дві молоді жінки 
та немовля, які були на другому повер-
сі. За допомогою драбини евакуювали 
спочатку п’ятимісячного малюка, а по-
тім жінок. Як розповів начальник Дер-
жавної пожежно-рятувальної частини 
Рожища Володимир Бродосюк, життю 
людей нічого не загрожує. О 4:05 ря-
тувальники локалізували пожежу, а о 
4:15 вже ліквідували її остаточно.

ДОШКІЛЬНЯТАМ 
ДОБУДУЮТЬ САДОЧОК 

приємність 

Луцький район 

Депутати Княгининівської об’єднаної 
територіальної громади проголосували 
за виділення коштів для капітального 
ремонту дитячого садочка в Рокинях. 
Відтак 60 дітей зможуть відвідувати цей 
заклад, повідомила голова ОТГ Олена 
Твердохліб.

Йдеться про 870 тисяч гривень, які скеру-
ють для садочка «Барвінок». Орієнтовно вже 
з 1 вересня дітки зможуть відвідувати цей за-
клад. Тож вдасться розвантажити чергу, яка є 
нині. 

Ківерцівський район, Луцьк 

Нові монастирі Київського патріархату 
заснують у Луцьку та в селі Тростянець 
Ківерцівського району. Таке рішення 
ухвалили 13 травня учасники 
Священного Синоду Української 
православної церкви Київського 
патріархату, інформує РІСУ.

У Ківерцівському районі монастир роз-
містять на вулиці Шкільній, 3, а в Луцьку 
Хресто-Воздвиженський Братський чоло-
вічий монастир буде на вулиці Йова Кон-
зелевича, 5. З проханням про відкриття 
монастирів до учасників Синоду звертався 
митрополит Луцький і Волинський Михаїл 
(Зінкевич), зазначають у патріархаті. 

Дітки випустили в небо білих голубів – 
символ такого довгожданого миру в Україні

«М
eцeнaти для сoлдaтa

Браги, переконують 
поліцейські, позбулися

vl.npu.gov.ua

report.if.ua

alm
apatika.hu
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  Підготувала 
Ірина ДУДЕЙКО
Ковельський район, 
Ковель

19 квітня кілька сотень ковельчан та жителів сусідніх сіл 
перекрили міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин з вимогою 
ліквідувати екологічну катастрофу на Ковельській філії 
ДП «Укрветсанзавод». Заступник голови Волинської ОДА 
Сергій Кошарук письмово обіцяв ковельчанам, що до 
28 квітня рештки з території ветсанзаводу вивезуть. 

5 травня 12 машин відходів з ковельського ветсанзаводу 
скинули поблизу Поворська. 

Відтак на знак протесту жителі прилеглих сіл перекрили 
трасу міжнародного значення Київ-Варшава поблизу села 
Гулівка. 

7 травня, побоюючись, що на їхні землі вивантажать відходи, 
обурені люди перекрили в’їзд до Турійська. Того ж дня 
відбулося перекриття трас Ковель-Луцьк та Київ-Ковель-
Ягодин у зв’язку з невиконанням вимог щодо ветсанзаводу. 

10 травня відновлено рух на дорозі Луцьк-Ковель. 

11 травня перекрили дорогу жителі села Городище 
Ковельського району, які дізналися, що на їхню територію 
возитимуть рештки. 

12 травня рух транспорту на автодорозі міжнародного 
значення Київ-Ковель-Ягодин відновили.

ХРОНІКА ПОДІЙ 

ЕКСПЕРТИЗА 
«ДЕПУТАТСЬКОГО 
АЛКОГОЛЮ» У 
ДОВГІЙ ЧЕРЗІ

  Підготував Борис ХВИЦЬ  

Упродовж трьох тижнів силовики 
так і не провели експертизу 
вилученого алкоголю, який 
знайшли на підприємстві, 
що належить депутату 
Петру Нестеруку (фракція 
«Солідарність»). 

Як писали ВН, мережу магазинів 
«Гроно», власником яких є Нестерук, 
журналісти запідозрили у продажу ал-
коголю з підробними акцизними марка-
ми власного виробництва. Після виходу 
сюжету на телебаченні за власними 
джерелами, контрафакт вивезли у тер-
міновому порядку. Відповідно, фіскали 
порушень не побачили.

Нещодавно журналісти телеканалу 
«Аверс» завітали на склад ТОВ «Полісся-
Трейд», серед засновників якого – Не-
стерук. Тут оковиту без належних ак-
цизів купили за 36 гривень за пляшку. 
Податківці 19 квітня вилучили майже 
5,4 тис. літрів незаконно виготовленого 
алкоголю зі складів у рамках криміналь-
ного провадження, відкритого за ч. 1 ст. 
204 КК, тобто за незаконне виготовлен-
ня, зберігання, збут або транспортуван-
ня з метою збуту підакцизних товарів. 
Однак минув майже місяць, а станом на 
15 травня експертизу досі не зробили.

Мовляв, є велика черга. Як визнав 
заступник прокурора області Віктор 
Швидкий, експертиза затягується. Та за-
певнив, що вплинути на цей процес не 
можуть. Згідно з процедурою, у експер-
тів є термін від одного до трьох місяців 
на проведення дослідження.

Крім того, працівники прокуратури 
переконують: процедура вилучення 
алкоголю відбулася без порушень. Уся 
продукція належно описана й опечата-
на, зберігається у визначеному місці. 

Аби дізнатися, хто причетний до 
контрафакту, ВН підготували запит до 
фіскалів, у якому запитали про акцизи: 
для якого спиртогорілчаного комбіна-
ту їх видавали та під який вид продукції 
чи торгову марку. Також поцікавилися, 
в рамках якого кримінального про-
вадження вилучили алкоголь. Окрім 
цього, попросили поінформувати, на 
підставі яких договорів, з якими поста-
чальниками та виробниками здійсню-
вали роздрібну торгівлю на складі. Втім 
жодного конкретного пояснення фіска-
ли не дали, посилаючись на таємницю 
слідства. 

Чому громадськість про резонанс-
ну справу не інформують, залишається 
лише здогадуватися.

резонанс 

Після візиту на 
Волинь гостя 
з Києва в 

облдержадміністрації 
все ж дослухалися до 
проблем діяльності 
ветсанзаводу в Ковелі. 
На засіданні регіональної 
комісії з питань 
техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
13 травня вирішили, 
що рештки тварин, 
які накопичилися на 
підприємстві, утилізують 
у цьому ж місті на 
території колишнього 
крохмального заводу. 

Самі ж споруди потрібно 
лише частково відремонтувати, 
аби унеможливити в подальшо-
му витік речовин. Також профіль-
ні служби мають провести дослі-
дження зразків землі, питної води 
у всіх будинках в межах санітарно-
захисної зони ветсанзаводу. А 
місцевих забезпечити водою та 
належним оздоровленням. У по-
дальшому ж підприємство очі-
кують зміни, зазначив перший 
віце-прем’єр-міністр України Сте-
пан Кубів, який 10 травня завітав 
на Волинь. Тут уже призначили 
нового керівника Андрія Мар-
ченка, який працював у системі 
ДП «Укр ветсанзавод». Нагадаємо, 
попередній директор Вадим Су-
хонос у розшуку. 

«МАЛЕНЬКІ 
ДІТИ ГРАЮТЬСЯ 
ЧЕРЕПАМИ...»

Під час зустрічі з урядовцем 
місцеві не стримували емоцій. Лі-
лія Шиян, чий будинок розташо-
ваний за 400 метрів від заводу, 
каже: люди не хочуть блокувати 
дорогу та створювати диском-
форт водіям, проте змушені, адже 
їх не чують.

«Маленькі діти граються че-
репами й кістками. Ми хочемо 
жити, а не помирати, як ті кабани! 
Ми хочемо чисту воду та повіт-
ря!» – заявила жінка. 

З її слів, із кожним теплим 
днем ситуація усе гіршає, адже 
посилюється сморід, а туші каба-
нів почали вистрелювати з ком-
постних ям.

Ще один місцевий житель 
каже, що влада маніпулює ситу-

ТУШІ ПЕРЕСЕЛЯТЬ 
НА ІНШИЙ ЗАВОД

ацією, закидаючи політизацію. 
Натомість сама вона не в змозі 
розв’язати проблему вже довгий 
час.

«Ми перекрили дорогу з від-
чаю, бо нас не чують. Володи-
мира Гунчика кликали, аби він 
почув нас, а він ні разу не при-
їхав», – сказала Лілія Шиян. 

ЗАВОДИ – У 
ПРИВАТНІ РУКИ

На думку першого віце-
прем’єр-міністра України Степа-
на Кубіва, ветсанзаводи по всій 
Україні штучно доводять до бан-
крутства. 

«Значить, це комусь вигідно. 
Я поцікавився досвідом Польщі 
та Німеччини. Там найкращим 
власником з точки зору управ-
ління є бізнесмен», – зазначив 
Степан Кубів.

Також, з його слів, ДП «Укр-
ветсанзавод» треба виключити із 
переліку підприємств, які не під-
лягають приватизації. Як зазна-
чив пан Кубів, для того, аби мати 
можливість розв’язувати питан-
ня на місці, слід першочергово 
змінити структуру державного 
підприємства, щоб ковельська 
філія отримала статус окремої 
юридичної особи.

Як стало відомо під час на-
ради, на території ветсанзаводу 
досі зберігалося близько двох 
тисяч тонн відходів: 900 тонн у 
компостовій ямі, ще 1000 тонн – 
на майданчику поблизу заводу.

За останній час близько 50 
тонн вивезли на інші філії заводу, 
300 тонн захоронили на визна-
чених ділянках, ще 220 тонн ви-
везли, але не скинули через бло-
кування техніки людьми. Йдеться 
про випадок у Поворській ОТГ, 
який трапився 5 травня: 15 ма-
шин відходів з ковельського вет-
санзаводу скинули вночі поблизу 
Поворська.

До слова, також за остан-
ній час з підприємства вивезли 
близько 800 тонн тваринних 
шкур 30-річної давнини, які «схо-
ронили» на заводі.

*** 
Попри те, що виконавча 

влада звітує, ніби проблема під 
контролем, у ніч з 12 на 13 трав-
ня на території Черевахівської 
сільської ради Маневицького 
району в лісі викинули кілька 
машин решток тварин і загорну-
ли землею, повідомили у прес-
службі волинського УКРОПу. 
Голова сільради Валентина Чер-
нишена розповіла, що ці рештки 
було знайдено лише 13 травня, 
коли місцеві жителі відчули не-
приємний запах тухлятини. Люди 
переконані, що у їхні ліси привез-
ли тушки тварин з ковельського 
ветсанзаводу. А 16 травня на-
дійшло свіже повідомлення, що 
деякі сільські ради погодилися 
приймати туші на своїй території 
за привілеї. Наприклад, Клюська 
сільська рада Турійського райо-
ну. За це мали виділити кошти на 
12 кілометрів дороги з асфаль-
товим покриттям та ще кілька 
біло-щебеневої. Проте це дуже 
обурило місцевих жителів, тому 
рішення сесії було відмінено. Аби 
не допустити подальших ввезень 
туш, у Турійському районі вже 
упродовж дев’яти днів стоять два 
громадські блокпости – поблизу 
сіл Клюськ та Соловичі. А голо-
ва фракції «УКРОП» у Волинській 
обласній раді Вячеслав Рубльов 
розповідає, що на найближчій 
сесії облради тема ковельського 
ветсанзаводу буде однією з клю-
чових.

В ОЧІКУВАННІ БЕЗВІЗУ ЗАВИСЛА 
ПАСПОРТНА СИСТЕМА 

бюрократія 

Луцьк 

Щодня бюджет Луцька 
втрачає близько 
30 тисяч гривень через 
те, що у Центрі надання 
адміністративних послуг 
не видають закордонні 
паспорти. Сподіваються, 
що система запрацює 
з дня на день, адже 
така ситуація не лише 
спричиняє незручності 
для людей, а й втрати для 
бюджету.

Роботу із оформлення 
та видачі закордонних пас-
портів державним підпри-
ємством «Документ» при-
пинили 6 квітня по обіді. Це 
пов’язано з тим, що Служба 
безпеки України проводи-
ла слідчі дії. Прес-секретар 
держпідприємства «Доку-
мент» Володимир Поліщук 

пообіцяв, що вже 11 квітня 
сервіси оформлення й ви-
дачі закордонних паспортів 
відновлять роботу в Києві, 
а потім упродовж тижня ма-
ють відновити роботу всі 26 
регіональних центрів, а та-
кож центри надання адмін-
послуг. Проте в цей термін 
змін не відбулося. Станом на 
16 травня у частині сервісних 
центрів міст України роботу 
відновлено. Втім у луцькому 
ЦНАПі досі зв’язку немає. 
Тут виготовляють лише ID-
картки (перший паспорт, за-
міна у зв’язку зі зміною пріз-
вища чи втратою), причому 
їх можна отримати тільки у 
міграційній службі, яка орен-
дує кабінет у ЦНАПі. У зв’язку 
з тим, що там мало працівни-
ків, вони приймають лише по 
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15 осіб на день. Тож люди му-
сять займати чергу з самого 
ранку. До слова, під час мину-
лої сесії Луцької міської ради 
депутати виділили кошти на 
встановлення додаткового 
обладнання в ЦНАП, потріб-
ного для того, щоб укласти 
договір з іншим оператором 
і почати процес видачі за-
кордонних паспортів. Однак 
на це потрібен час.
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Щоб досягти великих успіхів, ми маємо не лише планувати, але й мріяти. Анатоль Франс 
www.volynnews.com
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  Спілкувалася 
Тетяна ГРІШИНА 
Луцьк

персона ІГОР ПОЛІЩУК: «ЧАС ПОКАЗАТИ 
РЕАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ» 

Ігор Поліщук – корінний 
лучанин у другому 
поколінні. Його двічі 

обирали депутатом 
Луцької міської ради. 
Але сфера та вага 
відповідальності перед 
лучанами за останні 
півтора місяця зросла 
в рази. Адже депутати 
вибрали саме Ігоря 
Поліщука секретарем 
ради, якому у зв’язку 
з дочасною смертю 
мера Луцька Миколи 
Романюка доручено 
виконувати обов’язки 
міського голови. Наш 
співрозмовник не приховує, 
що робота на новій 
посаді та депутатська 
діяльність – це не лише 
різні важелі впливу, але 
й різна відповідальність, 
швидкість ухвалення 
рішень, від яких залежить 
комфорт багатьох людей. 

– Не пошкодували, що пішли 
працювати у мерію? 

– Ні, аж ніяк. Це можливість ви-
явити свої вміння, показати, чого я 
вартий, довести справу до реально-
го результату.

– Як вас сприйняв колектив 
міської ради?

– На мою думку, більшість по-
зитивно, конфліктів не було. Хоча, 
певно, не усім приємні деякі кадро-
ві рішення: доведеться прощатися з 
керівником Луцького підприємства 
електротранспорту Ігорем Гри-
цюком. Він задіяний у тендерних 
махінаціях, у колективі напруга, 
затягується процес упроваджен-
ня електронного квитка. Але сам 
чоловік якихось недоліків у своїй 
роботі не помічає. Загалом усі кад-
рові рішення ухвалюються на під-
ставі двох аспектів: професійні та 
моральні якості людини. Якщо по-
садовець їм відповідає, то ми спра-
цюємося.

– На одному з місцевих сай-
тів висить анімація з текстом: 
«УКРОП блокує вибори мера 
Луцька». УКРОП, який ви пред-
ставляєте, справді блокує вибо-
ри?

– Ані УКРОП, ані я особисто 
жодним чином вибори не блоку-
ємо. Верховна Рада не має пере-
шкод, аби їх оголосити. Міська рада 
ухвалила рішення про припинення 
повноважень покійного міського 
голови Миколи Романюка. Його 
оприлюднено на офіційному сайті. 
Є відповідне клопотання, яке наді-
слала ще Юлія Вусенко, коли пере-
бувала на посаді секретаря. А те, 
що Рада не робить цього, на мою 
думку, пов’язано з тим, що пред-
ставники більшості – Блоку Петра 
Порошенка – не визначилися з кан-
дидатом. Тож їм невигідно починати 
кампанію. Я чув, що планують вибо-
ри на осінь, але це нічим не підтвер-
джено. Усе в руках Ради, яка має усі 
повноваження. 

– Ви будете балотуватися на 
пост мера Луцька?

– Планую. Але для того, щоб 
балотуватися, потрібна підтримка 
лучан і колег по партії. Сподіваюся, 
що результати моєї роботи зможуть 
забезпечити її.

– А які стосунки у вас з облас-
ними керівниками – головою Во-
линської облдержадміністрації 
Володимиром Гунчиком та голо-
вою Волинської обласної ради 
Ігорем Палицею?

– З Ігорем Петровичем Палицею 
спілкуємося постійно. Він – унікаль-

ємств заміна на електротранспорт 
не сподобається. Але ми маємо ро-
бити те, що корисно для більшості 
лучан, піде на користь місту, а не 
вдовольнить інтереси невеликої 
групи бізнесменів.    

– Ви анонсували, що ініціюва-
тимете перегляд тарифу в чоти-
ри гривні за проїзд у маршрут-
ках. Зрушення у цьому напрямку 
були?

– На жаль, виконком старого 
складу ухвалив рішення про піднят-
тя тарифу лише на основі аналізу 
п’яти маршрутів із 29-ти. Найближ-
чим часом проведемо обстеження 
пасажиропотоку хоча б на половині 
маршрутів. Перевізники проти по-
вернення до меншого тарифу. Але 
коли ми матимемо об’єктивні дані, 
то можна буде чітко сказати: ви-
правдана ціна у чотири гривні за 
квиток чи ні.      

– Наприкінці минулого року 
очільник «Укравтодору» казав, 
що 97% українських доріг у по-
ганому стані. Судячи з весни 2017 
року, ситуація ще гірша. Яку оцін-
ку ви дасте Луцьку?

– Безумовно, що після зими ба-
гато доріг були дуже пошкоджені. 
Сесія міської ради ухвалила рішен-
ня виділити на ремонт покриття 
понад 30 мільйонів гривень. Наразі 
завершується розробка проектно-
кошторисної документації. Де це 
можливо, роботи розпочато. Ка-
пітальні ремонти доріг почнуться 
вже в кінці травня. А під кінець літа 
ситуація з дорогами кардинально 
покращиться.

– Чому так довго?
– Не така проста процедура, 

потребує часу. Зараз розробля-
ють проектно-кошторисну доку-
ментацію, визначають орієнтовну 
вартість робіт. Якщо це сума для 
тендерної процедури, то треба 
провести торги. Та сама ситуація з 
прибудинковими територіями. На 
жаль, торік унаслідок невдалого 
відбору підрядників ремонт дворів 
затягнувся на півроку, а то й біль-
ше. Нині підбиратимемо підрядни-
ків на конкурентній основі: дамо 
можливість попрацювати всім, хто 
зможе запропонувати гарну якість і 
ціну. Конкуренція завжди підвищує 
якість.

«ОБЛСПОЖИВСПІЛКА – 
РУДИМЕНТ 
РАДЯНСЬКОЇ ЕПОХИ»

– Яка ситуація зараз на 
КП «Луцьктепло»?

– Дуже непроста. Держава не 
відшкодовує коштів на субсидії, 
підприємство не має чим розраху-
ватися за газ. Загалом заборгова-
ність із субсидій – понад 200 млн 
грн. Ситуація на теплоенергетич-
них підприємствах України загалом 
критична. Але, окрім об’єктивних 
чинників, на «Луцьктеплі» було ба-
гато суб’єктивних, які призвели до 
критичної ситуації. Наприклад, у 
мене є висновок аудиторської пе-
ревірки, яка засвідчила, що один із 
керівників підприємства викорис-
тав бензину на орендований авто-
мобіль BMW-X5 стільки, що він мав 
би 70% усього робочого часу бути 
за кермом. 

– У ранзі депутата ви крити-
кували угоди, укладені з облспо-
живспілкою, яка орендує кому-
нальні землі під ринками. Якою 
бачите співпрацю з цією структу-
рою?

– Мені важко уявити, яка може 
бути співпраця з таким рудиментом 
радянської епохи. Це, по суті, посе-

редник між міською радою – влас-
ником земельних ділянок – та під-
приємцями, які торгують на ринку. 
Стосовно тих, хто не згоден з умова-
ми спілки, вони вживають якісь ка-
ральні заходи, доходить до погроз. 
Мерії ніщо не заважає працювати 
напряму.

– Старий ринок – це довге 
дискусійне питання. Він потребує 
якогось оновлення, адже розмі-
щений біля Луцького замку.

– Раніше я був більш радикаль-
но налаштований щодо ринку. За-
раз вважаю, що він може бути там, 
але потребує інакшого вигляду. Має 
змінитися сама філософія ринку, 
аби він приваблював, а не відштов-
хував туристів. Щоб вибудувати цю 
філософію, маємо час до серпня, 
коли завершиться договір оренди з 
облспоживспілкою.

– Але хто буде працювати на 
цьому ринку?

– У тому числі ті підприємці, які 
працюють і зараз.

– Фестиваль «Ніч у Луцькому 
замку» цьогоріч трішки змінює 
концепцію. Що спричинило таке 
рішення?

– Фестиваль має бути атмосфер-
ним і відповідати концепції епохи 
Середньовіччя. Плануємо розшири-
ти його до Замкової площі, де будуть 
забави. Вхід до площі плануємо зро-
бити вільним, а всередину – плат-
ним. Фестиваль має робити міська 
рада. Це бренд міста. Дуже важливо, 
аби туристи затримувалися у Луць-
ку, вдавалися до послуг місцевих 
готелів, кафе, таксі тощо. 

«ПРАЦЕВЛАШТОВУВАТИ 
РОДИЧІВ Я НЕ 
ЗБИРАЮСЯ»

– До вас уже зверталися зна-
йомі з проханням залагодити 
особисті питання?

– Звичайно, дзвонять. Але я 
встановив для себе правило: під-
казати, надати консультацію, звісно, 
зможу, як і будь-кому, хто звернеть-
ся. Але працевлаштовувати роди-
чів, роздавати торгові площі – тако-
го робити не збираюся.  

– Вам закидали, що ви досить 
молодий для своєї посади. Хоча 
новий президент Франції стар-
ший за вас лише на 11 років...

– 28 років – мало це чи багато... 
Нині стереотипи щодо віку руйну-
ються. Прем’єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман обійняв посаду 
мера Вінниці у 28 років. Я працював 
у галузі юриспруденції, п’ять років у 
Фонді Ігоря Палиці, де чимало пи-
тань стосувалися діяльності міста. 
Уже дві каденції – депутат міськра-
ди, вдалося багато чого навчитися. 
Наскільки ефективно мені вдасться 
це використати – покаже час. 

– Знаю, що у вас є хобі – спорт-
зал, велосипед. Вистачає на це 
часу?

– Ні, часу немає. З лютого я не 
був у залі. Минулого тижня відкрив 
у парку сезон ранкових пробіжок, 
сподіваюся підтримувати цей ре-
жим. 

– Ви корінний лучанин. Які у 
вас улюблені місця в місті, де вам 
комфортно та затишно?

– Особливо люблю централь-
ний парк, де провів багато часу в 
дитинстві, гуляв з батьками. Маю 
сентиментальні почуття до цього 
місця. Безумовно, люблю свій При-
вокзальний район, де виріс, закін-
чував школу, тут і досі живуть мої 
бабусі, друзі, знайомі та колеги.

Розширену версію інтерв’ю 
читайте на сайті volynnews.com 

на для України людина. Як на мене, 
в країні немає такої іншої людини, 
яка так любила б своє місто й об-
ласть і вкладала б у їх розвиток 
стільки кош тів. Окрім того, останні 
п’ять років я пропрацював у Фон-
ді «Тільки разом». З Володимиром 
Петровичем не так часто розмов-
ляємо, переважно щодо окремих 
питань, а не якихось стратегічних 
бачень розвитку Луцька.

«МІСТО МАЄ 
ЗАРОБЛЯТИ ЗІ СМІТТЯ» 

– Сусідній Львів зіткнувся з 
серйозною проблемою утиліза-
ції сміття і не може розв’язати її 
вже рік. Очевидно, що і для Луць-
ка настане критичний момент. 
Будівництво сміттєпереробного 
заводу як варіант розв’язання 
проблеми – це фантастика для 
місцевих реалій?

– Це не фантастика, бо ж заводи 
працюють із різними потужностя-
ми та технологіями, будемо шукати 
оптимальний варіант для луцько-
го масштабу. Шкода, що до міської 
ради, починаючи з 2010 року, вже 
раніше зверталося близько двох 
десятків інвесторів, які хотіли по-
будувати завод, але з жодним із 
них чомусь не вийшло співпраці. 
Недолуго, на мою думку, було й 
створювати у Луцьку підприємство 
змішаної форми власності, яке за-
ймається сортуванням сміття. По-
ловина належить місту, а інша час-
тина – приватнику. Воно фактично 
некероване, ми навіть не можемо 
змінити керівника без згоди іншого 
власника. Лінія, розміщена на по-
лігоні у Брищі, працює не на повну 
потужність. Очевидно, що є потре-
ба купити потужнішу лінію, яка буде 
працювати на наше комунальне 
підприємство, приносити макси-
мальну користь місту. Сортування 
дозволить у майбутньому ще й за-
робляти: продавати вторинну сиро-
вину. Україна торік закупила втор-
сировини на 60 мільйонів доларів. 
Власні можливості ми не викорис-
товуємо. Зазначу, що незабаром 

Луцьк отримає нові контейнери для 
прибудинкових територій, які буде 
поділено для різних типів відходів. 
А за виручені кошти від здачі пет-
пляшок будемо знову купувати нові 
контейнери, поступово замінюючи 
старі. 

– В останні тижні лучани на-
рікають на поганий запах у повіт-
рі. Була така ж проблема торік. 
Що ж усе-таки є джерелом цього 
смороду?

– Торік, очевидно, причиною 
запаху були несанкціоновані зливи 
нечистот. Аби не допускати такого 
цього року, муніципальна поліція 
спільно з громадськими формуван-
нями буде чергувати цілодобово. 
Приховувати назви підприємств, 
які упіймають, ніхто не буде. Також 
нещодавно на території цукрово-
го заводу відкрили підприємство, 
яке спеціалізується на виробництві 
біоетанолу. Унаслідок виробничо-
го процесу виділяється запах. Ми 
спільно з представниками заводу 
залучили спеціалістів та дійшли 
згоди, аби підприємство додавало 
спеціальний реагент, який знищу-
ватиме сморід. Проблема полягає 
ще й у тому, що Гнідавський цукро-
вий завод розташований на терито-
рії трьох сільських рад, а не Луцька. 
Однак міська влада вживає усіх 
можливих заходів для розв’язання 
цього питання.

«ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 
МАЄ ПЕРЕВАЖАТИ» 

– Не перший рік йдеться про 
те, щоб звільнити центр міста від 
маршрутних таксі та збільшити 
парк тролейбусів. Що заважає 
перейти від слів до дій?

– Ми вже працюємо у цьому 
напрямку. Цього року почне діяти 
проект пільгового кредитування, 
відповідно до якого Луцьк отримає 
30 нових тролейбусів і добудову 
контактної мережі в районі вулиць 
Окружної та Станіславського. Це 
дозволить на 70% звільнити цен-
тральні вулиці від автобусів. Думаю, 
що власникам перевізних підпри-

Тетяна Гріш
ина

Із 29 березня 2017 року Ігор Поліщук – 
виконувач повноважень міського голови Луцька
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  Сергій ВІРНИЙ 
Любешівський районЩодня 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 проживаю в Чехії (вийшла 
заміж), маю перехідний побит. 
В Україні живе моя донечка (їй 
6 років). Хочу перевезти її до 

Чехії на літні канікули. Батько дитини 
українець, ми розлучені. Які докумен-
ти нам потрібно зібрати, щоб перетну-
ти кордон?»

Для цього вам слід мати нотаріаль-
но посвідчену згоду батька на виїзд із 
вами без нього доньки за кордон. Також 
треба мати для дочки біометричний за-
кордонний паспорт. І якщо ще на момент 
виїзду не буде введений у дію безвізовий 
режим, слід мати ще й шенгенську візу в 
паспорті дочки.

«Мого дев’ятирічного сина 
штовхнув восьмикласник і він 
головою вдарився у плитку. 
Ми були в травматолога і на-

писали заяву в поліцію (до з’ясування 
певних обставин). Я зробила всі обсте-
ження, за які заплатила велику суму. 
Попросила відшкодувати мої витрати, 
але документи і меддовідку дала за-
ступнику директора школи, щоб вона 
показала мамі кривдника, скільки 
це мені коштувало. Вона ж передала 
їх класному керівнику, яка віддала 
папери мамі того хлопчика, а вона 
поробила ксерокопії. Чи мала право 
вчителька без мого дозволу давати 
меддовідки мого сина? Як її можна по-
карати за неправомірні дії (за розпо-
всюдження особистої інформації без 
мого відома)? Мама кривдника не йде 
на контакт, каже, що будемо говори-
ти з її адвокатом. Чи зможу я виграти 
справу із допомогою адвоката?»

Класний керівник зі своєї ініціативи 
не мала права віддавати медичні до-
кументи вашого малолітнього сина без 
вашого дозволу, оскільки це порушення 
медичної таємниці. І в цьому аспекті, а та-
кож в аспекті відшкодування збитків, зав-
даних внаслідок ушкодження здоров’я, 
моральної шкоди справу можна виграти.

«Чи має людина, яка перебуває 
в органах самоврядування, по-
давати електронну деклара-
цію про доходи? І якщо вона не 

подавала такої декларації, чи має нес-
ти за це відповідальність? Якщо так, то 
яку саме?»

З 2017 року електронну декларацію 
про доходи мають подавати посадові осо-
би місцевого самоврядування категорій 
4-7 (наприклад, керівники управлінь і від-
ділів виконкомів, секретарі міських рад, 
міські голови міст районного значення, 
сільські та селищні голови тощо). За умис-
не неподання декларації чи подання заві-
домо недостовірних відомостей на суму, 
що більша за 344 тисячі гривень, може 
настати кримінальна відповідальність – 
штраф від 42,5 до 51 тисячі гривень, гро-
мадські роботи або навіть позбавлення 
волі на строк до двох років. За невчасне 
подання декларацій – адмінвідповідаль-
ність від 50 до 100 неоподаткованих міні-
мумів (від 850 до 1700 гривень).

«Чи можу я як пенсіонер здава-
ти частину приватного будин-
ку без оформлення договору і 
отримувати субсидію?»

Звісно, ви можете це робити. У такому 
випадку просто це все буде відбуватися 
без офіційного оформлення орендних 
відносин, і юридично на випадок недоб-
росовісності квартирантів вам буде важ-
че себе захистити.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста день з нардепом ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ДОЛЯ 88 ТИСЯЧ УКРАЇНСЬКИХ 
ДІТЕЙ-ЧОРНОБИЛЬЦІВ 
МІНІСТРА НЕ ЦІКАВИТЬ...»

Нещодавно народний 
депутат України 
від УКРОПу Ірина 

Констанкевич відвідала 
Любешівський район. 
Потреба у капітальному 
ремонті закладів 
культури, ситуація з 
організацією харчування 
дітей-чорнобильців – 
на ці та інші теми 
спілкувалася нардеп із 
громадами кількох сіл. 

ПРОХОДИ: ДІТКАМ 
ПОДАРУВАЛИ 
МАЙДАНЧИК 

Село Проходи хоч і невели-
ке (налічує всього 540 жителів), 
проте дітей тут багато. Дитсадок 
і початкова школа розташовані в 
одному приміщенні. 

Довгий час перед вікнами за-
кладів освіти малюки та школярі 
бачили старі гойдалки й каруселі. 
Цими днями тут відкрили новий 
дитячий майданчик. Задум вда-
лося втілити завдяки підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». 

Участь в урочистостях з наго-
ди відкриття дитячого майданчи-
ка взяла і народний депутат від 
«Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП» Ірина Констанкевич. 

«Ігор Палиця і мої колеги з 
Фонду «Тільки разом» переко-
нані, що для дітей у нашій країні 
треба створювати належні умови 
для їхнього розвитку, відкривати 
нові дошкільні заклади освіти, 
облаштовувати дитячі та спор-
тивні майданчики, забезпечува-
ти можливості для розвитку. Бо 
лише вкладаючи у дітей, Україна 
може бути сильною європей-
ською державою, яка матиме 
майбутнє».

Свято дитинства та розваг на 
оновленому майданчику поєдна-
ли зі спортивними змаганнями 
й виступами народних аматор-
ських колективів «Оргінія», «Вер-
биченька» та «Родинонька». 

ВЕЛИКИЙ КУРІНЬ: 
ХОЛОД У КЛУБІ ТА 
БІБЛІОТЕЦІ 

У рамках робочої поїздки 
Любешівським районом, який 
входить до 23-го округу, народ-
ний депутат Ірина Констанкевич 
також відвідала село Великий 
Курінь.

Вона оглянула будівлю, де 
розташовані бібліотека та клуб. 
Звели її ще в середині 70-х років 
минулого століття за часів діяль-
ності місцевого колгоспу.

Клуб був розрахований на 
200 відвідувачів. Колись тут ор-
ганізовували свята й урочисті 
події. Нині ж приміщення не 

опалюється. Система теплопос-
тачання давно вийшла з ладу. Та 
навіть улітку сюди не приходять 
відві дувачі, адже стільців бракує, 
а тим, які залишилися від радян-
ської влади, – понад 40 років.  

Директор клубу Галина Кля-
мар зауважила, що Великий Ку-
рінь налічує майже 800 жителів. 
Тут є загальноосвітня школа і ди-
тячий садок, але молоді вже бага-
то років поспіль зібратися ніде. 

Не краща ситуація і в місце-
вій бібліотеці. Через відсутність 
опалення прогнило перекриття 
даху, а стеля протікає. Нові над-
ходження сучасної літератури 
бібліотекарі змушені ховати й 
вигадувати усілякі способи, аби 
вберегти їх від вологи та води. 
Заві дувачка бібліотеки Любов 
Горщар каже: щоб урятувати 
книжковий фонд, змушені вми-
кати електронагрівачі. У холодну 
пору року в бібліотеці – практич-
но жодного відвідувача. 

Ірина Констанкевич звер-
нулася до працівників клубу та 
бібліотеки з пропозицією якнай-
швидше знайти можливість ви-
готовити проектно-кошторисну 
документацію на ремонт даху та 
системи опалення. За її наявності 
обидва об’єкти можна буде вклю-
чити до переліку пропозицій, 
кошти на які можна залучити з 
фонду соціально-економічного 
розвитку. 

«Хочу, щоб у кожне село 23-го 
округу надійшло по 100-200 ти-
сяч гривень із фонду соціально-
економічного розвитку. Адже не 
можна вкладати кошти лише в 
один об’єкт. Нещодавно ми пода-
ли голові Любешівської районної 
адміністрації Олегові Куху про-
позиції, включивши автобусні 
зупинки, ремонти шкіл, будинків 

культури та бібліотек у фінан-
сування із фонду соцеконому. 
Однак Олег Кух поки що такого 
плану не схвалив», – зауважила 
вона. 

Ірина Констанкевич пообі-
цяла виборцям, що пам’ятатиме 
про проблемні об’єкти їхнього 
села та зробить усе можливе, 
аби посприяти у залученні на них 
кош тів з держбюджету. 

ЛЮБЕШІВСЬКА 
ВОЛЯ: ПИТАННЯ 
ХАРЧУВАННЯ 
ДІТЕЙ-
ЧОРНОБИЛЬЦІВ 

За 20 кілометрів від Вели-
кого Куреня й за 25 кілометрів 
від кордону з Республікою Біло-
русь – Любешівська Воля. Тут у 
місцевому клубі громада при-
йшла на зустріч з нардепом Іри-
ною Констанкевич, аби розповіс-
ти, чим живе село. Не оминули 
жителі запитань про те, яка си-
туація нині у Верховній Раді. До 
слова, за результатами квітнево-
го моніторингу діяльності нар-
депів громадянською мережею 
ОПОРА, Ірина Констанкевич – на 
четвертому місці в рейтингу най-
дієвіших нардепів. Тож розказати 
є про що. 

«Верховна Рада справляє не 
дуже приємне враження, ска-
жу відверто, – зазначила Ірина 
Мирославівна. – Це, по суті, не-
конструктивний парламент, а 
коаліція складається із двох най-
більших партій – «Блоку Петра 
Порошенка «Солідарність» і «На-
родного фронту». На жаль, вони 
давно не займаються проблема-
ми нашої країни, а залагоджують 
свої фінансово-економічні пи-
тання. Депутати від міжфракцій-

ного об’єднання «УКРОП» уже за-
реєстрували 38 законопроектів. 
Цими днями готуємося подати 
ще два важливі законопроекти 
щодо пенсійного забезпечення. 
На жовтень уряд планує пенсійну 
реформу. Але чіткого бачення, 
якою вона має бути, немає».

Директор школи Любешів-
ської Волі Микола Приймак по-
цікавився у народного депутата, 
що буде із проведенням тендерів 
на гаряче харчування для чорно-
бильських дітей. 

Ірина Констанкевич розпові-
ла, що неодноразово спілкувала-
ся на тему організації харчування 
дітей, які проживають на забруд-
нених унаслідок аварії на ЧАЕС 
територіях, з міністром соціаль-
ної політики Андрієм Ревою. Але 
поки що результати переговорів 
і листування з урядовцями й чи-
новниками невтішні. Нині батькам 
виплачують так звану грошову 
компенсацію за харчування дітей. 
За словами Ірини Мирославівни, 
у відповідь на її запити повідо-
мили, що ця сума становитиме 
близько 400 гривень за цей рік. 

«Хоча в законі зазначено, що 
чорнобильські діти мають бути 
забезпечені харчуванням. Але, 
мабуть, міністра доля 88 тисяч 
українських дітей-чорнобильців 
не цікавить, – додала народний 
депутат. – З 1 січня 2018 року 
питання організації харчування 
дітей планують розв’язати шля-
хом монетизації. Батькам дадуть 
кошти, а чи будуть діти нагодо-
вані – цим міністерство не пере-
ймається». 

Ще однією наболілою проб-
лемою для села Любешівська 
Воля є відсутність сталої напруги 
в електромережі. Удень вона ко-
ливається від 160 до 180 вольт, а 
надвечір падає ще нижче. Відтак 
електроприлади вимикаються 
і не працюють. Надія Панасюк 
звернулася до Ірини Констанке-
вич, аби це питання таки зруши-
ти з мертвої точки, адже роками 
любешівська філія ПАТ «Волинь-
обленерго» лише фіксує заміри 
невідповідної напруги в мережі й 
більше нічого не робить. 

Сільська голова Любешів-
ськогої Волі Світлана Мартинюк 
каже, що громада неодноразово 
зверталася з цією проблемою до 
сільської ради. Були колективні 
звернення і в районний центр, 
але жодної відповіді не отри-
мали. Тож люди сподіваються у 
розв’язанні цього питання на під-
тримку нардепа.

Бельгія

У Брюсселі 11 травня Рада 
міністрів Європейського 
Союзу схвалила остаточне 
рішення про надання Україні 
безвізового режиму. Угоду 
мають підписати 17 травня, 
передає «Радіо Свобода».

Безвізовий режим має на ува-
зі вільне пересування на терито-
рії Шенгенської зони, яка вклю-
чає 22 країни-члени ЄС і чотири 
держави-не члени ЄС (Ісландія, 
Ліхтенштейн, Норвегія і Швей-
царія), а також чотири країни-
кандидати на приєднання до 

євроінтеграція БЕЗВІЗУ – БУТИ
РАДА МІНІСТРІВ ЄС ДАЛА ДОБРО

Шенгену (Болгарія, Кіпр, Румунія, 
Хорватія).

У країнах-учасницях Шен-
генської зони українці зможуть 

перебувати не більше ніж 90 днів 
протягом півроку, при цьому 
використовувати дозволені дні 
безперервно не обов’язково. За-

значимо, що безвізовий режим 
не дає дозволу на роботу. Метою 
візиту може бути туризм, бізнес, 
участь у культурних заходах, від-
відування близьких і родичів.

Щоб перетнути кордон Єв-
росоюзу без оформлення візи, 
громадянам України потрібен 
буде тільки біометричний пас-
порт. При цьому прикордонники 
мають право вимагати низку до-
даткових документів. Під час пе-
ретину кордону рекомендовано 
мати з собою квиток на зворотну 
дорогу. Також на кордоні можуть 
попросити підтвердити матері-
альну спроможність, для цього 
треба мати щонайменше 45 євро 
на кожен день перебування в ЄС.

rbc.ua
Сергій Вірний

У зоні Шенгену українці зможуть перебувати 
не більш як 90 діб упродовж півроку

Для малюків села Проходи облаштували 
територію відпочинку та розваг
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«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.

ФАП У ЗАОЗЕРНОМУ: СТЕЛЮ 
ПІДПИРАЮТЬ ЦІПКОМ, А ДІРКИ В 
ПІДЛОЗІ ЗАКРИВАЮТЬ КИЛИМОМ

Село Заозерне 
Любомльського 
району заховалося 

в густих лісах за двома 
Згоранськими озерами. 
Перспективне село – так 
свій населений пункт 
характеризують місцеві.

До журналістів проекту «На 
межі» звернулася жителька За-
озерного, завідувачка місцевого 
ФАПу Наталія Гірич. Вона переко-
нала нас: попри те, що село роз-
вивається і росте, тут є проблема, 
яку оминає влада, – фельдшерсько-
акушерський пункт. Ми їдемо сюди, 
за майже 150 кілометрів від облас-
ного центру, аби на власні очі пере-
конатися, що медична установа у 
критичному стані.

РЕМОНТ У ФАПІ 
РОБЛЯТЬ САМІ 
МЕДИКИ

Ветха хатина, на стіні якої 
синім виділяється табличка, і є 
фельдшерсько-акушерським пунк-
том. Попри те, що будиночок до-
глянутий та побілений, його май-
же столітній вік видають стіни, які 
вросли в землю. Сюди з усього За-
озерного та сусіднього хутора Вла-
сюки приходять люди. Кому треба 
тиск поміряти, кому укол зробити, 
кому поставити крапельницю.

Молода фельдшерка Наталія 
Гірич зустрічає нас на порозі ФАПу. 
Щоби зайти до приміщення, дово-
диться згинатися, аби не вдаритися 
об одвірок. Низька стеля в коридо-
рі прогнулася та набралася води. Її 
підперли палкою, аби не обвалила-
ся зовсім. «Тут у дощ на голову вода 
капає», – коментує Наталія.

За дверима, в сусідній невелич-
кій кімнатці, на лавочках біля стін 
рядочком сидять бабусі. Вітаються, 
усміхаються та навперебій почи-
нають хвалити фельдшерку і свій 
медпункт. А й справді: коли захо-
диш досередини, зовсім не відчу-
вається, що будівля така стара. На 
пофарбованій підлозі тут килимові 
доріжки, на стінах – шпалери, стеля 
й пічка акуратно побілені. І якщо не 
брати до уваги зовнішній вигляд, то 
й не здогадаєшся, що цю хатину збу-
довано ще за Польщі.

«Пам’ятаю, коли я була зовсім 
малесенька, це була хазяйська хата. 
Але після війни людей, які тут меш-
кали, вивезли десь, може, навіть на 
Сибір. Хата була велика. За край-
ньою стіною були ще кімнати. Коли 
хазяїв не стало, тут зробили клуб. 
Потім школу на сім класів. А коли те 
приміщення за стіною почало зава-
люватися, його відкинули і лишили 
ті дві кімнатки з коридором, що є за-
раз. Тут навіть працювали бібліоте-
ка і сільська рада. Вже у 60-х роках 
організували медпункт», – розпові-
дає жителька села Марія Ціпяшук. 
Вона у 1962 році стала працювати 
тут фельдшером. На цій посаді про-
була аж до 2000-го. «Ще у 60-х ця 
хата вже лізла в землю, але її обму-
рували цеглою і потроху ремонту-
вали. Але толку з того нема», – каже 
жінка.

У приміщенні фельдшерського 
пункту – дві кімнати. У першій про-
водять амбулаторний прийом, інша 
пристосована під кабінет щеплень. 
Тим часом фельдшер відсовує тум-
бочку та доріжку: через тріщини в 
стіні сиплеться глина, а з дірявої під-
логи тягне вогким холодом. «Раніше 
тут підлогу ремонтували, бо пацієн-
ти провалювалися. Тепер вона дуже 
гнила, вкрита грибком. Нас працює 
двоє у ФАПі: я і молодша медична 
сестра Валентина Мазурок. Ми все 

робимо самі: ремонтуємо, клеїмо 
шпалери, підбиваємо і латаємо під-
логу, – розповідає Наталія Гірич. 
– Хатина опалюється пічкою, але 
дуже швидко охолоджується, адже 
немає ні пластикових вікон, ні хо-
роших дверей. І стеля неутеплена. 
Дрова на опалення самі заготовля-
ємо, брикет дала лікарня. Так і пра-
цюємо».

У таких умовах фельдшер об-
слуговує три сотні місцевих людей, 
двічі на рік проводить медогляд 
школярів та малюків.

«У ФАПу немає автомобіля. До-
водиться або пішки ходити на ви-
клики, або велосипедом діставати-
ся. А уявіть, як узимку: в приміщенні 
холодно, а ти взуваєш сніготопи і 
йдеш до людей на огляди», – каже 
медсестра Валентина Мазурок.

Ціпяшук. – Якщо ФАПу не буде, то 
доведеться їздити в Згорани. А 
маршрутка до нас тільки зранку о 
8:30 їде і більше немає. Є ще ра-
ніше, але вона коли їздить, а коли 
й ні».

«Люди прийшли підтримати, 
щоб село було з ФАПом, бо дуже 
тим переймаються. Будівля така 
давня, що наші найстарші жителі 
не пам’ятають, що тут було раніше. 
Працюємо, як на пороховій діжці, 
тому дуже хочу, щоби побудували 
в селі ФАП. Я молода й прагну пра-
цювати. І люди кажуть: якщо мед-
пункту не буде, то ми пропадемо, 
тож взялася добиватися у влади 
грошей. Спочатку на виготовлен-
ня кошторисної документації, а 
потім на добудову. Бо людям стар-
шого віку до інших сіл діставатися 
нереально. Та й один фельдшер зі 
Згоран не може обстежувати паці-
єнтів і там, і в Заозерному», – каже 
Наталія Гірич.

Жінка розповідає: зверталася 
до згоранського сільського голови 
Олександра Лукашука, аби в бю-
джеті сільради передбачили гро-
ші на кошторисну документацію 
для нового ФАПу, проте у бідному 
сільському бюджеті знайти їх не-
просто. «Для сільського бюджету 
це велика сума, на виготовлення 
документів треба десять тисяч гри-
вень. Обіцяють: коли з’являться 
вільні кошти, то обов’язково пе-
редбачать їх. Проте поки це лиш 
обіцянки, – констатує молода 
фельдшерка. – Зверталася і до нар-
депів, і до їхніх помічників. Вони 
приїхали, подивилися, що у нас тут 
чистенько, гарненько, доріжки на 
підлозі, та й поїхали». 

Депутат Любомльської район-
ної ради від фракції «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Світлана Прокопук переконана, що 
ФАП для Заозерного вкрай потрі-
бен, адже населення збільшується. 
«Крім місцевих, які тут живуть, сюди 
і туристи приїжджають по медичну 
допомогу. Тому треба або знайти 
нове приміщення в Заозерному, або 
будувати нове», – переконана депу-
татка. Світлана Прокопук планує 
звернутися із запитом до районної 
ради, аби для нової амбулаторії в 
Заозерному виділили гроші на кош-
торисну документацію.

...Тим часом від ФАПу потихень-
ку розходяться люди, а фельдшерка 
прямує на виклики. І медпрацівни-
ки, і селяни тепер мають надію, що 
їхнє село й старенька амбулаторія 
отримають шанс на життя.

Місцеві кажуть, що ФАП з дня на день може завалитися Стелю, щоб не впала, підперли ціпком

Постійні відвідувачі медичного закладу

Марія Ціпяшук пам’ятає, 
як замість установи тут 
була хазяйська хатина

Ми виходимо із ФАПу. За нами 
надвір висипають бабусі. Показу-
ють: дах будівлі світить дірками, 
гребінь покрівлі де-не-де взагалі 
облетів, крокви потріскали та по-
гнулися. «Можна було би дах зала-
тати, але туди залізти страшно – от-
от упаде», – бідкаються селяни.

«БЕЗ ФАПУ МИ 
ВИМРЕМО»

Про закриття заозерненського 
ФАПу у владних колах поки не гово-
рять. Та люди впевнені, що коли бу-
дівля сама розвалиться, то лишать-
ся без здравниці й без фельдшерки. 
«Нам треба амбулаторія, адже За-
озерне – перспективне село, тут є 
дитячий садочок, початкова школа, 
а головне – багато старших людей, 
які постійно потребують медичної 
допомоги», – переконують бабусі. 
Найближчий медпункт – у Згоранах, 
а до нього – годину пішки.

«Маю тиск – 200 на 130. У Згора-
ни з таким не підеш. А в нашої ме-
дички я постійний гість. Вона й сама 
до мене приходить, якщо не можу 
дійти», – каже місцева жителька 
Галина Купира. «Інколи прошу, аби 
наші медики з ФАПу прийшли до 
мене додому і тиск поміряли. А мені 
вже скоро 80 років», – провадить 
Марія Ціпяшук.

«Люди звертаються часто з тим, 
щоби поставити крапельницю, бо 
не хочуть лягати в лікарню. Попри 
те, що це не входить у мої обов’язки, 
завжди з цим допомагаю. Так само, 
коли уколи призначають, теж іду 
додому до людей, аби їх робити», – 
каже фельдшерка Наталія Гірич.

«Мені хотілося б, аби тут не ро-
били ремонтів, а звели нову будів-
лю на два-три кабінети. Не треба 
два поверхи, треба щось маленьке 
й затишне. Територія біля ФАПу ве-
лика, є де будувати, – каже Марія 

Наталія Гірич розповідає, що сільський ФАП 
наскрізь дірявий – від даху до стін і підлоги
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ФРАНЦУЗЬКИЙ 
ЦИБУЛЕВИЙ ПИРІГ 
• 1,5 скл. борошна  • 3 яйця
• 2 скл. сметани  • 150 г маргарину
• 700 г ріпчастої цибулі
• 150 г твердого сиру
• 1 ч. ложка меленого мускатного горіха
• 0,5 ч. ложки соди • сіль, перець за смаком

В окремій мисці змішати борошно, 
маргарин, сіль, соду і 4 ст. ложки смета-
ни. Тісто вимішувати доти, доки воно не 
стане еластичним, буде легко відділятися 
від миски й не липнутиме до рук. Цибулю 
дрібно нарізати і обсмажити на олії, до-
дати мускатний горіх, сіль і перець за сма-
ком. В окремій ємності зробити заливку 
для пирога: збити яйця зі сметаною, що 
залишилася. Підготовлене тісто викласти 
на дно форми, зробити маленькі бортики. 
Потім викласти обсмажену цибулю, а звер-
ху вилити яєчно-сметанну заливку. У кінці 
щедро посипати твердим сиром, натертим 
на дрібній тертці. Випікати за температури 
200 °C до утворення рум’яної скоринки. 

ПИРІЖКИ 
З ЯЛОВИЧИНОЮ  
Тісто:
• 300 г борошна  • 2 жовтки
• 4 ст. ложки молока  • 100 г дріжджів
• 200 г масла • сіль за смаком

Фарш:
• 350 г яловичого фаршу  • 1 яйце
• 4 ст. ложки сметани  • 2 жовтки
• 2 цибулини  • 1 зубець часнику
• 1 ст. ложка олії  • пучок петрушки 
• сіль, перець за смаком

Щоб зробити тісто, треба в теплому 
молоці розчинити дріжджі, додати жовтки, 
масло і сіль. Поволі додавати борошно й 
вимішувати. Тісто загорнути у фольгу і по-
ставити в холодильник на цілу ніч.

Цибулю нарізати кубиками, часник ви-
чавити часникодавкою. На олії підсмажити 
спочатку цибулю, а потім додати часник і 
фарш. Смажити близько 10 хвилин. Зняти 
з вогню фарш і додати до нього 1 яйце, 
1 жовток, сметану та порізану петрушку. 

Тісто розкачати на чотири коржі. На 
кожен покласти порцію начинки, скласти 
нав піл і зліпити кінці. Перед тим як запі-
кати, змастити пиріжки жовтком, що зали-
шився. Пекти в духовці близько 20 хвилин 
за температури 200 °C. 

смакота

хай смакує!

швидка допомога

СОЛОДОЩІ З ЙОГУРТУ 

ЯК УРЯТУВАТИ РОСЛИНИ 
ВІД ВЕСНЯНИХ ЗАМОРОЗКІВ

город СІМ ПРИЧИН, ЧОМУ НА 
ГРЯДЦІ ЖОВТІЄ ЧАСНИК 

МОРОЗИВО 
• 500 г фруктового йогурту
    (4-10% жирності)
• 300 г фруктів чи ягід
    (свіжих або заморожених)
• 1 ст. ложка лимонного соку
• 50 г цукрової пудри

Ягоди чи фрукти подрібнити міксе-
ром, додати лимонний сік і йогурт. Усе 
доб ре збити, поступово досипати цукро-
ву пудру. Суміш розлити у склянки. По-
ставити в морозильну камеру щонаймен-
ше на три години. 

ТОРТ 
Для тіста:
• 5 яєць • 1 скл. цукру  • 0,5 ч. ложки соди
• 250 г масла  • 250 г борошна
• ванільний цукор  • какао  • горіхи

Добре збити жовтки з цукром, так, щоб 
утворилася густа піна. Додати масло, соду, 
какао, горіхи, борошно, усе вимішати. Біл-
ки теж збити в піну, додати до маси й обе-
режно вимішати. Випікати 45-60 хвилин.
Для крему:
• 4 баночки йогурту (по 125 г)
• 2 ст. ложки желатину
• 1 ст. ложка холодної води

Желатин розчинити у воді й додати 
до йогурту. Тісто викласти у форму так, 
аби краї були на 3 см вищі за корж. Зали-
ти корж йогуртом і поставити у холодиль-
ник на три години. Коли крем застигне, 
залити його розтопленим шоколадом. 

ШАРЛОТКА 
• 250 г сухого печива
• 500 мл чорничного йогурту
• 200 мл жирних вершкiв або сметани
• 3 ст. ложки желатину  • 200 мл води
• цукор за смаком  • збитi вершки
• 1 ч. ложка ванiльного цукру
• 2/3 скл. журавлинового соку
• фрукти чи ягоди для прикраси

Миску встелити харчовою плiвкою. 
Желатин замочити у воді, печиво – 
у журавлиновому сокові. Воно має 
розм’якнути, але не розвалюватися. 

Желатин вимішати, додати йогурт. 
Щойно суфле почне застигати, обережно 
домішати до нього збитi вершки. 

У мисці викласти шар печива, шар 
суфле, а тодi знову шар печива. Постави-
ти у ходильник на нiч. Перед подаванням 
на стiл миску слід перевернути на тарелю 
i зняти плівку. Прикрасити збитими верш-
ками, ягодами чи фруктами. Сторінку підготувала Лілія БОНДАР

Чому жовтіє 
часник? Що 
робити, якщо таке 

трапилося? Чим 
полити, підгодувати, 
а найголовніше – як 
запобігти пожовтінню?

1. Листя в озимого часнику 
найчастіше жовтіє, якщо його 
посадили під зиму занадто рано. 
Тут уже нічого не вдієш. Наступ-
ного року його потрібно саджа-
ти приблизно в другій половині 
жовтня, щоб паростки не встиг-
ли прорости.

2. Пожовкнути часник може 
також і після весняних замороз-
ків. Це може статися всього за 
одну ніч. У цьому випадку врятує 
обприскування антидепресан-
том «Циркон». Обробляти посад-
ки потрібно кожні 5-7 днів: на 10 
літрів води – 1 мл «Циркону».

3. Листя часнику жовкне, 
якщо йому бракує вологи. У цьо-
му випадку слід збільшити поли-
вання і просапати міжряддя, щоб 

грядка

ПОЗБУТИСЯ БУР’ЯНІВ ДОПОМОЖЕ 
НЕТКАНИЙ МАТЕРІАЛ

Бур’яни висушують ґрунт, 
заважають рослинкам 

живитися та забирають у них 
світло, а ще вони виділяють 
у землю токсичні речовини. 
Крім цього, у бур’янах багато 
патогенних мікроорганізмів і 
шкідників.

Позбутися бур’янів не так 
прос то. Їхнє насіння переноситься 
вітром, водою, на вовні чи шерсті 
тварин, на одязі та взутті. А деякі 
багаторічні бур’яни легко віднов-
люються з маленького шматочка 
кореневища або паростка.

Легко позбутися бур’янів до-
поможе нетканий матеріал чор-
ного забарвлення, що пропускає 
воду і повітря, але не пропускає 
світло. Його слід покласти на зем-
лю в тому місці, де заплановано 
грядку чи квітник, зробити у ньо-
му хрестоподібні надрізи на тих 
місцях, під якими будуть рослини. 
Вони проб’ються на світло крізь 
надрізи, а бур’яни опиняться під 
матеріалом. Через відсутність 
світла вони виснажаться і заги-
нуть.

Заморозки трапляються навіть на 
початку червня. А саме в цей період 

відбувається найбільш активний 
розвиток культур.

Квітучі кущі можна швидко вкрити лутра-
силом, мішками, соломою та щитами на під-
ставках. Якщо рослини примерзли, на них 
з’являються темні плями, при цьому ушко-
джується не тільки зовнішня частина цвіту, а 
й зав’язь. Ураження листя багаторічних куль-
тур вважається менш небезпечним, тому що 
вони здатні давати новий приріст зі сплячих 
бруньок.

Найстаріший і найвідоміший спосіб за-

до коренів проникало повітря.
4. Спричиняє пожовтіння 

часнику також і цибульна муха. 
Причому шкідника зовсім не 
лякає різкий запах цієї рослини. 

Треба посипати часник дерев-
ним попелом у суміші з тютю-
новим попелом. Надалі, щоб 
уникнути цієї проблеми, бажано 
сіяти поряд із часником моркву. 

Тоді цибульні мухи не оселяться 
на грядці.

5. Ще одна причина того, що 
часник почав жовтіти, – грибко-
ве захворювання, що спричиняє 
гниття коренів. Для запобігання 
цьому потрібно перед висаджу-
ванням вимочувати насіння час-
нику в розчині марганцю.

6. Жовтіє часник і через не-
стачу азоту. Щоб цього не ста-
лося, навесні потрібно вносити 
на грядки азотні добрива. Якщо 
цього не зробили, треба розвес-
ти одну столову ложку сечовини 
у відрі (10 л) води й полити з лій-
ки насадження, витрачаючи на 
1 м2 3 літри розчину.

7. В’яне і жовтіє листя час-
нику і через нестачу калію. Для 
цього достатньо внести у ґрунт 
добриво, що містить калій. На-
приклад, сульфат калію: 1 ч. 
ложка на 1 л води.

ставити в морозильну камеру щонаймен-
ше на три години. 
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хисту рослин від заморозків – задимлення. 
Головна умова цього методу – дим має сте-
литися по поверхні землі. Задимлення слід 
проводити в хорошу погоду, тоді, коли нема 
вітру. Для цього добре підходять тирса, лис-
тя та солома. Вони можуть довго диміти без 
відкритого вогню.

Захистити рослини від весняних замо-
розків також допоможе нетканий матеріал. 
Він добре тримає тепло, але не підійде для 
захисту дерев. Що щільніший матеріал, то 
краще зберігається тепло під ним.

варто знати

ЯК ВІДЧИСТИТИ ПРАСКУ
Якщо синтетичний одяг приклеївся 

до праски, то ї ї слід охолодити i 
протерти рідиною для зняття лаку. 
Якщо на прасці утворився жовтуватий 
наліт від води чи крохмалю, то його 
можна зняти ватою, змоченою в оцті. 

Підошва праски очиститься краще, якщо 
оцет змішати з нашатирним спиртом. Якщо ж 
праска дуже брудна, то треба попрасувати змочений у су-
міші оцту й нашатирного спирту (1:1) вологий клаптик тканини.

У жодному разі не слід чистити праску наждаком чи жорст-
ким боком губки для миття посуду, адже так пошкодиться по-
верхня. Якщо ж це вже сталося, треба натерти на дрібній тертці 
парафін, змішати його з кухонною сіллю i розкласти на папері. 
Після цього попрасувати цю суміш крізь тонкий туалетний папір 
за високої температури праски. 
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Листя часнику жовкне, якщо йому бракує вологи
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ВІВТОРОК 23 травня
06.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 15.00, 21.00 
Новини

06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 00.25 Від першої 

особи
06.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.00 Д/с «Гора Рашмор»
12.05 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.40, 02.35 Уряд на 

зв’язку з громадянами
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.35 Фольк-music
16.40 Т/с «Білий танець»
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Садові скарби»
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.50 Т/с «Справедливі»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00 Підсумки
02.10 Вікно в Америку
03.00 Д/с «Національні 

парки Америки»
03.55 Д/с «Південна 

Корея сьогодні»

UA: ПЕРШИЙ

03.05 Служба розшуку 
дітей

03.10, 02.20 Зона ночі
04.50 Т/с «Татусеві дочки»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 08.00 Kids Time
06.40 М/c «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/c «Пригоди Кота 

в чоботах»
08.02 Т/с «Друзі»
10.30 Т/с «СашаТаня»
16.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.15 Х/ф «Блейд 2»
00.30 Х/ф «Дракула 

2000»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.20, 18.30 «За живе!»

11.50 «МастерШеф Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.30 Х/ф «Знахар»

02.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «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»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.20 «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, Сьогодні
07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
16.00, 21.00 Т/c 

«Капітанша» 12+
18.00 Т/c «Райське місце» 

16+
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/c «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри» 16+

01.50 Х/ф «Мумія: 
Принц Єгипту»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Війна всередині 
нас 08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50, 17.00 Дикі 
птахи Австралії 11.50 
У пошуках краси 13.40 
Містична Україна 14.30 
Прокляття відьом 15.20 
Повітряні воїни 16.10, 
20.50 Зброя: сімейна 
справа 18.00, 22.40 Квест 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Навколо 
світу. Місця сили 23.40 
Великі битви богів 00.30 
Бандитська Одеса 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.05, 02.00 
«ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 4»

10.50, 12.20 «Міняю 
жінку»

13.10, 01.00 «Ескімоска - 
2: Пригоди в Арктиці»

14.10, 20.30 Х/ф «Свати 
- 1»

15.45 «Сімейні 
мелодрами 6»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

22.00 «Чотири весілля 6»
23.15, 03.30 Х/ф «В 

ритмі беззаконня»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.05, 12.25, 21.00 Т/с 
«Дурна кров»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.05, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.00, 05.10 
«Подробиці»

23.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська 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, 13.15 Х/ф «Рейс»
13.40, 16.05 Т/с 

«Кримінолог»
17.45, 21.25 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «Адреналін»
00.20 Т/с «Лас-Вегас»
01.45 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

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 «Столику, 
накрийся» 12.10, 18.50 
Панянка-селянка 13.15, 
19.55 Готель Галіція 14.20 
Т/с «Домашній арешт» 
15.25, 04.25 Віталька 
16.40, 00.55 Казки У Кіно 
17.45 Одного разу під 
Полтавою 21.00 Танька 
і Володька 22.00, 02.45 
Країна У 23.00 Розсміши 
коміка 01.25 Шпілівілі 
01.55 Теорія зради 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.15 Крок назустріч
08.45 Мультфільм
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 «Палітра майстра» 

(О. Байдуков)
11.30 Тема дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Гурт «Соколи»: 

«Пісня буде поміж нас»
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 «Кошик творчих 

ідей»
17.20 Мультфільм
17.55 «Волинська 

веселка»
18.25 Т/ф «Мій 

Симоненко»
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 «Що каже 

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

(П.Данильчук)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

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

війни»
23.25 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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, 22.05, 02.20 
Вголос

08.35, 23.30 Феєрія 
мандрів

09.00 Т/с «Сад 
Гефсиманський»

10.00 Дайджест
10.30 Х/ф «На Захід»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «MORJ» 
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк

АВЕРС 14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
16.00 Поспілкуймося
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Х/ф «Гріх»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «MORJ». 

2 ч.
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.10 Ретроспектива: 

«Кам’яна квітка»
05.30 Волинський 

портрет

14.00, 23.20, 00.15, 01.15 
Погода

14.05 Т/с «Анна Піль»
15.00, 21.00 Новини
15.35 Поза часом. 

Телевистава «Тарас 
Шевченко»

17.50 Вікно в Америку
18.15, 01.20 Новинний 

блок
18.50, 22.50 З перших 

вуст
19.00, 01.55 Новини. 

Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
23.25 На слуху
00.25 Від першої особи
02.10 Д/ф «Чесно жити і 

чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер»

02.55 Борхес
03.20 Д/ф «Кримські 

татари: «Крим - наш!»
04.20 Т/с «Травма»

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15, 02.00 
«ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 4»

10.45, 12.20 «Міняю 
жінку»

13.45, 01.00 «Ескімоска - 
2: Пригоди в Арктиці»

14.45, 15.45 «Сімейні 
мелодрами 6»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.30 Х/ф «Свати - 1»
22.00 «Гроші»
23.25, 03.30 Х/ф «Жити»

05.30, 20.00, 05.10 
«Подробиці»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.35 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Братські 
зв’язки»

15.20 «Чекай на мене»
18.05, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

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

Хацапетівки 2»
03.00 Подробиці
03.50 «Готуємо разом»

05.00, 04.50 Дивитись 
усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.35 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15 Надзвичайні 
новини. Підсумки

10.05 Антизомбі
11.00 Секретний фронт
13.15 Х/ф «Праведник»
15.35, 16.10 Х/ф «Робін 

Гуд»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-2»
22.35 Свобода слова
00.30 Х/ф «Рейс»
02.55 Небачене 

Євробачення. Підсумки

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 «Кіт у 

чоботях»
12.10, 18.50 Панянка-

селянка
13.15, 19.55 Готель 

Галіція
14.20 Т/с «Домашній 

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

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

14.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

14.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30, 21.05 Місто
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30 Тема дня
16.55 Т/ф «Шевченко 

сьогодні»
17.35 Т/ф «Шевченкіана 

Руслана Теліпського»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

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

(сурдопереклад)
22.35 Час-Тіme
22.50 Т/ф «Оголошую 

день пам’яті»
23.15 «Спорт для всіх»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»

06.00 Профілактика
12.00 Х/ф «Дамське 

танго»
13.45 «Битва екстрасенсів 

13»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 «За живе!»
20.00, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.30 «Давай поговоримо 
про секс 4»

06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 01.30 «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»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 Х/ф «Хатіко: 

Найвірніший друг»
23.50 Х/ф «Остання 

любов на Землі»
03.00 «Нічне життя»

03.00 Профілактика
11.30 Х/ф «Володар 

стихій»
13.10 Х/ф «Знамення»
15.40 Х/ф «Глобальне 

вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес»

18.00 Абзац
19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Ревізор
00.00 Страсті за 

Ревізором
02.55 Небачене 

Євробачення

06.00 Профілактика
07.00, 03.15 Зірковий 

шлях
09.45, 04.30 Реальна 

містика
11.45, 15.30 Т/c 

«Анютине щастя»
15.00, 19.00, 23.00, 01.15 

Сьогодні
16.00 Т/c «Капітанша»
18.00 Т/c «Райське місце» 

16+
19.45, 02.10 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/c «Капітанша» 12+
23.30 Х/ф «Мумія: 

Принц Єгипту»
05.20 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Війна всередині 
нас 08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50, 17.00 Дикі птахи 
Австралії 11.50 У пошуках 
краси 13.40, 00.30 
Містична Україна 14.30 
Шосте відчуття 15.20 
Повітряні воїни 16.10 
Зброя: сімейна справа 
18.00, 22.40 Квест 19.00 
Легенди карного розшуку 
20.00 Навколо світу. 
Місця сили 20.50 Скарби 
за копійки 23.40 Великі 
битви богів 

ПОНЕДІЛОК 22 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, 18.55, 22.00, 

00.30, 03.00 Погода
07.30 Євромакс
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Глобал 3000
15.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
16.00 Так чи інакше: 

Алкоголь
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі

АВЕРС 18.15, 02.00 МузейОк
18.30 Настав час
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Сад 

Гефсиманський»
20.00 Благодатна купель
20.30, 02.20 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.05 Х/ф «На Захід»
23.30 Феєрія мандрів
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «MORJ». 

1 ч.
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.05 Ретроспектива: 

«Цирк»
05.40 Архітектура Волині

Фільм «Хатіко: Найвірніший друг»

22:00

in.ck.ua

Фільм «Мумія: Принц Єгипту»

01:50

kinohithd.com

Фільм «Адреналін»

22:30

favoritem
ovies.at.ua

– От ви кажете, 
що зло не 
потрібно 

пам’ятати... 
ага, як же, 

людина 
старалася, а я 

забуду?!

***
– Ой, сіль 

розсипалася 
– будемо 

сваритися.
– А може, 

обійдеться?
– Ні, любий. 

Я вже 
налаштувалася.

Це був хороший 
тиждень – за 
п’ять робочих 

днів захотілося 
звільнитися 

тільки три рази.
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Фільм «Труднощі перекладу»
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СЕРЕДА 24 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 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
10.10 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України
13.40 Наші гроші
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.35 Світло
16.30 Т/с «Білий танець»
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. 

Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.45 Т/с «Справедливі»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00 Підсумки
02.10 Д/с «Гора Рашмор»
03.05 Телевистава «Ой, не 

ходи, Грицю...»
04.20 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.00 Зона ночі
04.00, 10.45 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 08.00 Kids Time
06.40 М/c «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/c «Пригоди Кота 

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

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

Трійця»
00.10 Х/ф «Дракула 2: 

Піднесення»
01.55 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

10.35, 18.30 «За живе!»

12.05 «МастерШеф Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.25 Т/с «Коли ми 

вдома»

00.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «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»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.20 «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 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
16.00, 21.00 Т/c 

«Капітанша» 12+
18.00 Т/c «Райське місце» 

16+
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
23.30 Т/c «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри» 16+

УКРАЇНА
07.20, 00.30 Війна 
всередині нас 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 Крилаті 
мавпи Шангрі-Ла 11.50 
Африка: стихія води 
13.40 Містична Україна 
14.30 Таємниці пірамід 
15.20, 23.40 Великі битви 
богів 16.10 Скарби за 
копійки 17.00 Дикі птахи 
Австралії 18.00, 22.40 
Квест 19.00 Легенди 
карного розшуку 20.00 
Навколо світу. Місця сили 
20.50 Зброя: сімейна 
справа 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 6»
10.40, 12.20 «Міняю 

жінку»
13.10, 01.30 «Ескімоска - 

2: Пригоди в Арктиці»
14.10 Х/ф «Свати - 1»
15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.30 Х/ф «Свати - 2»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.45, 03.30 Х/ф 

«Паралельні світи»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.05, 12.25, 21.00 Т/с 
«Дурна кров»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.05, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.00, 05.10 
«Подробиці»

23.00 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 2»

03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10, 04.45 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.20, 13.20 Х/ф 
«Останні дні планети 
Земля»

13.35, 16.10 Т/с 
«Кримінолог»

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

Висока напруга»
00.20 Х/ф «Адреналін»
01.45 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/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 «Румпельштільцхен» 
12.10, 18.50 Панянка-
селянка 13.15, 19.55 
Готель Галіція 14.20 Т/с 
«Домашній арешт» 15.25, 
04.25 Віталька 16.40, 
00.55 Казки У Кіно 17.45 
Одного разу під Полтавою 
21.00 Танька і Володька 
22.00, 02.45 Країна У 
23.00 Розсміши коміка 
01.25 Шпілівілі 01.55 
Теорія зради 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
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 «Що каже 

священик»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.05 Т/ф «Праведники 

Волині»
14.40 Мультфільм
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
16.30, 23.20 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» 

(тел. у студії: (0332) 77 
02 42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.25 Т/ф «Німогомін»
22.00 Новини. Підсумок 

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

купюр»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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, 03.00 Погода

07.35 Я тут живу
07.50, 09.50, 18.30, 20.30, 

22.05, 02.20 Вголос
08.35 Завтра-сьогодні
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
10.00 Х/ф «Гріх»
11.15 Я тут живу
11.30 Волинський 

портрет
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «MORJ» 
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 18.00, 02.00 

МузейОк

АВЕРС 14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
16.05 Поспілкуймося
17.00 Малюваки
17.10 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.15 Життя в цифрі
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
19.50 Я тут живу
20.00 По ту сторону 

пригод
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.15 Х/ф «Гріх»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Табула 

Раса». 1 ч.
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.10 Ретроспектива: 

«Веселі хлоп’ята»
05.40 Феєрія мандрів

ЧЕТВЕР 25 травня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30 Від першої особи
06.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.10 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.00, 16.30 Т/с «Білий 

танець»
12.05 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.40 Слідство. Інфо
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.35 Надвечір’я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.05 Voxcheck
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. 

Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 «Схеми»
20.20 Про головне
21.50 Т/с «Справедливі»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00 Підсумки
02.10 Д/ф «Кенгір. Сорок 

днів свободи»
04.20 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі
03.40 Т/с «Татусеві дочки»
05.10, 18.00 Абзац
06.09, 08.00 Kids Time
06.10 М/c «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/c «Пригоди Кота 

в чоботах»
08.02 Т/с «Друзі»
10.45 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф «Книга Ілая»
00.30 Х/ф «Дракула 3: 

Спадщина»
02.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.20, 18.30 «За живе!»

11.50 «МастерШеф Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.05 «Один за всіх»

01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «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»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.20 «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 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна 

містика
16.00, 21.00 Т/c 

«Капітанша» 12+
18.00 Т/c «Райське місце» 

16+
19.45, 03.30 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
23.30 Т/c «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри» 16+

УКРАЇНА
07.20 Війна всередині 
нас 08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50, 17.00 Дикі птахи 
Австралії 11.50 Африка: 
стихія води 13.40 
Містична Україна 14.30 
Прокляття скіфських 
курганів 15.20, 23.40 
Великі битви богів 16.10, 
20.50 Зброя: сімейна 
справа 18.00, 22.40 
Квест 19.00 Легенди 
карного розшуку 20.00 
Путівник неприємностей 
00.30 Таємниці 
кримінального світу 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00, 02.20 
«ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 4»

11.00, 12.20 «Міняю 
жінку»

13.40, 03.30 «Ескімоска - 
2: Пригоди в Арктиці»

14.40, 20.30 Х/ф «Свати 
- 2»

15.50 «Сімейні 
мелодрами 6»

17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

22.00 «Право на владу 
2017»

00.10 Х/ф «Чуваки і 
дракони»

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»

11.05, 12.25 Т/с «Дурна 
кров»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.05, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 03.00, 05.10 
«Подробиці»

21.00 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина»

22.50 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

01.25 Х/ф «Грозовой 
перевал»

03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.15, 13.15 Х/ф 

«Останні дні планети 
Земля»

13.30, 16.10 Т/с 
«Кримінолог»

17.40, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф 

«Перевізник-3»
00.35 Х/ф «Адреналін-2. 

Висока напруга»
02.00 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 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

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
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»
10.20 Ретроспектива: 

«Поет-пісняр Петро 
Мах»

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»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.05 «Веснянки з 

Колодяжного»
14.35 «Народна 

скарбниця»
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 «Життя у кольорах 

веселки»
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 «Музика під ніч»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

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

07.35 Глобал 3000
08.35 Євромакс
09.00 Т/с «Поклик предків»
09.50, 18.30, 20.30, 

02.20 Вголос
10.00 Х/ф «Гріх»
11.15 Я тут живу
11.30 Діагноз: здоров’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «Табула 

Раса». 1 ч.
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Т/с «Злочин з 

АВЕРС багатьма невідомими»
16.05 Поспілкуймося
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
19.00 Т/с «Поклик предків»
19.50 Настав час
20.00 Волинський 

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

острів»
01.00 Концерт «Табула 

Раса». 2 ч.
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.10 Ретроспектива: 

«Максимко»
05.30 Волинський 

портрет

ВИСТУП УКРАЇНИ 
НА «ЄВРОБАЧЕННІ»: 
МЕЛАДЗЕ ЗАСУДИВ, 
ДАНИЛКО ПОХВАЛИВ

Член журі національного відбору 
на «Євробачення-2017» Костянтин 

Меладзе назвав провалом виступ рок-
гурту O.Torvald на пісенному конкурсі, 
з чим категорично не погодився 
Андрій Данилко.

Меладзе заявив: у тому, що Україна 
опинилася на третьому місці з кінця, ви-
нне лише журі, яке не змогло домовитися 
щодо єдиного кандидата. «Для такої співо-
чої країни 24 місце – це ганьба. Я голосував 
за TAYANNA, вона виступила б найкращим 
чином. Андрій голосував за MELOVIN. Джа-
мала – за O.Torvald», – заявив російський 
композитор.

А от Андрій Данилко вважає, що журі не 
винне у невтішному результаті. Та й виступ 
рокерів артисту сподобався: «Хлопці від-
мінно виступили. А на те, яке вони місце по-
сіли, крім пісні, вплинула ще низка факторів, 
у тому числі політика».

бурхлива реакція

Фільм «Румпельштільцхен»

Фільм «Книга Ілая»

Фільм «Останні дні планети Земля»

11:00

22:10

11:20

kinoradiom
agia.tv

kinoprofi .org
tfi lm

.co

БЕКХЕМ СТАВ 
ЛИЦАРЕМ У КІНО

Відомий англійський футболіст 
Девід Бекхем знявся в епізоді 

стрічки Гая Річі «Король Артур: 
Легенда меча», яка уже вийшла в 
український прокат. 

Бекхем постає в образі лицаря, який за-
кликає Артура дістати легендарний меч Екс-
калібур з каменя, пише Harper’s Bazaar.

І хоча футболіст довго репетирував 
свою роль, кінолюбителі спрямували на 
адресу Бекхема шквал критики. В інтернеті 
акторські здібності зірки футболу переваж-
но критикують. Одначе сам Девід зізнався, 
що робота у цьому проекті була для нього 
задоволенням.

нове амплуа

Інфляція – 
це коли все 

життя збирав 
«на чорний 

день», а 
назбирав... на 
чорний хліб.

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

СИЛЬНІ ДУХОМ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ДЛЯ НИХ АВТОМОБІЛЬ – 
ДРУГІ НОГИ

ДЕНЬ СЕЛА – З 
ПОЧЕСНИМИ ГОСТЯМИ
День рідного села Будки, якому 216 років, відзначили його жителі. 

Святковим концертом із милозвучними піснями привітали всіх гостей 
учасники аматорських колективів районного Будинку культури, учні та 
випускники місцевої школи. Участь в урочистостях взяла не лише вся громада, 
а й почесні гості – народний депутат Ірина Констанкевич та представники 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». За недовгий час вони справді стали 
друзями, спільно реалізувавши не один проект.

Автоспортивний клуб для інвалідів 
«Поршень Волині» діє в Луцьку з осені 

2014 року. Приміщення їхньої автомайстерні 
розташоване на вулиці Ковельській, 8. 
Люди, перед якими поставала проблема 
переобладнати легковик на ручне 
керування, добре знають цю адресу. 
Адже майстри клубу надають технічне 
обслуговування автівкам, які замінили 
своїм власникам ноги. Ініціатор відкриття 
автомайстерні – лучанин Валентин Шабунін. 
Чоловік не з чужих розповідей знає, як 
важко пристосовуватися до життя після 
важких травм. 

Валентин народився й виріс у Луцьку. Змал-
ку захоплювався технікою, постійно допомагав 
батькові ремонтувати їхній автомобіль. У 8 ро-
ків уперше сів за кермо – тато дозволив проїха-
тися польовою дорогою. Тому й вибір професії 
був очевидним – інженер-механік автомобі-
лебудування. Здобув вищу освіту, мав гранді-
озні плани на майбутнє... Та все перекреслила 
аварія, після якої Валентин півроку пролежав 
у лікарні. Потім – тривалі роки реабілітації та 
адаптації до життя. Каже, якби не мама і брат, 
напевно, вкоротив би собі віку. Але завдяки 
терпеливості й наполегливості найближчих 
людей Валентин сьогодні не лише віртуозно 
кермує тюнінгованим автомобілем із ручним 

У вітальному слові під час урочистос-
тей, що відбувалися в оновленому будинку 
культури, Ірина Констанкевич зазначила, 
що для всієї громади це особливий день. 
Вона побажала їм добра, усіляких гараз-
дів, щастя, Божої благодаті та віри. 

«Для того щоб вірити в краще майбут-
нє, нам потрібні щодня маленькі перемо-
ги, – додала народний депутат. –  Бережіть 
одне одного, підтримуйте і пам’яйтайте, 
що тільки разом, великою поліською 
українською родиною ми переможемо 
зовнішнє зло та зможемо утвердитися як 
єдина нація».

З нагоди свята Будківський будинок 
культури отримав від Ірини Констан-
кевич подарунок – сертифікат на нове 
вбрання для сцени, яке нині вже шиють.  
А від Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» – сучасну професійну електроплиту. 
Саме  в цьому селі сімейні свята та по-
дії відзначають жителі трьох сіл – Рудка, 
Будки і Кам’януха, що належать до однієї 
ОТГ.

Будківська сільська голова Галина 
Цикалюк розповіла, що лише у селі Будки 
майже 100 дворів, де мешкає приблизно 
700 осіб. Є сім’ї, які виховують по 10-14 

діток. Тому родинних свят, весіль, хрес-
тин та інших обрядових дійств вистачає.

– Досі не було де проводити такі свят-
кування. Потреба обладнати залу об-
рядових подій була на часі вже давно. У 
будинку культури приміщення дозволяло 
зробити такий ремонт. За короткий час 
ми облаштували кухню, провели воду, 
але виникла потреба у плиті. Ми звер-
нулися до маневицького представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» із 
проханням посприяти у придбанні об-
ладнання, аби було на чому готувати 
бенкетні страви. Нас почули, і на умовах 
співфінансування було придбано сучасну 
професійну електроплиту, за що громада 
висловлює Фонду вдячність, – каже Гали-
на Цикалюк.

Керівник східної філії Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Олександр Мель-
ничук зазначає, що громада цих сіл дуже 
активна. За недовгий час спільно з Фон-
дом реалізовано вже два проекти. Один із 
них – у Будках, а інший – у Кам’янусі, де 
було очищено занедбану водойму і ство-
рено мальовничу рекреаційна зону. 

Наталка ПЕТРУК, 
Маневицький район

керуванням. Чоловік допомагає вибратися з 
депресії людям, які пережили таку ж біду. Ста-
вить у приклад себе нинішнього – успішного 
підприємця, коханого чоловіка, дбайливого 
сина і надійного товариша. 

– Автомобілі для таких, як я, – не розкіш, 
а необхідність, другі ноги, – каже Валентин 
Шабунін. – А переобладнати легковик на руч-
не управління недешево, ще й не в кожному 
обласному центрі є такі майстерні. Тому й ви-
рішили створити у Луцьку громадську орга-
нізацію «Поршень Волині», щоб допомагати 
людям із особливими потребами. 

У цій майстерні – індивідуальний підхід до 
кожного водія. Механіки спочатку оглядають 
салон, складають план-схему переобладнан-
ня, виконують роботу й віддають автівку на 
тестування. За потреби підганяють керування 
«під клієнта». 

На технічне обслуговування в цю автомай-
стерню регулярно їздить Степан Підлознюк. 
Після серйозної травми хребта чоловік пере-
сувається за допомогою милиць. Однак це не 
заважає йому таксувати на переобладнаній 
іномарці. 

– Першою машиною, яку я отримав від дер-
жави, була «Славута». А цей автомобіль – ав-
торська розробка Валентина Шабуніна. Звісно, 
переобладнана іномарка набагато зручніша й 
вигідніша для мене, – каже Степан Підлознюк.  

Зрозуміло, що для роботи майстрам по-
трібні якісні матеріали, інструменти та верста-
ти. Днями в подарунок від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» «Поршень Волині» отримав 
набори викруток, ключів, комбінованих ін-
струментів, гідравлічний прес, зварювальний 
напівавтомат та ще багато інших незамінних у 
щоденній роботі інструментів. 

За словами Оксани Демчук, менеджера з 
соціальних питань Фонду, із цією організацією 
вони співпрацюють із 2012 року. 

– Тоді засновник Фонду Ігор Палиця допо-
міг водіям-візочникам узяти участь в авторалі. 
З того часу знаємося і допомагаємо їм. Цього 
разу в рамках програми «З добром у серці» 
Фонд придбав для людей з особливими потре-
бами потрібні для роботи інструменти. 

Своєю чергою, засновники автоспортивно-
го клубу для інвалідів «Поршень Волині», ке-
рівний склад організації та 50 членів автоклу-
бу щиро дякують Фонду за розуміння проблем 
людей з інвалідністю та вагому підтримку. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк  

Розв’язуємо питання разом з громадою

Майстри оглядають переобладнаний автомобіль

Працювати якісними інструментами – 
саме задоволення

Свято села у творчій атмосфері
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Проект «Відпочинок у Буковелі» 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
започаткував у 2012 році. За цей час 
5 809 успішних і обдарованих дітей 
з Волині оздоровилися та відпочили 
у міжнародному дитячому центрі 
«Артек-Буковель». Крім талановитих 
дітей, побувати у Карпатах мають 
змогу й особливі діти з батьками. 
Загалом протягом шести років за 
сприяння Фонду «Артек-Буковель» 
відвідало 8075 юних волинян. 

КАЛЕЙДОСКОП ВРАЖЕНЬ «АРТЕК-БУКОВЕЛЬ» Дивовижні Карпати, мальовничі 
краєвиди, чисте повітря 

та надсучасний міжнародний 
дитячий центр «Артек-Буковель» 
надовго запам’ятаються яскравими 
враженнями для 345 волинських 
школярів. За свої здібності і знання, 
а також активну життєву позицію 
вони отримали можливість відпочити 
й оздоровитися в рамках проекту 
«Відпочинок у Буковелі», який шостий 
рік поспіль реалізовує Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Девіз зміни першого травневого заїзду 
артеківців: «Ми всі успішні, тому що ми – 
команда!». І справді, попри велику кількість 
дітей, за лічені дні усі вони стали однією 
щирою і справжньою родиною. Після пер-
шого дня знайомства щодня в «Артеку-
Буковелі» тривали найрізноманітніші тема-
тичні розваги: конкурс «Музичний ринг», 
ерудит-шоу «Піраміда знань», пізнаваль-
ний «Ігр ленд», квест «Я і мій загін», від-
відування мотузкового парку, марафони 
та випробування. Відбувалися й спортивні 
змагання з артболу, футболу, дартсу, шахів, 
шашок, а також командна ігрова програма 
«Загін, вожатий, я – це артеківська сім’я» та 
спортивно-розважальна гра «Ми – олімпій-
ці!», лабіринт спілкування «Портрет успіш-
ної людини», інформаційний портал «Успіх 
у наших руках» тощо. 

Вожата п’ятого загону «Фенікси» Анна 
Бурка каже, що такі заходи дуже згуртову-
ють дітей: вони вчаться працювати в коман-
ді, підтримувати одне одного, спільно шу-
кати шляхи розв’язання тих чи тих завдань, 
долати вершини. 

– Протягом конкурсу кожен з дітей бере 
участь на одному з етапів, а решта із залу чи 
групи підтримки підбадьорюють речівками, 
вигуками, оплесками. Атмосфера неймовір-
но тепла і дружна. Дуже багато конкурсів, 
спрямованих на популяризацію української 
мови і літератури, музики. Також діти ді-
знаються про історію Буковелю, карпатські 
традиції. Усі наші заходи є повчальними, 
пізнавальними, у них закладена мета по-
казати дітям усе найкраще, що в є нашій 
країні, її історії та звичаях, виховати в них 
почуття гідності, – каже вожата. 

До речі, під час цієї весняної зміни від-
почивали й оздоровлювалися діти з усіх ра-

Малу академію наук, де, вивчаючи «Історію 
релігії», також здобувають перемоги на об-
ласному рівні.

– Найбільше мені до вподоби інтелекту-
альні конкурси, пізнавальні квести. Але, не-
залежно від предмету, діти, які добре вчаться, 
мають справді реальну можливість відпочи-
ти й оздоровитися в «Артеку-Буковелі». Тут 
дуже чисте повітря, мальовнича природа, 
захопливі гори. Такого на Волині не поба-
чиш. Це дуже потужний стимул, бо є сім’ї, 
які не можуть дозволити собі такий відпо-
чинок, а Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
надає таку можливість успішним і талано-
витим. Наприклад, з прилісненської школи 
цього разу в Карпати поїхало шестеро учнів. 
Ми всі вдячні батькам і вчителям, які навча-
ють, виховують нас, намагаються віддати 
все найкраще, – розповідає хлопець.

Школярка з Каменя-Каширського Ма-
рійка Должко вперше на такому відпочинку. 
Дівчина навчається у дев’ятому класі, а змо-
гу побувати в «Артеку-Буковелі» отримала 
за призове місце в Міжнародному конкурсі 
знавців української мови імені Петра Яци-
ка, що має на меті збереження та розвиток 

української мови, піднесення її престижу 
серед молоді. Каже, враження неймовірні, а 
відпочинок – на найвищому рівні. 

– Ми здружилися, стали великою роди-
ною, яка має спільні й гарні емоції, активне 
дозвілля, різноманітні конкурси та змаган-
ня, квести. За все це дякуємо нашим вожа-
тим, а Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» – 
за таку можливість, – із вдячністю зазначає 
школярка. 

Ілля Козак, учень НВК №9 м. Луцька, 
цікавиться історичним минулим нашої об-
ласті. А тому написав та захистив на при-
зове місце наукову роботу з археології «Ре-
пресії радянської влади на території Волині 
у 1939-1941 рр.». За це Ілля отримав нагоду 
побувати й оздоровитися у Карпатах, знайти 
тут нових друзів, однодумців. А ще хлопець 
приємно вражений сервісом в «Артеку-
Буковелі».

– Усе дуже по-сучасному, чисто й охай-
но. Кімнати просторі, в кожній є телевізор 
із 42 каналами, Wі-Fі, ванна кімната. Дуже 
смачна кухня, сніданки з солодкими млин-
цями, ситні обіди й вечері, завжди фрукти. 
Усе дуже комфортно, що робить відпочинок 

йонів Волині та обласного центру.
Вожатий найбільшого загону (32 дітей, 

порівну дівчат і хлопців) Антон Філінський 
має кількарічний досвід роботи з дітьми 
саме під час канікул. Раніше він працював у 
«Артеку» в Криму, а зараз третій сезон по-
спіль займається з артеківцями в таборі «Лі-
совий». Про підопічних з Волині говорить із 
захватом, каже: це дуже талановиті діти, ак-
тивні та ініціативні. Уперше з нашими шко-
лярами молодий чоловік потоваришував ще 
в 2015 році. 

– Коли приїжджає Волинь, то всі зна-
ють, що приїхали одні з найкращих. Кожен 
із вожатих хоче працювати з ними. Це діти, 
які відгукуються на будь-які пропозиції, бе-
руть участь у змаганнях, конкурсах, дуже 
комунікабельні. Цього разу наш загін – най-
більший у зміні й має назву «Вершки». Усі 
діти активні, ми самі організовували квес-
ти, конкурси, творчі вечори, марафони. Ця 
травнева зміна дуже насичена різноманіт-
ними заходами, діти встигають усюди й не 
хочуть щось пропустити. У нас є так звані 
«Загонові кола», де кожен може висловити 
свою думку з того чи того приводу, своє ба-
чення і пропозиції. Ми прислухаємося й на-
магаємося враховувати дитячі побажання, – 
ділиться враженнями вожатий Антон.

Богдан Титаренко в «Артеку-Буковелі» 
вперше, приїхав з братом Олександром, 
який тут уже втретє. Хлопці з села Прилісне 
Маневицького району добре вчаться, ма-
ють чималі здобутки та призові місця у ту-
ристичних змаганнях. Ще вони відвідують 

Ми всі успішні, бо ми – одна команда!

Крутий квест: встигнути першими

Драйвовий відпочинок у серці Карпат

А на спортивних майданчиках ми суперники!

Артеківці вдячні вожатим за активну зміну
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– Під час першого весняного заїзду 
цього року 345 дітей з усіх районних 
центрів Волинської області побували 
у міжнародному дитячому центрі 
«Артек-Буковель». Друга зміна 
школярів – 450 майбутніх артеківців – 
вирушить на відпочинок у Карпати 
вже наприкінці травня. Третій заїзд 
заплановано на осінь. Це ще 170 
дітей, – розповіла координатор 
проекту «Відпочинок у Буковелі» 
Оксана Демчук. – Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» продовжуватиме 
проект «Відпочинок у Буковелі» 
й надалі, щоб талановиті та 
обдаровані діти мали змогу відпочити 
й оздоровитися. Хочу побажати 
наснаги, нових звершень, здобутків 
волинським артеківцям. Вони 
отримали якісний відпочинок, і це 
буде їм найкращим стимулом для 
наступних перемог. 

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

ще більш приємним. З великим задоволен-
ням хотів би наступного року ще раз побу-
вати тут, тому старатимуся з усіх сил, – каже 
хлопець. 

Уперше на відпочинку в «Артеку-
Буковелі» й Софія Северенюк із села Вербка 
Ковельського району. 

– Відпочинок у Карпатах – це найкра-
щий подарунок за здобутки, які маю сьо-
годні в навчанні. Я виборола третє місце на 
олімпіаді з біології та отримала нагоду по-
бувати в «Артеку-Буковелі». Дуже вражена 
природою, все таке мальовниче, а прожи-
вання комфортне. Я й не очікувала, що в 
нашій країні може бути все на такому висо-
кому рівні, – зазначає дівчина. 

Ярослав Гейчук, учень Волинського 
ліцею-інтернату Волинської обласної ради, 
здобув перше місце на обласному турнірі 
винахідників та раціоналізаторів, за що й 
отримав можливість відпочити й оздорови-
тися в «Артеку-Буковелі». 

– Я кілька разів був у різних таборах, але 
такого драйву, як тут, ніде не відчував. Пре-
красні організатори – вожаті, які згуртували 
колектив, а під час різних змагань щоразу 

доводять, що тільки разом можна досягнути 
гарних результатів, – каже хлопець. 

П’ятнадцятирічна Кіра Угрин з 
Володимира-Волинського дуже любить ак-
тивний відпочинок, тому всі заняття у табо-
рі сприймає з особливим оптимізмом. 

– Тут щодня – інші заходи, про які ми 
дізнаємося лише в день проведення. Така 
програма інтригує, але ми точно знаємо, що 
все буде дуже круто й цікаво. Одного дня 
ходили в гори, іншого каталися на лижах, 
постійно відбувалися спортивні змагання, 
а щовечора – тематичні дискотеки, які ми 
називали масовками. Вожаті показують нам 
цікаві танцювальні рухи, ми разом розва-
жаємося. Тут дуже велика територія, ми її 
постійно вивчаємо, багато доріжок і сходів, 
цікавих місць, які ми досліджуємо. Співає-
мо різних пісень, складаємо речівки, гасла, 
маємо свою систему знаків загону. Протя-
гом дня підбадьорюємо одне одного, багато 
спілкуємося. Увечері втомлені, але щасливі 
повертаємося в комфортні будиночки. За ці 
дні я отримала драйву і насолоди на цілий 
рік, – зазначає дівчина. 

Кіра дуже хоче повернутися в «Артек-

ЗУСТРІЧАЄ УСПІШНИХ
Буковель» ще раз, тому каже, що доклада-
тиме для цього максимум зусиль. До речі, 
школярка виборола призове місце на об-
ласній олімпіаді з правознавства. Із цим на-
прямком в майбутньому планує пов’язати 
професійну діяльність. 

Олександр Ющук із Любомля виборов 
призове місце на обласній олімпіаді з ма-
тематики та вперше отримав за свої знання 
шанс побувати в «Артеку-Буковелі». Із за-
хватом розповідає про свій загін під назвою 
Еasy Тop («Легка вершина»).

– Ми дуже дружні, драйвові, а враження 
від такої насиченої програми – неймовірні. 
Наш загін бере участь у різних конкурсах, 
але найбільше до вподоби – спортивні та 
активні. У загоні багато хлопців у гарній 
спортивній формі, і ми є лідерами серед ін-
ших в активному дозвіллі. Хочу звернутися 
до своїх однокласників та всіх школярів: 
вчіться добре, здобувайте знання, бо Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» справді вина-
городжує за це прекрасним відпочинком у 
Капатах, – каже любомльчанин. 

Катерина Шпак із шахтарського міста 
Нововолинська здобула перемогу на облас-
ній олімпіаді з французької мови і вже вдру-
ге в «Артеку-Буковелі». При цьому дівчина 
зазначає, що ця зміна є дуже насиченою.

– Попереднього разу ми мали змогу ми-
луватися Карпатами, а цього разу ще й на 
лижах встигли покататися, що дуже захоп-
ливо. Також побували у басейні, отримали 
море задоволення й позитивних емоцій. 
Рекомендую одноліткам добре вчитися та 
отримувати за це гарний відпочинок, – із 
захватом розповідає дівчина. 

Кожна дитина унікальна, кожен має та-
лант: хтось більше спортсмен, хтось співає, 
є і виконавці сучасних та класичних танців, 
музиканти, юні письменники та поети, каже 
вожата загону «Вершки» Вікторія Кабин. 

– З усебічно розвиненими дітьми легко 
порозумітися, втілювати різні проекти. А 
ще волинські школярі дуже щирі й безпо-
середні. Я вперше зустріла таких відкритих 
підлітків, попри те, що саме зараз у них пе-
рехідний вік і більшість важко йде на кон-
такт. Але ми дуже швидко потоваришува-
ли, перезнайомилися і здружилися відразу 
в перший день. Протягом зміни ми разом 
придумуємо назву загону, девізи, кричал-
ки, готуємо виступи для творчих конкурсів, 
спільно долаємо перешкоди у змаганнях, 
уболіваємо й підтримуємо одне одного, під-
корюємо вершини, презентуємо свої досяг-
нення та разом радіємо нашим перемогам. 
Тому хочу побажати, щоб їм завжди щасти-
ло у житті, щоб вони не забували одне одно-
го, підтримували стосунки та, звісно, ще раз 
зустрілися в «Артеку-Буковелі». 

Фінальним акордом зміни, вершиною 
досягнень кожного артеківця і загону став 
підсумковий творчий бенефіс «Ми – арте-
ківська команда!» – свято талантів, натх-
нення та успіху. Волинські школярі тан-
цювали, співали й веселилися, але на душі 
в кожного була краплинка суму за днями, 
проведеними в «Артеку-Буковелі», за тими 
відчуттями та емоціями, які тут вирували. 
Нові знайомі, які стали найкращими друзя-
ми, роз’їдуться в різні куточки Волині, але 
назавжди залишаться тими, з ким хочеться 
підкорювати вершини. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Івано-Франківська область

Вожаті задавали ритм усьому табору

Найкращі селфі на вершині гори Буковель

Мотузковий парк додає адреналіну До нових зустрічей, друзі!

Креативний флеш-моб спонукає фантазувати 
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ПІДТРИМКА ЗМАГАНЬ

У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ 
МАТЧ РОКУ В УКРАЇНІ

Міжнародна матчева зустріч з 
легкої атлетики U-20 відбулася 

в Луцьку на стадіоні «Авангард», 
зібравши спортсменів із п’яти країн 
світу: України, Кіпру, Ізраїлю, Румунії 
та Білорусі. Кращі молоді легкоатлети 
змагалися в стрибках у довжину, 
висоту та із жердиною, а також у 
метанні диска, списа, молота і ядра. 
Упевнену перемогу здобула команда 
українських легкоатлетів. 

Напередодні змагань Луцьк відвідала по-
чесна делегація спортсменів світового рівня з 
легкої атлетики. Президент Європейської Ат-
летики норвежець Свейн Арне Хансен, члени 
Ради ЄА словенець Грегор Бенчіна та угорець 
Мартон Гюлай, перший віце-президент ІААФ 
та президент НОК України Сергій Бубка, а 
також президент ФЛАУ Ігор Гоцул у супро-
воді президента ФЛА Волинської області 
Володимира Рудюка зустрілися із луцькою 
владою, оглянули стадіон «Авангард», відві-
дали військово-спортивний ліцей та Замок 
Лю барта.

«Авангард» справив на іноземних гос-
тей гарне враження. Під час брифінгу Свейн 
Арне Хансен, Сергій Бубка та Ігор Гоцул ого-
лосили, що Луцьк подаватиме заявку на про-
ведення у липні наступного року на стадіоні 
«Авангард» командного чемпіонату Європи 
з багатоборств. Президент ФЛАУ Ігор Гоцул 
відзначив, що Луцьк заслужив право стати 
господарем великого спортивного форуму.

Наступного дня під час урочистого від-
криття турніру присутніх привітав викону-
вач повноважень міського голови Луцька 
Ігор Поліщук. Він подякував членам оргко-
мітету та всім, хто витратив сили й час для 
того, аби організувати ці змагання. Також ви-
словив вдячність Ігорю Палиці та його Фон-
ду «Тільки разом» за сучасну реконструкцію 
стадіону, завдяки чому Луцьк отримав по-
чесне право приймати престижні змагання 
світового рівня. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» укотре 
виступає генеральним партнером міжнарод-
ної матчевої зустрічі з легкої атлетики такого 
високого рівня. 

Змагання були напруженими, а баротьба – 
запеклою, проте збірна України таки зуміла 

вибороти першість. Наші спортсмени від по-
чатку лідирували у змаганнях і довели справу 
до перемоги. Хоч боротьба з білорусами, які 
посіли друге місце, була вкрай напруженою. 
Практично тільки перемога в юніорській ес-
тафеті дозволила упевнитися в остаточній 
першості української збірної. Отож, у нашої 
команди – 103 очка, в білорусів – 97. Ізраїль 
набрав 75 очок, Румунія – 71, Кіпр – 57. Пред-
ставники української команди були першими 
у восьми видах програми, в одинадцяти – 
другими, п’ять разів фінішували третіми.

Не було рівних українцям у забігах на 400 
метрів і в стрибках із жердиною. І юніори, і 
юніорки тут упевнено перемогли. Олег Ми-
ронець на 400 метрів показав 48.08 с, Джойс 
Коба – 54.91. Юлія Максименко стрибнула із 
жердиною на 3.70 м, Тарас Шевцов – 4.80 м. 
Юна зірочка нашої збірної Аліна Шух спо-

чатку поступилася в секторі для стрибків у 
висоту білорусці Сімонович (результат Алі-
ни – 1.83 м), але згодом без шансів перемогла 
у метанні списа – 51.00 м.

Дві перемоги українці здобули й у 
бар’єрному бігові. Олексій Овчаренко був 
першим на 110 метрів – 14.20 с, а Тетяна Без-
шийко на 400 метрах – 1.01.83.

Упевнену переможну крапку поставила 
чоловіча естафетна команда 4 по 100 метрів. 
Овчаренко, Савенко, Пирогов і Конящій по-
казали 42.40, причому тільки Ян Конящій на 
останньому етапі дотиснув суперників і фак-
тично приніс перемогу збірній. А от юніорки 
в естафеті (на першому етапі бігла представ-
ниця Волині Марія Сацюк), на жаль, припус-
тилися помилки і їх було дискваліфіковано. 
Перемогли в естафеті ізраїльтянки, причому 
з національним юніорським рекордом.

– Звісно, участь у таких змаганнях – пре-
красна можливість перевірити сили у зма-
гальній атмосфері. Попереду в команди – 
юніорський чемпіонат Європи в Гросетто. На 
ньому вже треба мати достатній міжнарод-
ний досвід, – розповів старший тренер збір-
ної України з резерву Андрій Кара тєєв.

Очільник ізраїльської делегації Ідан Якоб 
Шапіра також відзначив важливість подібних 
матчевих зустрічей, адже на них молоді атле-
ти здобувають неоціненний досвід боротьби. 
А ще Шапіра розповів про відмінну органі-
зацію змагань у Луцьку, відзначивши єдину 
похибку – холодну як для травня погоду, що 
дошкуляла атлетам із теплих Кіпру та Ізраї-
лю. У всьому іншому учасники поставили ор-
ганізаторам відмінні оцінки.

Юрій КОНКЕВИЧ,
Луцьк

Матчева зустріч п’яти країн – важлива подія 
для Луцька й області – таким був лейтмотив 
вітань офіційних осіб учасникам змагань

Напередодні змагань керівники 
європейської легкої атлетики оцінили 
можливості луцького «Авангарда»

Матчева зустріч стала етапом підготовки юніорської збірної України 
до Чемпіонату Європи, який відбудеться в італійському Гросетто у липні

Українські спортсмени виграли 
у восьми видах програми

Урочисте відкриття змагань 
відбулося в Замку Любарта

Збірна Ізраїлю з естафетного бігу встановила 
у Луцьку юніорський рекорд своєї країни 



Стриманість – запорука успіху! Це означає не брати заручників, не вбивати поліцейських, 
не підпалювати будинки! Фільм «Від заходу до світанку» www.volynnews.com
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СУБОТА 27 травня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

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 Т/с «Справедливі»
16.00 Український корт
16.35 Богатирські ігри
17.30 Х/ф «Марко Поло»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена 

історія
22.20 Д/с «Дикі тварини»
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф «Павло 

Вірський. Такий, як є»
03.00 Х/ф «Собака на 

Різдво»
04.25 Х/ф «Два собаки 

на Різдво»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.40 Зона ночі
05.55, 08.09 Kids Time
06.00 М/c «Сімейка Крудс»
07.00 М/c «Пригоди Кота 

в чоботах»
08.10 Ревізор.Спецвипуск
11.10 Ревізор Крамниці
13.00 Від пацанки до 

панянки
15.00 Хто зверху?
17.00 М/ф «Лісова 

братва»
18.30 Х/ф «Індіана 

Джонс: У пошуках 
втраченого ковчега»

21.00 Х/ф «Індіана 
Джонс і храм Долі»

23.20 Х/ф «Утікач із того 
світу»

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Холостяк - 7»
13.25 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Україна має 

талант! Діти - 2»
21.20, 23.00 Т/с «Коли ми 

вдома»
22.20 «Україна має 

талант! Діти - 2» 
Підсумкі голосування

23.20 «Давай поговоримо 
про секс 4»

01.20 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
10.00 М/ф «Трістан та 

Ізольда»
11.45 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.00 «Орел і Решка. 

Невидане»
15.00, 19.00 «Орел і 

Решка»
18.00 «Навколо М»
23.50 «КВН»
02.00 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.15 

Сьогодні
07.15, 04.20 Зірковий 

шлях
09.00 Т/c «Спадкоємиця»
12.45, 15.20 Т/c «Знайти 

чоловіка у великому 
місті»

17.15, 19.40 Т/c «Хірургія. 
Територія кохання» 12+

22.10 Х/ф «В очікуванні 
кохання»

00.20 Реальна містика
03.00 Т/c «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри» 16+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
08.30 Містична Україна
09.20 Дракула та інші
10.10 Великі битви богів
11.50, 21.00 

Паранормальний світ
13.40 Квест
14.40 Африка: стихія 

води
17.40 Навколо світу. 

Місця сили
18.30 Путівник 

неприємностей
19.20 Брама часу
23.40 Легенди карного 

розшуку

МЕГА

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

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя»
11.00 «Одруження 

наосліп 3»
12.30 Х/ф «Кохана 

вчителька»
16.45 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 

Туреччина 2017»
00.10 «Ліга сміху»
04.35 «Вечірній Київ»

1+1

05.40 Х/ф «Автомобіль, 
скрипка і собака 
Клякса»

07.25, 04.15 Х/ф 
«Кар’єра Діми Горіна»

09.30 «Україна вражає»
10.00, 03.35 Док.

проект «Олександр 
Дем’яненко. «Влип, 
очкарик!»

10.50 Х/ф «Операція 
«И» та інші пригоди 
Шурика»

12.50 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

20.00, 01.35 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Час гріхів»
22.20 «Великий бокс з 

Володимиром Кличко»
02.05 Х/ф «Бебі-бум»

ІНТЕР

05.10, 04.40, 12.45 Факти
05.30 Т/с «Відділ 44»
07.05 Дивитись усім!
08.00 Без гальм
09.00 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу 
10.55, 11.50 Відпустка за 

обміном
13.05 Х/ф «Перевізник: 

Спадщина»
15.00 Х/ф «Дев’ять 

ярдів»
16.50 Х/ф «Дев’ять 

ярдів-2»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Голодні ігри»
22.55 Х/ф «Голодні 

ігри-2. У вогні»
01.30 Х/ф 

«Протистояння»

ICTV

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.35 М/с «Королiвська 

академiя»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
11.05 М/ф «Принц 

Єгипту»
12.55 Одного разу під 

Полтавою
14.00 Казки У Кіно
16.10 Х/ф «100 

мільйонів євро»
18.00 Х/ф «Сам удома 4»
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Коктейль»
03.00 Країна У
04.15 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок 

(сурдопереклад)
07.30 Час-Тіme
07.55 «Ковель: події, час»
08.15 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
08.40 Т/ц «Герої»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Грані»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до 

успіху»
13.40 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017». (WMA), 
5 ч.

14.35 «Дні Європи у 
Луцьку - 2017»

15.00 «Творчий звіт 
Луцької музичної школи 
№1». 3 ч.

16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Акценти»
20.25 «Ковель: події, час»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 «Авто про добро»
06.30 Волинський портрет
07.00, 18.00 Мозаїка 

батьківства
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.10, 21.55, 

00.25, 02.55 Погода
08.35, 23.40 Феєрія 

мандрів
09.35 Рандеву
10.00 Х/ф «Гори 

димлять»
11.15 «2Я - одна сім’я»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Англійські Класи
12.30 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
15.30 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
17.00 Програма 

АВЕРС «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 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Х/ф «Хочу 

зробити зізнання»
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт Альоша 

1 ч.
02.00 МузейОк
03.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.05 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
05.30 Волинський 

портрет

П’ЯТНИЦЯ 26 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, 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»
10.10 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.00, 16.30 Т/с «Білий 

танець»
12.05 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.40 «Схеми»
14.05 Т/с «Анна Піль»
15.35 Віра. Надія. Любов
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00  Новини. Культура
19.20 Богатирські ігри
20.20 Про головне
21.50 Т/с «Справедливі»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00Підсумки
00.25 Від першої особи
02.10 Музичне турне
03.25 Д/ф «Справа братів 

Райт»
04.20 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.40 Зона ночі
04.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.15, 18.00 Абзац
06.09, 08.00 Kids Time
06.10 М/c «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/c «Пригоди Кота 

в чоботах»
08.02 Т/с «Друзі»
09.30, 20.45 Київ вдень 

та вночі
14.15 Серця трьох
16.15, 19.00 

Суперінтуїція
21.50 Х/ф «Слідопит»
00.00 Х/ф «Дракула 

Брема Стокера»
02.35 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Х/ф «Коханий за 

наймом»

09.05 Х/ф «Дівоча 

вечірка»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Холостяк 

- 7»

01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 02.00 «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»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.40 «Нічне життя»

К1
06.10, 13.30, 15.30 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40, 04.25 Сьогодні

07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
16.00 Т/c «Капітанша» 12+
18.00 Т/c «Райське місце» 
19.25 Футбол. «Шахтар» - 

«Динамо»
22.00, 00.00 Т/c 

«Спадкоємиця»
23.20 «Слідами популіста. 

Частина друга» 
Спеціальний репортаж

03.05 Т/c «Закон і 
порядок: Злочинні 
наміри» 16+

УКРАЇНА
07.20 Війна всередині 
нас 08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 Дикі 
птахи Австралії 11.50 
Африка: стихія води 
13.40 Містична Україна 
14.30 Секти. Контроль 
свідомості 15.20, 23.40 
Великі битви богів 16.10, 
20.50 Зброя: сімейна 
справа 17.00 Королева 
Півночі 18.00, 22.40 
Квест 19.00 Легенди 
карного розшуку 20.00 
Путівник неприємностей 
00.30 Скарб.UA 05.30 
Бандитський Київ 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 4»

10.55, 12.20 «Міняю 
жінку»

13.40, 02.00 «Ескімоска - 
2: Пригоди в Арктиці»

14.40 Х/ф «Свати - 2»
15.50 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
22.00 «Вечірній квартал 

туреччина 2017»
00.00 «Вечірній Київ»
02.00 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25 Х/ф «Бебі-
бум»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.05 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.30 «Подробиці 

тижня»
22.00 Т/с «Зозуля»
03.10 Док.проект 

«Україна: забута історія»
03.55 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Інсайдер
11.00, 13.15 Х/ф 

«Перевізник-3»
13.30, 16.10 Т/с 

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

Спадщина»
01.35 Т/с «Лас-Вегас»
03.00 Стоп-10

ICTV

06.20 Казка з татом
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 «Коктейль»
12.10, 18.50 Панянка-

селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній 

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

Полтавою
20.00 Х/ф «Сам удома 4»
21.50 Х/ф «100 

мільйонів євро»
23.40 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
01.10 Країна У

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30 «Із перших 

уст»
08.00 «Актуальний 

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

Волині»
10.15 Т/ц «Чудесний 

канал»
10.40 Т/ц «Хочу бути»
11.05 «Волинська 

веселка»
11.30, 16.30, 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 «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 «Творчий звіт 

Луцької музичної школи 
№1». 2 ч.

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 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
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

06.30 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, 23.30, 05.40 

Феєрія мандрів
09.50 Настав час
10.00 Х/ф «Гори 

димлять»
11.15 Я тут живу
11.30 Діагноз: здоров’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «Табула 

Раса». 2 ч.
14.00 Шукаємо таланти
14.30 Слідство Інфо
15.00 Т/с «Злочин з 

АВЕРС багатьма невідомими»
16.05 Поспілкуймося
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 «Поклик предків»
19.50 Я тут живу
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.05 Х/ф «Гори 

димлять»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт Альоша 

1 ч.
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.10 Ретроспектива: 

«Винищувачі»

Фільм «Індіана Джонс і храм Долі» Фільм «Голодні ігри»

Фільм «Слідопит»

Фільм «100 мільйонів євро»

21:00 20:05

21:50

21:50

kinokopilka.pro

Kino-Teatr.ua

kinoprofi .org

obnovi.com

«ВКОНТАКТІ» Й 
«ОДНОКЛАСНИКИ» 
ЗАКРИЮТЬ

Президент Петро Порошенко 
своїм указом від 15 травня ввів 

у дію рішення РНБО від 28 квітня 
«Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)» 
щодо низки російських компаній.

Згідно з указом, терміном на три роки 
планують заблокувати активи російських 
сайтів «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Мейл.ру» та «Яндекс», а також заборонити 
інтернет-провайдерам надавати доступ до 
вказаних ресурсів. Заблокованими мають 
бути сайти антивірусних компаній «Лабо-
раторія Касперського» і DrWeb, а також 
низки російських телеканалів. 

Заборону доступу до низки російських 
сайтів планують ввести із 1 червня.

табу
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НЕДІЛЯ 28 травня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 15.50, 

20.15, 22.50, 23.20, 
00.00, 01.15 Погода

06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

09.55 Х/ф «Джейн Ейр»
12.00 Театральні сезони
12.35 Мистецькі історії
12.45 Фольк-music. Діти
13.50 Фольк-music
15.00 Перший на селі
16.00, 02.20 Д/ф «Юрій 

Рибчинський. Слова і 
музика»

16.50 Х/ф «Скарби Трої»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
22.20 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи 
01.20 Музичне турне
03.05 Спогади
03.30 Х/ф «Ну, ти й відьма»
05.10 Д/ф «Ті десять 

років. Євген Сверстюк»

05.05, 03.45 Т/с «Слідчі»
05.55 Т/с «Відділ 44»
09.20 Х/ф «Дев’ять 

ярдів»
11.10, 13.00 Х/ф 

«Дев’ять ярдів-2»
12.45 Факти
13.20 Х/ф «Голодні ігри»
16.00 Х/ф «Голодні 

ігри-2. У вогні»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «П’ята хвиля»
22.50 Х/ф «2012»
01.50 Х/ф 

«Протистояння»
03.00 Т/с «Лас-Вегас»

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

06.20 Казка з татом
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»
11.05 М/ф «Втеча з 

курника»
12.45 Х/ф «Ра-Один»
15.35, 02.05 Країна У
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»
04.30 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.25 «Ніч у Луцькому 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Урок для… 

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

МІКС»
12.15 «Кошик творчих 

ідей»
12.35 Мультфільм
12.50 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
13.10 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
13.35 «Дні Європи у 

Луцьку - 2017»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.35 Т/ц «Роки і долі»
15.00 «Дитячий світ»
15.25 Мультсеріал
16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Піщані історії»
17.00 Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Дорога на Січ»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
19.50 Т/ф «Королівська 

історія з Колодяжного»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017». (WMA), 
ч. 5

22.00 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

100»

06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.05 «Караоке на 

Майдані»
11.55 «Україна має 

талант! Діти - 2»
14.10 Х/ф «Дівчата»
16.05, 23.00 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 22.05, 00.15 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»

05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.15 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
10.50 М/ф «Трістан та 

Ізольда»
12.20 «Навколо М»
13.20 «Орел і Решка»
21.00 «Орел і Решка. 

Невидане»
23.00 Х/ф «Побачення 

наосліп»
00.50 «Розсміши коміка»
02.25 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
08.50 Х/ф «В очікуванні 

кохання»
11.00 Т/c «Хірургія. 

Територія кохання» 12+
15.00 Х/ф «Пізнє 

кохання»
17.00, 20.00 Т/c «З надією 

на щастя» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.50 Т/c «Знайти 

чоловіка у великому 
місті»

02.00 Т/c «Райське місце» 
16+

06.00, 05.30 Бандитська 
Одеса

08.30 Містична Україна
09.20 Володимир Івасюк
10.10 Великі битви богів
11.50, 21.00 

Паранормальний світ
13.40 Квест
14.40 Африка: стихія 

води
17.40 Путівник 

неприємностей
19.20 Прокляття відьом
20.10 Запрограмовані 

долі
23.40 Наші

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.25, 02.20 М/ф 
«Врятувати Ссанту»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

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

ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка 

2017»
11.00 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
12.50, 13.50, 14.50, 

16.00, 17.05 «Світ 
навиворіт - 5: Індонезія»

18.30 «Українські 
сенсації»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Хрещена»
00.30 «Аргумент кiно»
01.30 «Світське життя»

05.50, 20.00 «Подробиці»
06.20 Х/ф «Казка про 

загублений час»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Полетта»
13.45 Т/с «Зозуля»
17.10 Х/ф «Тариф 

«Щаслива родина»
19.00, 20.30 Т/с «Все 

повернеться»
23.15 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

01.15 Х/ф «Хрещений 
батько-3»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

04.30 Т/с «Татусеві дочки»
05.29, 08.39 Kids Time
08.40 М/ф «Лісова братва»
10.00 Х/ф «Гарфілд 2»
11.30 Х/ф «Блейд: Трійця»
13.45 Х/ф «Індіана 

Джонс: У пошуках 
втраченого ковчега»

16.00 Х/ф «Індіана 
Джонс і храм Долі»

18.20 Х/ф «Індіана 
Джонс і останній 
хрестовий похід»

21.00 Х/ф «Індіана 
Джонс і Королівство 
Кришталевого 
черепа»

23.20 Х/ф «Перевертні»
01.15 Х/ф «Блейд 2»

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, Погода
08.30, 14.30, 21.00 

Феєрія мандрів
08.50, 14.50, 18.30, 

20.30, 02.20 Вголос
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00 Так чи інакше
11.00 Архітектура Волині
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
14.00 Дайджест
15.00 Концерт 

В.Козловського «Сяйво»
16.05 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»

АВЕРС 17.00 Благодатна купель
17.30 Діагноз: здоров’я
18.00 Слідство інфо
18.40 Я тут живу
19.00 Фільм «Вільний 

Китай»
20.00 По ту сторону 

пригод
20.40 Вечірня казочка
21.30 Євромакс
22.00 Х/ф «Київські 

прохачі»
23.30 Шляхами Волині
00.00 Огляд світових подій
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт 

В.Козловського «Сяйво»
02.00 МузейОк
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Т/с «Злочин з 

багатьма невідомими»
04.05 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
05.35 Волинський портрет

ФУТБОЛ 1

ПН 22 травня ВТ 23 травня СР 24 травня ЧТ 25 травня ПТ 26 травня СБ 27 травня НД 28 травня
06.00 Профілактика 09.00 
Сельта - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 10.50 «LaLiga Docs» 
5 епізод. Чемпіонат Іспанії 
11.45 Шахтар - Динамо. 
Фінал. Кубок України 13.50, 
16.30, 22.15, 03.25, 05.30 
Топ-матч 14.00 Олександрія 
- Чорноморець 15.40, 22.30 
Футбол NEWS 16.00 Журнал 
Ліги Європи. Прем’єра 16.35 
«Моя гра» 17.05 Арсенал - 
Евертон. Чемпіонат Англії 
18.55 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 19.50 
Челсі - Ліверпуль. 1/2 
фіналу (2007/2008). Золота 
колекція Ліги Чемпіонів 
22.50 Ліверпуль - Мідлсбро. 
Чемпіонат Англії 00.40 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
01.35 Сталь - Дніпро 03.40 
Барселона - Ейбар

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20 Челсі - 
Сандерленд. Чемпіонат Англії 
09.30 Журнал Ліги Чемпіонів 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Шахтар 
- Олімпік 12.10 «Великий 
футбол» 13.50 Валенсія 
- Вільярреал. Чемпіонат 
Іспанії 17.20 Олександрія - 
Чорноморець 19.15 Журнал 
Ліги Європи 19.45 Малага - 
Реал. Чемпіонат Іспанії 21.35 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
22.50 Зірка - Волинь 00.40 
Чемпіонат Англії. Огляд туру 
01.35 Арсенал - Евертон. 
Чемпіонат Англії 03.25, 05.30 
Топ-матч 03.40 Спортінг - 
Бетіс. Чемпіонат Іспанії 

06.00 Аякс - Шальке. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
07.50, 12.30 «Моя гра» 08.20 
«Великий футбол» 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20, 20.10 Журнал Ліги 
Європи 10.50 Андерлехт - 
МЮ. 1/4 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 13.00 Шальке - Аякс. 
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
15.10 «Сіткорізи». Прем’єра 
16.00 МЮ - Андерлехт. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
18.25 Шахтар - Олімпік 
20.40 Барселона - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 22.50 Челсі 
- Сандерленд. Чемпіонат 
Англії 01.05 «Сіткорізи» 01.35 
Депортіво - Лас-Пальмас. 
Чемпіонат Іспанії 03.20 
Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 04.10 Олександрія - 
Чорноморець 

06.00 Севілья - Осасуна. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 20.10, 
03.00 «Сіткорізи» 08.15 Зірка 
- Волинь 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Атлетіко - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 Чемпіонат 
Іспанії. Огляд туру 13.00 
Челсі - Сандерленд. Чемпіонат 
Англії 15.10, 00.40 Журнал 
Ліги Чемпіонів 16.00, 19.15 
«Шлях до Стокгольма» 17.00 
Аякс - МЮ. Фінал. Ліга Європи 
УЄФА 20.05, 05.20 Топ-матч 
20.40 Малага - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 22.50 Шахтар - Олімпік 
01.10 Гранада - Еспаньйол. 
Чемпіонат Іспанії 03.30 
Ліверпуль - Мідлсбро. 
Чемпіонат Англії 

06.00 Валенсія - Вільярреал. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 
Шахтар - Олімпік 09.30, 16.00 
«Моя гра» 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20, 
13.35, 00.40, 03.55 «Шлях 
до Стокгольма» 11.20, 01.40 
Аякс - МЮ. Фінал. Ліга Європи 
УЄФА 14.25 «Сіткорізи» 
14.55, 18.50 Топ-матч 15.10 
Передмова до фіналу. Кубок 
Англії. Прем’єра 16.30 Малага 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 
18.20 Журнал Ліги Чемпіонів 
19.00, 22.00 Тур ONLINE 19.25 
LIVE. Шахтар - Динамо 22.50 
Атлетіко - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 04.50 Чемпіонат Іспанії. 
Огляд туру 

06.00 Малага - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 07.50, 13.20, 03.45 
Топ-матч 08.10 Олімпік - 
Олександрія 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20, 16.00, 18.55 Передмова 
до фіналу. Кубок Англії 10.50 
Барселона - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 12.40 «LaLiga Files» 5 
епізод. Чемпіонат Іспанії 13.35, 
22.50 Аякс - МЮ. Фінал. Ліга 
Європи УЄФА 16.30, 22.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 16.55 LIVE. Зірка 
- Сталь 19.25 LIVE. Арсенал 
- Челсі. Фінал. Кубок Англії 
01.05 «Шлях до Стокгольма» 
01.55 Ворскла - Дніпро 03.55 
Севілья - Осасуна. Чемпіонат 
Іспанії 

06.00 Атлетіко - Атлетік. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 23.05 
Шахтар - Динамо 10.00, 15.40, 
21.05 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
«Моя гра». Прем’єра 10.50, 
03.30 Арсенал - Челсі. Фінал. 
Кубок Англії 13.00 Журнал 
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 
13.30 Малага - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 15.10 Світ Прем’єр-Ліги 
16.00 Ворскла - Дніпро 17.50 
«Моя гра» 18.20 Аякс - МЮ. 
Фінал. Ліга Європи УЄФА 20.35 
Огляд фіналу. Кубок Англії. 
Прем’єра 21.25 «Великий 
футбол» 01.10 Огляд фіналу. 
Кубок Англії 01.40 Валенсія - 
Вільярреал. Чемпіонат Іспанії 

НЕ СТАЛО РАДЯНСЬКОГО 
КІНОАКТОРА

У США пішов із життя радянський 
актор Олег Відов, який виконав десят-
ки ролей у відомих фільмах. Про його 
смерть повідомила дружина Джоан 
Борстін, пишуть РИА Новости. Актор по-
мер від ускладнень після онкологічної 
хвороби. Йому було 73 роки.

У середині 80-х він переїхав з СРСР 
до США, де зняв кілька фільмів як ре-
жисер. Відов зіграв багато ролей у ра-
дянських фільмах, зокрема, в стрічках 
«Вершник без голови», «Заметіль», «Зви-
чайне диво», «Казка про царя Салтана», 
«Джентльмени удачі», «Москва, любов 
моя» тощо.

втрата

Фільм «2012»

22:50

big-o-quiz.com

Фільм «Блейд: Трійця»

11:30

geekcity.ru

Лідеру найпопулярнішого українського 
рок-гурту «Океан Ельзи» Святославу 
Вакарчуку 14 травня виповнилося 
42 роки.

Цьогоріч його день народження припав 
на День матері, тому Славко привітав зі свя-
том своїх перших учительок. «Я вітаю з Днем 
матері своїх перших вчительок: Марію Євге-
нівну та Стефанію Григорівну. Вони справді 
виховували мене як сина!».

«Як він щось знав на уроці чи хотів від-
повісти, то не міг сидіти, мусив підскочити 
і рукою потрясти. Такий трохи був круче-
ний, кажучи вчительською мовою. Є такі 
діти, що думка десь їх випереджає і розум 
десь випереджає, тому бувало на уроці 
скучно йому. Я чомусь більше була переко-
нана, що він стане вченим. Він знав фізику 
добре, мав здібності до точних дисциплін, 
але завжди казав, що його більше тягне до 
творчості», – пригадала класний керівник 
Марія Секунда.

шкільні спогади

ПЕРША УЧИТЕЛЬКА 
ВАКАРЧУКА УЯВЛЯЛА 
ЙОГО ВЧЕНИМ

kino-teatr.ru
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003060513367, МФО 303440

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцький район

комфортне житло

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

БУДІВНИЦТВО 
 Продам металеву сітку для огоро-

жі, стовпці, хвіртку, художню ковку, ворота. 
Тел.: 066-233-86-51, 095-206-74-97.

 Продаю глибинні помпи, міні-башти. Виконую 
роботи із пробивання свердловин, ремонту та об-
слуговування обладнання. Продам плівки теплич-
ні чотирисезонні польського виробництва, шири-
на – 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, підвіконня, жалю-
зі, рулонні штори, захисні ролети, москітні сітки. 
Луцьк, вул. Набережна, 4. Тел.: 095-894-44-08, 
097-623-56-69.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, камінь річ-
ковий, цегла (100, 75, облицювальна, вогнетривка), 
блоки (газоблоки, блоки з відсіву та фундаментні), 
клей для блоків, цемент. Доставка, послуги маніпу-
лятора та самоскида. Адреса: с. Гірка Полонка, вул. 
Луцька, 9. Тел.: 050-529-95-20, 096-429-69-75.

 Продаємо дерев’яну вагонку, дерев’яні сходи та 
комплектувальні до них. Недорого. Можлива до-
ставка. Тел.: 066-074-03-96, 067-948-01-97.

 Виготовляємо і продаємо кольорові, метале-
ві штахети з одно- та двоcтороннім фарбуван-
ням, ширина – від 8 до 13 см (матові, глянцеві, 
золотий дуб, темний дуб). Оцинковані труби, рин-
ви, коліна. Ціна виробника. Тел.: 050-682-21-71, 
096-129-25-88.

 Металопластикові вікна та двері. Вхідні й міжкім-
натні двері, ролети, жалюзі. Ми допоможемо вам 
підібрати профільну систему, надійну фурнітуру та 
додаткову комплектацію. З нами вигідно та надій-
но. Тел.: 099-608-02-04, 099-404-71-32 (Аліна).

АВТО 
 Продам комбайн для збирання гарбузів, а та-

кож ефективний засіб проти дротяника. Недорого. 
Ціна договірна. Тел. 098-461-20-57. 

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», «Боль-
ко», «Карлик», гноєрозкидач, прес, підбирач, кар-
топлекопалку, одно- та дворядну сівалки, приве-
зені з Польщі. Тел.: 066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал бі-
лого кольору: двигун моноінжекторний 1.8, ти-
танові диски, електропакет, гідропідсилювач, 
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 Любе-
шівському районі. Ціна – 7000 доларів. Доставка 
безплатна. Тел.: 066-345-62-67, 098-640-62-33. 

 Терміново продам комбайн Claas Consul, ширина 
жатки – 2,7 м, січкарня, кабіна, хороший стан. Ціна – 
220 000 грн. Тел.: 098-806-70-70, 066-843-32-03.

 Автовикуп. Куплю автомобілі вітчизняного та 
іноземного виробництва у будь-якому стані, нероз-
митнені, на польських документах. Експертна оцін-

ка, виїзд до клієнта безплатні. Тел.: 066-770-92-43, 
050-242-02-44, цілодобово.

 Газ в авто. Встановлення, діагностика, налаш-
тування та обслуговування ГБО 2-го та 4-го по-
колінь: КМЕ, Stag, Optima, LPG-tech, TOMASETTO 
та ін. Гарантія на встановлене обладнання. За-
міна несправних комплектувальних, фільтрів 
газу. Промивання газових та бензинових фор-
сунок, перевірка свічок запалювання на стенді. 
Луцьк, вул. Наливайка, 24а. Тел.: 063-440-41-73, 
097-510-56-61, 095-403-99-71. 

 Продам комбайн для збирання гарбу зів, трак-
тор МТЗ-82 (мала кабіна), а також ефективний за-
сіб проти дротяника. Недорого. Ціна договірна. 
Тел. 098-461-20-57.

 Продам трактори Т-40, Т-25, Т-16, причіп трак-
торний. Тел.: 050-942-62-33; 096-721-13-39.

НЕРУХОМІСТЬ 
 Продам двокімнатну квартиру з євроремон-

том у центрі с. Липини, Луцький р-н. Загальна 
площа 50 м2, площа кухні 8 м2. Квартира розта-
шована на другому поверсі двоповерхового бу-
динку. Є сарай, підвал, грядка. Ціна договірна. 
Тел. 066-254-63-47.

 Продам земельну ділянку під будівництво пло-
щею 0,12 га в селі Княгининок Луцького р-ну на ву-
лиці 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 Заріччя, 
Володимир-Волинський район, вул. Озерна. 20 со-
ток, 5 хв до міста, неподалік парк Слов’янський. 
Ціна за домовленістю. Можливий обмін. 
Тел.: 096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

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

 Продам цегляний будинок площею 8х10 м з гос-
подарськими спорудами у с. Любче, Рожищенсь кий 
р-н. Земельна ділянка 0,40 га, повністю привати-
зована. Є газ, криниця. Можлива оплата части нами. 
Тел. 063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегляний буди-
нок з усіма надвірними спорудами в селі Маркови-
чі Локачинського р-ну, земельна ділянка – 0,45 га. 
Тел. 067-132-02-35.

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

 Продам земельну ділянку під будівництво пло-
щею 0,25 га біля озера і лісу в селі Броди Ратнів-
ського району. Тел. 097-898-99-32.

 Візьму в оренду приміщення під магазин пло-
щею 22-40 м2. Терміново! Тел. 066-263-21-78.

 Бузаківське сільське споживче товариство (Ка-
мінь-Каширський р-н) продає магазини в с. Дубро-
виця, Підріччя, Котуш, а також магазин господар-
ських товарів у с. Хотешів. Тел. 068-871-92-92.

 Терміново продам двокімнатну квартиру по-

кращеного планування в Луцьку (вул. Гулака-
Артемовського) Тел. 050-378-38-21.

РОБОТА
 Робота в Польщі, Німеччині: будівельні спеці-

альності; різноробочі на склади, фабрики; звар-
ники, слюсарі, столяри. Високі зарплати, переві-
рені роботодавці. Візова 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 Шацького райо-
ну потрібні кухарі, бармени, офіціанти, кальян-
ники, чанники та охоронці. Тел.: 066-263-21-78, 
095-749-46-88.

 Шукаю роботу няні на повний робочий тиждень. 
Маю досвід роботи з дітьми від народження. Можу 
готувати їсти, доглядати за речами дитини. Усе 
погоджую та обговорюю з батьками. Маю педа-
гогічні навич ки. Є позитивні рекомендації. Усі по-
дробиці – телефоном. Зарплата за домовленістю. 
Тел. 095-210-90-33 (Оксана).

 На харчове та кондитерське виробництво потріб-
ні працівники (жінки) для роботи на устаткуванні, 
інженер-механік, прибиральниці й різноробочі, бо-
рошнорозважувач. Тел. 067-382-28-96 (з 10:00 до 
17:00).

 Працевлаштування у Польщі!
– сезонні роботи (полуниці, черешні, вишні, мали-
на, помідори, яблука, допомога на фермерських 
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 безплат-
ні. Час до часу бувають роботи і за картками MRG 
(дуже рідко). Тел. 097-908-64-46 (Вікторія).

 Виробниче підприємство запрошує на робо-
ту працівників робочих спеціальностей. Зарпла-
та 4000 – 7000 грн. Офіційне працевлаштування. 
Тел. 068-302-28-56.

ПОСЛУГИ
 Надаю інформаційні послуги: безплатна кон-

сультація, повний пакет документів на візу (за-
прошення, візова анкета, страховка, бронюван-
ня готелю та інше). Звертайтеся: м. Луцьк, вул. 
Лесі Українки, 37, 099-315-22-72, 093-205-02-80 
(Оксана Володимирівна), 067-914-15-78 (Альона); 
м. Луцьк, вул. Ковельська, 1, 095-925-23-92, 096-
598-11-52 (Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

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

 Чищення каналізацій професійним обладнан-
ням. Усунення засмічень, видалення жиру, бруду 
та нальоту. Косіння трави. Обслуговування ОСББ. 
Тел.: 050-736-08-05, 096-499-61-32.

 Утеплення будинків заливним пінопластом (пі-
ноізолом), заповнення міжстінних пустот, горищ, 
підлог, сайдингу. Економія газу та електроенер-

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

РІЗНЕ
 Колекціонер купить для власної колекції ордени 

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

 Продамо саджанці великоплідної малини та ін-
ших плодових. Висилаємо поштою по всій Україні. 
Замовте безплатний каталог 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, меда-
лі, комплекти нагород Радянського Союзу, ім-
перські, а також антикварні предмети. Гарантую 
анонімність та хорошу ціну. Тел.: 063-034-72-27, 
098-308-88-47.

ПІД ЛУЦЬКОМ ЗВОДЯТЬ 
НОВЕ КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО

Модні тенденції 
Європи та США – 
заміські будиночки 

з білими парканами у 
стилі таунхаус – тепер 
пропонують і в Луцьку. 
Житловий комплекс 
«Сіріус» дає можливість 
придбати дім за ціною 
квартири, але на додачу 
сім’я матиме власну 
прибудинкову територію 
та індивідуальний гараж у 
районі вулиці Дубнівської в 
Луцьку.

Комфорт, безпека, екологічність 
та енергоощадність є ключовими пе-
ревагами заміських будинків у стилі 
таунхаус. 

Житловий комплекс «Сіріус» 
дасть можливість мати власний 
будинок, але забути про щоденні 
дріб’язкові турботи з обслуговуван-
ня будинку. Усе це можливо завдяки 
стилю таунхаус, адже в інших ново-
будовах такого не знайти.
ТУРБОТА ПРО КОМФОРТ 
У ЖК «СІРІУС» – 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА

Отримавши власний будинок, 
сім’я відчує комфорт та затишок, 
адже на власному подвір’ї зможе 
встановити альтанку, завести пса та 
за гарної погоди походити босоніж 
по травичці. А для того, аби вільного 
часу було більше й турбот менше, до-
гляд за територією буде централізо-
ваним. Тому господарю не потрібно 
буде думати про побутові дріб’язки, 
які забирають час і які повсякдень 
виникають у власників будинків.

У житловому комплексі «Сіріус» 
їх візьме на себе персонал, який 
забезпечить чистоту на території, 
своєчасне вивезення сміття, навіть 
газон покосить. А коли зима прине-
се снігопади, то не варто й про це 
турбуватися. Уже не потрібно буде 
вставати на дві години раніше й роз-
починати ранок із лопатою в руках, 
аби розчистити проїзд. Усе це зро-

та щитки. Немає біля будинків стов-
пів, дротів над головами та всього 
іншого, що відволікало б увагу від 
гармонійного поєднання сучасного 
будинку із зеленою зоною довкола. 
Цікавий підхід застосували для даху, 
його буде зроблено таким чином, 
що креативний господар може об-
лаштувати на ньому газон та реалі-
зувати свої творчі фантазії.

Дбаючи про комфорт власника 
будинку, будівельна компанія «Ін-
вестор» спроектувала планування 
так, що сім’я матиме вбиральню на 
першому та другому поверхах. Та-
кож, аби було де поскладати речі, на 
першому й  другому поверхах вста-
новлять великі кладові. У таунхаусах 
будуть просторі кімнати, які надава-
тимуть відчуття свободи, а для того, 
аби ніжкам було тепло, підлога на 
першому поверсі буде з підігрівом. 
Більше того, будинки зводять із вра-
хуванням руху сонця, аби природне 
тепло обігрівало домівки та завжди 
було світло.

Бездоганна якість будівництва  
передбачає використання якісних 
матеріалів та  енергоощадність – усе 
це є в ЖК «Сіріус». Тому стіни утеп-
лені 15-сантиметровими плитами, 
котли для обігріву будуть енерго-
ощадними від фірми BOSСH. Окрім 
цього, забудовник передбачає й 
шумоізоляцію між будинками. Дбаю-
чи про нових власників помешкань, 
будівельник встановить лічильники, 
зробить централізовану каналіза-
цію, електропроводку прокладе так, 
аби по кімнаті не доводилося тягати 
подовжувачі.

Житловий комплекс «Сіріус» на-
лічуватиме 16 будинків, загальна пло-
ща квартир – 2202,24 м2, вартість – від 
9 200 грн/м2. Здачу в експлуатацію за-
плановано на IV квартал 2018 року.

Стиль таунхаус ідеально підійде 
для сучасної сім’ї, адже заміські бу-
диночки зроблять життя комфорт-
ним та затишним. 

блять замість вас, тому про ці  дрібні 
побутові клопоти можна забути й 
насолоджуватися чистотою та по-
рядком. 
БЕЗПЕКА Й ПІКЛУВАННЯ 
ПРО ДІТЕЙ – ПЕРЕВАГИ, 
ЯКІ Є У ТАУНХАУСІ  

Також на території буде дитячий 
майданчик загального користуван-
ня, тож не варто турбуватися, що 
маля десь заблукає чи зайде хтось 
чужий, адже паркан захищатиме 
всю територію, а охоронці цілодобо-
во спостерігатимуть за порядком та 
спокоєм мешканців. Задля більшої 
безпеки на території облаштують ка-
мери відеоспостереження. 

Зручними нові помешкання ста-
ють і завдяки доступу до соціальної 
інфраструктури та зеленої еколо-
гічної зони навколо. Усе це вдало 
поєднано для власника нового по-
мешкання, адже житловий комплекс 
«Сіріус» розташували так, що будин-
ки будуть зведені майже біля межі 
з Луцьком. Відповідно, є доступ до 

ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ
м. Луцьк, вул. Коперника,13

тел. 099 300 20 10

міської інфраструктури. Тому сім’ї 
буде зручно і доїхати автівкою до 
школи чи дошкільного навчального 
закладу, і, сівши в маршрутку, при-
їхати у центр Луцька.
СУЧАСНІСТЬ, КОМФОРТ 
ТА ЯКІСТЬ – СТИЛЬ 
БУДІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ 
«ІНВЕСТОР»

Житловий комплекс «Сіріус» – 
це вже другий проект будівельної 
компанії «Інвестор» у стилі таунхаус. 
Першим був ЖК «Струмочок». Отри-
мавши досвід у цьому напрямку, 
компанія пішла далі й застосувала 
новий дизайн. Цього разу будинки 
зводять у сучасному стилі, де сірі 
відтінки поєднали з білим кольо-
ром. Окрім цього, з фасаду будівлі 
прибрали газопроводи, інші мережі 
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  Світлана ФЕДОНЮК 
Володимир-Волинський

краєзнавство

У квітні волинський 
краєзнавець 
Володимир 

Музиченко відвідав 
США. У Гарвардському 
університеті (Кембридж) 
на симпозіумі «Євреї Росії 
і Східної Європи» історик 
презентував власну книгу 
«Володимир єврейський», 
перекладену англійською.

– Хто саме у США фахово ціка-
виться історією єврейської грома-
ди Володимира-Волинського?

– І науковці, і громадськість, адже 
у США багато вихідців з українських 
та польських теренів. Перш за все, 
моя книга про людей і для людей, а 
не про євреїв для євреїв. Писав без 
політичних аспектів, бо саме недо-
луга політика й призводить до люд-
ських трагедій. Візит у США і сама 
доповідь мали суто гуманістичну 
мету. Організував симпозіум Максим 
Шраєр, професор русистики, англіс-
тики та єврейських досліджень Бос-
тонського коледжу. Модератором 
був Майкл Флієр, професор укра-
їнської філології в Гарварді, голова 
Американського комітету славістів. 
Далі слово мав доктор Харві Буднер, 
викладач Гарвардської медшколи, 
батько якого в 1910 році емігрував 
у США з Володимира-Волинського. 
Ми познайомилися з паном Харві 
під час його подорожі на Волинь у 
2010-му, саме він допоміг видати 
«Володимир єврейський», сприяв 
перекладу. Професор Ентоні По-
лонський, автор передмови до моєї 
книги англійською, – випускник 
Оксфорду, почесний професор до-
сліджень Голокосту в університеті 
Брандайс, головний історик Музею 
історії польських євреїв у Варшаві, 
співробітник Українського науково-
дослідного інституту у Гарварді, 
автор тритомника «Євреї в Польщі і 
Росії». Професор історії Сергій Пло-
хій родом з України, директор Укра-
їнського наукового інституту Гар-
вардського університету, є одним 
з редакторів тритомника «Історії 
України-Руси». Володимир Діброва 
переклав українською твори Йонес-
ко, Беккета, Томаса Харді, викладає 
українську в Гарварді. Педіатр Міла 
Затуловскі прилетіла на презента-
цію моєї книги із Лос-Анджелеса, це 
пра-пра-правнучка равина Шломо 
Готліба, похованого у Володимирі-
Волинському. Ось таке поважне то-
вариство, мовити до якого було для 
мене великою честю.

– Якою мовою читали свою до-
повідь?

УКРАЇНЦІ ТА ЄВРЕЇ: 
ЙТИ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ

– Усвідомлюючи, що перебуваю 
у місці, де фахово вивчають Украї-
ну, говорив українською. Більшість 
присутніх добре розуміли мене й 
без перекладача. Я представив у 
США частину історії Володимира-
Волинського – міста чудових людей, 
древнього і молодого водночас. Роз-
повів про свою краєзнавчу діяль-
ність, найважливішою частиною якої 
є книга «Володимир єврейський».

– Розкажіть про себе, про своє 
коріння. 

– Народився у Сарнах на Рівнен-
щині. Мій батько – білорус, мати – 
єврейка, а виріс я і навчався пере-
важно серед українців, хоча завжди 
усвідомлював себе саме як єврей. 
Слухаючи розповіді матері про пе-
режите, з дитинства відчув глибину 
трагедії долі євреїв, нетерпимість до 
будь-якої несправедливості. Після 
Рівненського музучилища закінчив 
інститут культури, за фахом – ди-
ригент, уже 28 років працюю ви-
кладачем у музичній школі. Не є 
фаховим істориком, однак старанно 
досліджую історію євреїв Людмира – 
саме так вони називали Володимир-
Волинський. Ми з дружиною при-
їхали сюди у 1988 році. Через рік 
відбулося відкриття пам’ятника на 
місці масового розстрілу євреїв 
біля села П’ятидні. З часом братська 
могила перетворилася на сміттє-
звалище. Я організував перше при-
бирання, знадобилися бульдозер та 
самоскид. Апелював до свідомості 
місцевого люду, займався просвіт-
ництвом, збирав відомості про долі 
євреїв, публікував їх у районці. На 
жаль, багато вже було втрачено, бо 

старше покоління відійшло. Зустрів-
ся із тими, хто дожив до гласності. 
Втім і дотепер не усі вони хочуть 
щось розповідати – через біль спо-
гадів.

– Як виник задум написати 
книгу?

– Ідею видати зібрану інформа-
цію запропонував товариш Олек-
сандр Ковальчук. Йдеться про єврей-
ське життя у місті, тому я назвав своє 
дослідження «Володимир єврей-
ський». Одночасно звучать україн-
ська назва міста і тема книги. Дивно, 
та одне з луцьких видавництв відмо-
вило мені у друці саме через назву, 
побачивши у ній «замах» на привлас-
нення історії Володимира... Попри 
це, книга «Володимир єврейський. 
Історія і трагедія єврейської грома-
ди м. Володимира-Волинського» по-
бачила світ наприкінці 2011 року у 
Волинській обласній друкарні. 

– Як сприйняли її у місті, на Во-
лині?

– Досі чую багато схвальних від-
гуків та подяк від різних людей. Хоч 
в українському варіанті книга має 
певні недоліки, усунуті в англійській, 
доповненій версії.

– На Волині ви є одним з найак-
тивніших захисників пам’яті про 
жертв Голокосту. Ваша особиста 
безкорисна праця варта потуг ці-
лої установи. Як вдалося самотуж-
ки опанувати такий пласт роботи?

– Завжди відчуваю відповідаль-
ність за долю свого народу. Коли 
з’ясував, що могили у П’ятиднях 
не мають офіційного статусу, по-
требують паспортизації як об’єкт 
історичної спадщини, то привер-

тав увагу громадськості й влади до 
цієї проблеми. Вдалося переконати 
нардепа Віктора Олійника знайти 
кошти, у 2009 році документи на-
решті виготовили. Я був ініціатором 
конференції вчителів історії, адже 
саме від них залежить, що буде зна-
ти молодь міста про Другу світову 
війну, про Голокост. За моїми мате-
ріалами місцевий телеканал відзняв 
фільми «Плач, мамо» (про Голокост 
на Володимирщині), «І дай у вічнос-
ті нове ім’я» (про володимирських 
Праведників народів світу). Бо що 
нинішні українці знають про євреїв 
там, де колись вирувало єврейське 
життя? Зазвичай це загальні чутки: 
десь була синагога, хтось загинув, 
хтось виїхав... А євреї, які віками 
жили й працювали тут, теж зробили 
вагомий внесок у розвиток міста, 
краю. Після винищення єврейського 
населення нацистами верхівка СРСР 
вела політику знищення єврейської 
культури, пам’яті про Голокост...

– Такими ж підступними були 
дії комуністів і стосовно України 
та українців...

– На жаль. Сьогодні усе це вили-
лось у військову агресію Росії, окупа-
цію Криму та частини Донбасу. Опи-
суючи події Другої світової, я й гадки 
не мав, що стану свідком іншої, не 
менш підступної війни, розпочатої 
під приводом захисту певної мов-
ної частини населення. Ті, хто веде 
сьогодні війну проти України, в тому 
числі використовують антисемітські 
провокації з метою дискредитації 
нашої держави. Тому сьогодні укра-
їнці та євреї мають іти у майбутнє 
разом, врахувавши важкий досвід 
минулого, не допустивши його по-
вторення. Єврейська громада є час-
тиною українського народу. 

– Знаю, що книгу присвятили 
своїй матері, свідкові Голокосту, 
а також Праведникам народів 
світу – українській родині Кара-
щуків...

– Каращуки, врятувавши єврей-
ську дівчинку, мою маму, дали шанс 
з’явитися на світ мені, трьом моїм 
сестрам і брату. У США я познайо-
мився із Сідом Лейфером, а днями 
отримав лист: «Кілька років тому у 
Володимирі-Волинському ми шу-
кали сім’ю, яка ховала від нацистів 
мою матір. Один член родини, Лео-
нід Бойко, досі живе у Маркоставі, 
а його донька Люба Іваницька – в 
Нововолинську...». Ми вже не дізна-
ємось імен усіх рятівників євреїв, 
бо час невблаганно забирає свідків. 

Я російськомовний від народжен-
ня, але свідомо писав українською, 
бо хотів зламати нав’язаний іззовні 
стереотип про негативне ставлення 
євреїв до України, її мови й культу-
ри, сприйняття українських євреїв 
як московських посіпак. Окрім того, 
усвідомлював роль російської у по-
неволенні України північним сусі-
дом. Цілком природно говорити з 
народом на його землі його мовою. 
Втім не проти, якщо хтось перекладе 
мою книгу й російською.

– Дослідник Волині Олександр 
Цинкаловський, посилаючись на 
арабського історика Ібн Хей Куля, 
писав, що перші згадки про євреїв 
Володимира сягають Х ст. Завдяки 
вашій книзі «Володимир єврей-
ський» жителі міста дізнались, що 
воно має не лише християнську 
славну історію.

– Сьогодні люди вже знають, 
що на території зруйнованого єв-
рейського кладовища (парку імені 
Гагаріна, – авт.) похований відомий 
у світі цадик (духовний провідник, – 
авт.) Шломо Готліб, який загинув від 
руки російського козака у 1797 році. 
Спостерігаючи, як щиро євреї мо-
ляться в його огелі (капличці, – авт.), 
містяни розуміють: тут спочиває 
непересічна духовна особистість. 
Проходячи повз огель, українці теж 
торкаються його і прикладають руку 
до грудей. Побачивши таке вперше, 
запитав: «Чому ви це робите?». Мені 
відповіли, мовляв, святе місце добре 
впливає на самопочуття. Місто по-
ступово повертає пам’ять про свою 
єврейську громаду. Встановлено 
меморіальний знак на могилі рави-
на Іцхака бен Бецалеля (відомого як 
Людмирський Гаон, тобто Людмир-
ський мудрець), дідуся всесвітньо 
відомого равина ХVI-XVII ст. Давида 
бен Шмуель га-Леві Сегала. Історич-
ний досвід зневажання, погромів 
і винищення досі змушує євреїв 
боятись ідентифікувати своє похо-
дження, визнавати його публічно. Ін-
стинкт самозбереження. Ставлення 
до євреїв, яке я спостерігав у своєму 
житті, коливається від невмотивова-
ної ненависті до дуже шанобливого, 
як до Божого народу. І те, й інше є на-
слідком упливу пропаганди різних 
форм. Працюючи над книгою, нама-
гався уникати стереотипів, прагнув 
порозуміння між народами. Можли-
во, моя книга є одним з тих завдань, 
які ставить людині Всевишній, дару-
ючи життя. Напевно, це моя місія на 
волинській землі.

з особистого архіву

На відміну від ЗНО-2016, 
цьогорічне тестування 

розпочнеться після 
закінчення навчального 
року. Обов’язковий 
предмет – українська 
мова та література – 
випускники складатимуть 
уже 23 травня. Результати 
зарахуються як оцінка 
за державну підсумкову 
атестацію.

Як і торік, до ДПА прирівня-
ють і результати тесту з матема-
тики або історії України, на вибір 
випускника. Сесії з цих предметів 
пройдуть 31 травня та 2 червня 
відповідно.

Новацією цьогорічного зов-
нішнього незалежного оцінюван-
ня є те, що випускник має право 
обрати додатковий предмет із 12 
запропонованих, який також при-
рівняють до результатів ДПА.

Таким чином, три зазначені 

перевірка знань ПРОЩАВАЙ, ШКОЛО!
23 ТРАВНЯ СТАРТУЄ ОСНОВНА СЕСІЯ ЗНО  Алла САДЕЦЬКА

вище предмети будуть прирівняні 
до державної підсумкової атеста-
ції і оцінюватимуться за шкалою 
від 1 до 12 балів.

У майбутньому Міністерство 
освіти планує повністю об’єднати 
тестування та державну підсумко-
ву атестацію.

Попри очікування, тестування 
з іноземної мови цього року не є 
обов’язковим. У Міносвіти вважа-
ють, що потрібно апробувати зав-
дання, забезпечити пункти тесту-
вання технікою для аудіювання та 
людьми, які вміють цією технікою 
користуватися.

Випускники можуть проходи-
ти оцінювання з таких предметів: 
українська мова та література 
(23.05), іспанська, німецька або 
французька мова (25.05), англій-
ська мова (29.05), математика 
(31.05), історія України (02.06), 
російська мова (06.06), біологія 
(08.06), географія (12.06), фізика 

Додаткова сесія ЗНО-2017 
відбудеться з 3 до 12 липня. У ній 
зможуть взяти участь ті випускни-
ки, які пропустили основну сесію 
тестування з поважних причин.

До пункту тестування учасник 
може потрапити лише за наявнос-
ті таких документів: сертифіката 
ЗНО, документа, що посвідчує 
особу (серія та номер якого зазна-
чені у сертифікаті) та запрошення-
перепустки. Також із собою треба 
мати ручку з пастою насиченого 
чорного кольору (можна дві-три 
про запас). За бажання чи в разі 
потреби можна взяти прозору 
пляшку з питною водою. Під час 
тестування в пункті ЗНО заборо-
нено використовувати і мати при 
собі телефони, планшети, флешки 
та інші засоби зв’язку, зчитування, 
обробки, збереження та відтво-
рення інформації. Цьогоріч ін-
структори звертатимуть особливу 
увагу й на наявність в учасників 
смарт-годинників.

Усього для проходження ЗНО-
2017 в Україні зареєструвався 
240881 випускник. Це на 26 тисяч 
менше, ніж торік.

(14.06), хімія (16.06). Учасник ЗНО 
може скласти максимум чотири 
предмети. Триватиме тестування 
до 16 червня.

Інформування учасників ЗНО 
про результати тестування від-
будеться з 15 до 23 червня. Дані 
буде опубліковано на особистих 
сторінках учасників ЗНО-2017 на 
сайті Українського центру оціню-
вання якості освіти.

У випускників буде місяць, 
аби скласти всі тести

w
acow

la.com

Володимир Музиченко
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мереживо долі

радимо почитати

Ця драматична й 
трохи кумедна 
історія трапилася 

вже давненько в одному з 
невеличких буковинських 
сіл. Але й досі про неї без 
сміху крізь сльози ніхто не 
згадує.

Файна дівка Галя зустріла Ми-
колу в потязі «Чернівці-Ковель» під 
час одного з рейсів (вона працюва-
ла провідницею). Якось заглянула 
до купе кави-чаю запропонувати, та 
так там і заночувала. Бо в полон си-
ніх очей, солодких вуст і міцних рук 
новоспеченого дембеля втрапила. 
Уже ж і дістала на горіхи від старшої 
удвоє напарниці Люби Митрофанів-
ни! Уже ж і поповиставляла їй мого-
ричів потім, аби начальнику поїзда 
не здала!

Але хіба ж дошкуляють слова 
й погрози Митрофанівни, як ще 
й досі щемлять вуста від палких 
поцілунків вчорашнього солдата 
Миколи? Та й, треба сказати, па-
рубкові запала в серце чорнява гу-
цулка з терновими очима. Атож, аж 
два роки у сусідній Молдові тільки 
брудні чоботи й плац бачив, та ще 
іноді посушить зуби з пишнотілою 
буфетницею Ніночкою (ага, бублика 
з’їси, поки круг неї обійдеш) – ото й 
уся романтика. А тут – така краля! 
Отак і закрутився їхній залізничний 
роман.

Микола влаштувався працювати 
у депо в Ковелі. Тож бачилися зако-
хані часто. Щойно потяг у депо – Галя 
навтьоки від Митрофанівни до сво-
го Микольці. Цілуються-милуються 
поміж вагонів, не надивляться-не 
наговоряться... 

Прикипів хлопець до чорноокої 
Галини серцем так, немов смолою 
хто припечатав – не відірвеш. Єди-
не бентежило: не дуже охоче Галя 
про родину, про село своє розпо-
відала. І в гості не вельми кликала, 
мовляв, устигнеться ще. А Миколі 
немов світ зав’язано: уже й завтра 
під вінець кохану вів би. Та Галя 
стояла на своєму: молоді вони ще, 
щоб одружуватися. Микола тільки 
знизував плечима, бо ще не бачив і 
не чув, аби хлопець форсував події 
із одруженням, а дівчина на гальма 
з усіх сил тиснула. Однак вибору не 
мав і вдовольнявся тими коротки-
ми побаченнями, що випадали під 
час стоянок потяга в депо.

Мати бачила, що сина щось гри-

ВІЗЬМИ СЕСТРИЧКУ ТАКУЮ САМУ...

зе, але до пори до часу не втручала-
ся у його особистий простір. Та коли 
він перестав уночі спати і тільки те 
й робив, що одну за одною смалив 
цигарки, заступила в порозі:

– Що тебе гризе, сину? Чим 
можу зарадити? Скажи мені, прошу, 
я ж тобі мати...

– Та я, мамо, женитися хочу...
– Тю, дурний... Перелякав геть, – 

полегшено зітхнула ненька. – Я вже 
думала, яка біда сталася, а ти мов-
чиш. Як хочеш женитися – то чого ж, 
весілля файно відгуляємо, ти ж у нас 
одненький... Ми з батьком уже дав-
но поміж себе гомоніли, що пора й 
онучатко колихати.

– У тому й біда, мамо, що я хочу, 
а моя Галя каже, що ще рано нам, – 
гірко зітхнув Микола.

Мати на те тільки усміхнулася. І 
почала готуватися до сватання. Ку-
пила для невістки й свахи та свата 
файні подарунки, вигнала своєї фір-
мової самогоночки, спекла пишно-
го коровая і одного вечора поста-
вила своїх хатніх чоловіків перед 
фактом:

– Завтра їдемо Галю сватати. У 
мене вже усе готово. Лягайте спати, 
бо виїжджаємо вдосвіта, дорога не-
близька.

Микола ошелешено витріщив 
очі, а батько тільки вуса підкрутнув 
і до сина:

– Правду мати каже. Нікуди твоя 
Галька не подінеться. Несподіван-
ка – велике діло. А як любить тебе 
щиро, то гарбуза не винесе!

Цілу ніч Микола й очей не скле-

пив. І що ближче було до світанку, 
то тривожніші думки роїлися у го-
лові: а що, коли не погодиться, а що, 
коли нас на сміх тільки піднімуть, а 
що, коли...

Удосвіта мати розколошкала 
чоловіка, удвох запхали майже не-
притомного сина на заднє сидіння 
свого жигуля, тицьнули до рук бу-
кета і з Богом рушили. Микола мало 
бачив, що діялося за вікном, мало 
чув, про що перемовлялися батьки 
усю дорогу. Він думав про те, що 
буде, коли вони переступлять поріг 
Галиної хати. Хоч би псів не спус-
тили, тож її батьки його ще й не ба-
чили жодного разу, а він – мудрий 
отакий – свататися приперся.

Псів на них не спустили. Але те, 
що побачив Микола, було куди гір-
ше. У кімнаті стояв стіл із різними 
наїдками. За столом – купа людей, 
уже добряче напідпитку. А на по-
чесному місці – та як же це?! – його 
кохана чорноока Галочка з якимсь 
смаглявим парубком. Заручини!!! У 
неї на пальчику безіменному – ма-
сивна каблучка з діамантом, у нього 
на кремезній шиї – ланцюг золотий, 
та такий товстий, що можна й соба-
цюру ним причепити – не відірветь-
ся. Хвилин зо три усі німували й ви-
тріщалися одне на одного. Першою 
просікла ситуацію Миколина мама.

– Та що ж то за дівка така! Та хіба 
ж ото не можна було чесно все ска-
зати, не морочити моєму синові го-
лову?! – лементувала на всю хату.

Хлопець ні живий ні мертвий 
стояв біля порога й усе не міг вто-

ропати, як кохана Галя могла вчини-
ти таке віроломство.

– Прости... Він просто багатий... 
А що мені можеш дати ти? – білими 
вустами тільки й шепнула, підбігши.

Напруга в кімнаті зашкалювала. 
І тут Галина мати, бачачи, що потен-
ційні зяті вже постискали кулаки й 
от-от кинуться один на одного, ухо-
пила матір Миколи за руку:

– То ви, свахо, не сваріться! Га-
даєте, у мене тільки одна донька? 
Та маю ще одну – на рік молодшу 
Ганнусю. Як хочете, то цюю беріть у 
невістки, вони з Галею як близнята 
схожі.

Микола, який до того кресав по-
глядом блискавиці у бік суперника, 
що отак запросто відібрав у нього 
кохану дівчину, заціпенів. Мати роз-
реготалася. А батько спокійнісінько 
стояв осторонь і покручував вуса, 
бо вже з майбутнім сватом по чар-
чині перехилили і про багато що 
перебалакали, поки жінки лемен-
тували.

Ця дивна історія, може, отут і за-
кінчилася б. Якби...

Із сусідньої кімнати вийшла дів-
чина. Микола аж рота роззявив. Ще 
одна Галя! Тільки погляд тепліший, 
не такий терновий, як у першої, і 
ще... якийсь рідніший. Щось заво-
рушилося на денці його серця, але 
поки він не міг збагнути, що ж саме. 
Так і є – він її УПІЗНАВ!

– Пробач, що одразу не зізнала-
ся, – сором’язливо усміхнулася Ган-
нуся. – Останні півроку то я за Галю 
до тебе їздила. У неї нові стосунки 

закрутилися, а тебе шкодувала, бо 
бачила, як ти її кохаєш. Тож і підби-
ла мене на обман. А я... я теж у тебе 
закохалася з першого погляду. Уже 
давно й зізналася б, та Галя все про-
сила почекати, поки її весілля відгу-
ляємо, щоби ти дров не наламав. А 
воно он як вийшло...

Микола міцно притиснув до 
себе дівчину і впився у її вуста пал-
ким поцілунком. Тепер черга була 
роззявляти роти численній родині 
дівчат та Миколиній матері. І тільки 
батьки щирилися із кутка кімнати, 
бо вже давно все обговорили й 
«приборкали» пляшчину міцнючої 
самогоночки.

...Подвійне весілля невелич-
ке буковинське село ще довго 
пам’ятало. Бо всі там були. І всі ба-
чили, якою любов’ю світяться очі 
Ганнусі й Миколи, і як тихесенько 
втирає слізку Галя, тримаючись за 
руку свого скоробагатька.

***
Галин шлюб тривав якихось пів-

року. Утомившись від походеньок і 
п’яних дебошів чоловіка, вона втек-
ла від нього десь у Чехію. І вже там 
знайшла собі підстаркуватого, але 
таки з тугеньким гаманцем чеха. 
Отак і живе: нудно, але небідно.

А Ганнуся з Миколою оселили-
ся у Чернівцях – свати з обох боків 
скинулися й придбали молодятам 
квартиру. І в цій квартирі й досі 
живе щастя – воно народжується 
щодня у посмішках їхніх трьох си-
нів, у їхніх і досі закоханих очах...

«ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
З УКРАЇНСЬКОГО СЕКСУ» 
ОКСАНА ЗАБУЖКО

Оксана Забужко – май-
стер модерну, глибокий 
знавець української історії 
та людських стосунків. Ро-
ман «Польові дослідження 
з українського сексу» – це 
історія про любов, яка ви-
магає від жінки відмови 
від свого Я, свого таланту, 
своєї душі й долі. Роман 
видано англійською, бол-

гарською, голландською, іспанською, німець-
кою, польською, румунською, російською, 
сербською, шведською, чеською мовами.

«ПЕРВЕРЗІЯ» 
ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ

Юрій Андрухович – знакова постать су-
часної української літератури, український 

УКРАЇНСЬКІ КНИГИ, ЯКІ 
ЧИТАЮТЬ У ВСЬОМУ СВІТІ

поет, прозаїк, есеїст. У ро-
мані «Перверзія» автор 
започаткував нові віяння в 
українській літературі. Ґро-
теск, іронічність, містика й 
еротика, а також безпе-
рервні забави з мовою на 
тлі авантюрно-детективної 
історії в «місті привидів» 
стали тією живою суміш-
шю, що спричинила чи-

тацький успіх в Україні та за кордоном. Роман 
видано англійською, польською, російською, 
сербською і фінською мовами.

«ТАНҐО СМЕРТІ» 
ЮРІЙ ВИННИЧУК

Юрій Винничук – блискучий письменник, 
поет, перекладач, упорядник. Роман «Танґо 
смерті» має дві сюжетні лінії. Це довоєнний 

Львів і часи Другої світової 
війни. Головними героями 
роману є четверо друзів – 
українець, поляк, німець 
і єврей, батьки яких були 
бійцями армії УНР і заги-
нули 1921 року. Роман ви-
дано в Англії, США, Канаді, 
Аргентині, Франції, Німеч-
чині, Хорватії, Чехії, Сербії, 

Польщі, Японії, Білорусі, Росії.

«НЕПРОСТІ» ТАРАС ПРОХАСЬКО 
Тарас Прохасько – сучасний український 

письменник, журналіст, есеїст, один з пред-
ставників станіславського феномену. «Не-
прОсті» написано у стилі альтернативної іс-
торії про події, які відбуваються у Карпатах в 
першій половині XX століття, у часовому про-
міжку 1913-1951 років. Твір складається з 20 

частин, що мають окремі 
заголовки. Роман пере-
кладено англійською, ні-
мецькою, польською, російською мовами.

«ОКО ПРІРВИ» 
ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК

Валерій Шевчук – 
український письменник-
шістдесятник, майстер 
психологічної і готичної 
прози. «Око прірви» – це 
історично-містична анти-
утопія. Дія його відбу-
вається в далекому XVI 
столітті, але сюжет розгор-
тається так, що в читача з’являється відчуття, 
ніби події відбуваються у період тоталітарно-
го режиму СРСР. Роман видано англійською, 
польською та німецькою мовами.

ЯК ПАРУБОК ДО ОДНІЄЇ ЗАЛИЦЯВСЯ, А З ІНШОЮ ПОБРАВСЯ

колаж
 ВН



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

СПОРТ20 www.volynnews.com

Жоден удар, крім сонячного, не має залишатися без відповіді. Мохаммед Алі

№ 19 (67)  18 травня 2017 року

СПОРТИВНИЙ ЛІКНЕП 

важка атлетика

  Тетяна ГРІШИНА
 Луцьк

Волинська школа 
важкої атлетики має 
ким пишатися. Юрій 

Лавренюк був дворазовим 
чемпіоном світу, встановив 
п’ять світових рекордів 
серед юніорів. Микола 
Гордійчук став чемпіоном 
Європи. Звісно, як не 
загадати Надію Миронюк, 
яка чотири рази була 
призеркою Європи, 
учасницею Олімпійських 
ігор. Анатолій Пальонка, 
Андрій Демчук, Віталій 
Волков... 

Наша розмова буде з людиною, 
яка тісно пов’язана зі становлен-
ням цих іменитих спортсменів, ви-
ховала 36 майстрів спорту України, 
6 майстрів спорту міжнародного 
класу, підготувала трьох учасників 
Олімпійських ігор і не припиняє 
вершити історію волинського спор-
ту. Це Заслужений тренер України, 
Заслужений працівник фізкультури 
і спорту Микола Авраменко. 

– У важкій атлетиці, як і в будь-
якому спорті, є свої піки та періоди 
затишшя. Але волинська важка ат-
летика була, є і буде розвиватися, бо 
у нас сильні діти, тренери-фанати і 
є розуміння від влади, керівництва 
військового ліцею, де зараз у Луць-
ку секція. Коли я починав працюва-
ти тренером у місті в 1973 році, то 
на всю Волинь ми мали два зали. Не-
величкий був у Будинку офіцерів, а 
інший – на стадіоні «Авангард»: там 
була ніша для важкоатлетів на три 
помости. Тепер маємо 14 осеред-
ків важкої атлетики в області. Торік 
завдяки обласній раді, депутатам 
та обласній адміністрації на місці 
колишньої котельні було зроблено 
чудовий зал у Камені-Каширському. 
Окрім цього, відкрили зал у селі Жи-
дичин. Загалом закупили 28 грифів, 
плануємо цього року добрати ще 
дисків.

– Аби читач розумів, про які 
гроші йдеться, скільки коштує 
один такий гриф?

– Навіть вітчизняне обладнан-
ня недешеве. Зараз кілограм заліза 
коштує 198 гривень. Покійний Ми-
кола Ярославович (Микола Рома-
нюк, колишній міський голова Луць-
ка, – ВН) теж допомагав фінансово. 
Якось зайшов у зал та дивувався, 
що комплект двох грифів із замка-
ми, які важать по 25 кг, коштує май-
же 10 тисяч гривень. Але такі ціни 
нині. Обладнання вистачає на роки, 
але для початку треба вкласти чи-
мало грошей. Якщо ж говорити про 
олімпійські грифи, більш якісні, то 
лише один комплект обійдеться у 
шість тисяч євро.

– У Камені та Жидичині, де 
відкрили зали, вони не стоять по-
рожніми?

– Відвідувачів дуже багато! Тре-
нери кажуть: якщо колись їздили 
по школах і робили набір, то нині 

КОВАЛЬ ВОЛИНСЬКИХ ГЕРКУЛЕСІВ 

ється сильнішим, хтось слабшим, 
менш мобільним, треба довше 
працювати. Наприклад, Юрій Лав-
ренюк уже за кілька років дійшов 
до звання майстра спорту, а потім 
і майстра спорту міжнародного 
класу. У 18 років він уже був при-
зером світу та Європи, а за кілька 
років став чемпіоном. До слова, 
про секції в районах та селах: Юра 
мав дуже сильні передпліччя, які 
потрібні для виконання ривка. Ви-
являється, що у селі він витягував 
льон і такою сільською працею роз-
винув ці м’язи. Бачте, як природно 
богатирі формуються! 

– Лише Ярослав Вітер із 
волинян-чоловіків зараз у націо-
нальній збірній. Якими є його 
тренування?

– Для Ярослава це професія, а 
не просто відвідування секції важ-
кої атлетики. Він займається двічі 
на день, має дуже важкі тренуван-
ня, постійно мусить дотримувати-
ся режиму, належно харчуватися, 
проходити відповідну реабілітацію. 
Нещодавно виступив на Європі, по-
сівши в сумі сьоме місце. 

– Які перспективи у Вітра?
– Ярослав дуже хороший хло-

пець. Але не буду розкривати всі 
карти. Поговоримо про нього після 
Олімпіади в Токіо.

– Хто ще в обоймі важкоатле-
тичної родини?

– Зараз ми готуємо кадри, пра-
цюємо з молоддю. Є багато пер-
спективних дітей, яким по 13-15 
років. Наприклад, нещодавно по-
вернулися вихованці наших трене-
рів із чемпіонату України. Привез-
ли 18 медалей, дві дівчини та один 
хлопець стали чемпіонами України. 
Ніхто не списував Надію Миронюк 
з рахунку. Ще за три з половиною 
роки м’язи можуть нарости і в ін-
ших спортсменів. 

– У якому віці приходять у 
важку атлетику, якщо вже в 13 
стають республіканськими чем-
піонами?

– У 11-12 років.
– Наші читачки-мами, мож-

ливо, хапатимуться за голови, 
уявляючи дітей, які піднімають 
важкі снаряди в такому віці...

– Нехай мами будуть спокійні, бо 
їхні діти талановиті й сильні, а тре-
нувальний процес побудований з 
розумом. Усе починається з роботи 
з палицею, відпрацювання техніки, 
загальної фізичної підготовки. М’язи 
ростуть пропорційно та поступово 
з розвитком усього організму. Сто-
совно жінок у важкій атлетиці, то 
учасниця Олімпійських ігор Надія 
Миронюк є мамою гарної дівчинки, 
майстер спорту міжнародного кла-
су Світлана Кропивець – теж мама 
двох дітей. Тож дівчата займаються, 
і доволі завзято.

– З жінками важче працювати?
– Дівчата дуже своєрідні спортс-

менки. Доки не вийде взяти вагу, їх 
від снаряда не відігнати. Кажеш, що 
досить, а вони далі йдуть до свого. 
Хлопці не такі наполегливі! 

– Наскільки це травматичний 
спорт?

– Якщо правильна техніка, реа-
білітація, то травм можна уникнути.

– Що ви маєте на увазі під реа-
білітацією?

– Атлети мають відвідувати 
баню, у басейні плавати, аби роз-
ганяти молочну кислоту з м’язів. 
Звичайно, треба добре харчуватися 
та спати. Свого часу ми мали проб-
лему в тому, що тренування відбу-
валися, а реабілітації належної не 
було. Добре, що зараз є у «Динамо» 
баня, в ліцеї басейн.

– Які у важкоатлетів прикме-
ти? Знаю, через гриф не можна 
переступати. 

– Так, є така традиція. Тому 
і багато чого щодо перспектив 
спортсменів не наважуюсь розпо-
вісти (сміється, – ВН). Якось това-
риш дзвонить мені під час змагань. 
Розповідає, мовляв, коментатори 
кажуть, що я ніби заснув перед ви-
ступом підо пічної. А я в той момент 
насправді з заплющеними очима 
молитву читав, налаштовувався на її 
виступ. Це теж своєрідна традиція. 

– Ви представник ще радян-
ської сильної школи спорту. Чим 
вона відрізняється від сучасних 
методик?

– Методики, можливо, й не 
надто змінилися, а от фінансове 
забезпечення інше. Свого часу ми 

стільки людей прийшло, що можна 
робити відбір. Діти з сіл, районних 
центрів зацікавлені у заняттях, і це 
дуже тішить. Бо нація має бути силь-
на і здорова. 

– Ви зазначили, що трене-
ри почали говорити про відбір 
спортсменів. Чи є якісь парамет-
ри, якими ви керуєтеся, набира-
ючи учнів?

– На тренерській посаді я вже 
44 роки. І жодного разу нікого з 
секції не виганяв, не робив селекції. 
Якщо людина прийшла і має бажан-
ня працювати, то нехай займаєть-
ся. Наприклад, у військовому ліцеї 
спочатку прийшло близько двох 
десятків людей. Зараз залишилося 
6-7. Але це не тому, що хтось краще 
сформований, а тому, що бажання 
займатися, сила волі, характер або 
є, або цього немає. Якщо говорити 
про професійний спорт, то, звісно, 
генетика відіграє роль. Утім визна-
чальні чинники – це бажання, мета, 
амбіційність людини. Бо шлях до 
призових місць у важкій атлетиці 
довгий та потребує витримки.

– Скільки часу потрібно за-
йматися, аби дійти до спортивно-
го звання у важкій атлетиці?

– По-різному. Хтось народжу-

могли 30 дітей нагодувати обідом 
на рубль. Ті, хто вже мав рівень кан-
дидатів у майстри спорту, могли по-
їсти на чотири рублі.

– Що на ці кошти можна було 
купити?

– У ресторані «Світлофор» у 70-х 
роках на 1,02 рубля можна було ку-
пити перше, відбивну, салат і сік. Уя-
віть, як на п’ять рублів можна було 
просто об’їстися. 

– Після розвалу Союзу вам 
надходили запрошення працю-
вати за кордоном?

– Мені пропонували працювати 
у Франції, в Польщі. Але я люблю 
Україну і їхати звідси не збираюся. 
Люблю наших людей, побут, пісні. 
Так само і власних дітей виховував.

– Як ви ставитеся до тих 
спортсменів, які виступають під 
іншими прапорами?

– Потрібно дивитися на прелю-
дію до цієї рапсодії. Якщо спортсмен 
хоче досягнути якихось великих 
висот, стати олімпійцем, а на місці 
умов немає для розвитку, то чим 
йому докоряти? Інша справа, коли 
атлет як вареник у маслі купався, 
але закортіло ще бути поляком, чи 
чехом, чи американцем.

– Олімпіада в Ріо ознаменува-
лася великим допінговим скан-
далом: російських спортсменів 
не допустили до змагань. Яке 
ваше ставлення до фармакології 
у великому спорті?

– Це дуже-дуже важке питання, 
фармакологію треба розрізняти. 
Свого часу відомий доктор Олек-
сандр Радзієвський проводив до-
сліди у важкій атлетиці. У чемпіона 
світу Сергія Полторацького після 
тренування взяли аналізи і, не ка-
жучи, чиї вони, показали іншому лі-
карю. Подивившись, медик наказав 
терміново скерувати цю людину в 
реанімацію. А у Сергія через чоти-
ри години – друге тренування. Тож 
спортсменам необхідно приймати 
певні препарати для реабілітації, 
оскільки перевтома накопичується 
і збільшується ризик травми. Але 
йдеться не про гормони і стероїди, 
а про фармакологію, яка потрібна 
для відновлення спортсменів. 

– Є така думка, що вулицями 
ходять олімпійські чемпіони, але 
вони просто не знайшли свій вид 
спорту. Ви з цим погоджуєтеся?

– Ні. Має бути талант і характер, 
не у всіх це є. Наприклад, у важкій 
атлетиці важливі ідеальне вклю-
чення, мобільність, любов до праці, 
здатність м’язів бути м’якими, швид-
ко відновлюватися. А ще олімпійцю 
потрібно любити державу. Якось 
Юра Лавренюк затримався у залі. 
Питаю: «Що це у тебе на грудях?». А 
там – тризуб. Тож кажу йому: «Ти – не 
просто Юра з Луцька, а Юра з Укра-
їни, який державу представляє, да-
вай працюй!». І коли він таки став 
чемпіоном світу і звучав наш Гімн, 
у мене сльози лилися. Не капали, а 
лилися. Бо ж це наша держава, яку 
так прославили.

 Змагання з важкої атлетики 
сьогодні включають дві вправи – 
ривок та поштовх.

 До 1973 року важкоатлети 
виконували третю вправу – жим 
штанги над головою, який також 
називається армійським жимом. 
Її виключили через неможливість 
об’єктивного суддівства. 
Окрім цього, вправа надто 
травматична.

 Важку атлетику включили в 

програму Олімпійських ігор з 1896 
року (крім 1900, 1908, 1912). 

 Сучасні спортсмени виступають у 
восьми категоріях від 56 кілограмів 
до понад 105 для чоловіків та 
восьми для жінок – від 48 до понад 
90 кілограмів.

 Важкоатлети виступають у 
спеціальному взутті, яке має 
підвищення на п’яті. 

 Попри те, що перший чемпіонат 
світу з жіночої важкої атлетики 

відбувся в 1987 році, до 2000 року 
жінки не виступали на Олімпіаді. 

 На Олімпіаді чоловіки 
виступають із грифом завважки 
20 кг, а жінки – 15. Використовують 
диски, що важать від 2,5 до 
25 кг. Обов’язковим елементом є 
кріплення для штанги з обох боків, 
які важать по 2,5 кг. 

 Для того щоб виконати елемент, 
спортсмену дають 1 хвилину. Аби 
взяти вагу, є три спроби. 

 Спортсмена оцінюють троє 
суддів. Червоний сигнал від судді 
означає, що спроба невдала, білий – 
зарахована. 

 Виграє той спортсмен, який у сумі 
двоборства підняв більшу вагу. 
Якщо піднята вага у спортсменів 
рівна, то «золото» дістається тому, 
хто менше важить.

 Виконання важкоатлетичних 
елементів – це демонстрація 
не лише сили, а й неабиякої 
мобільності суглобів та балансу. 

Уже не перший рік на Волині відбувається відкритий турнір з важкої 
атлетики на призи Заслуженого тренера України Миколи Авраменка

Микола Авраменко

П
авло Березю

к
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  Юрій КОНКЕВИЧ
    Луцьк

  Юлія ГРИЦЮК
Фото автора
Ківерцівський район

У волинських лісах 
упродовж чотирьох 

днів, із 6 до 9 травня, 
понад 350 молодих людей 
змагалися у військово-
патріотичній тереновій 
грі «Звитяга». Змаг 
відбувся у Ківерцівському 
національному природному 
парку «Цуманська пуща». 
Організатор змагань – 
громадська організація 
«Національний Альянс».

На теренівку приїхала мо-
лодь із Волинської, Рівненської, 
Львівської, Тернопільської, Івано-
Франківської, Житомирської, 
Вінницької, Хмельницької, Київ-
ської, Чернігівської, Черкаської, 
Полтавської, Кіровоградської, 
Луганської, Харківської областей 
та делегація з Авдіївки Донецької 
області.

Терен, тобто територія гри 
поблизу урочища Лопатень є іс-
торично важливим, адже входив  
до повстанської Колківської рес-
публіки та часто був прихистком 
для воїнів УПА. У цуманських лі-
сах загинули та поховані багато 
повстанців, тому на місці одного 
з боїв поблизу села Знамирівка 
першого дня гри було освячено 
попередньо встановлений хрест. 
Старожили кажуть, що на тому 
місці відбувся нерівний бій між 
підрозділами УПА та НКВС, заги-
нуло шестеро повстанців. 

«Звитяга» відбулася уже 
12-й рік поспіль, захід є не тіль-
ки військово-туристичним, а й 
патріотичним, адже спонукає 

Гол: Роман Дебелко, 18.
«Волинь»: Неділько – Р. Никитюк, 
Горопевшек, Логінов, Шаповал – 
Герасимюк, Тетеренко (Задерецький, 
88) – Романюк, Діденко (Чепелюк, 
60), Мемешев (Ляшенко, 21) – Петров.
Вилучення: Логінов, 44.

«Волинь» – «Сталь» – 0:1

29-й тур. «Чорноморець» – 
«Шахтар» – 0:3, 

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

30-й тур. 
20 травня, субота:

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

Турнірна таблиця

ГРУПА 1

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 29 25 3 1 62 - 19 78

2 Динамо 29 19 4 6 63 - 28 61

3 Зоря 29 13 6 10 40 - 30 45

4 Олімпік 29 11 9 9 32 - 41 42

5 Олександрія 29 10 7 12 39 - 41 37

6 Чорноморець 29 10 7 12 23 - 33 37

ГРУПА 2

7 Сталь 29 10 7 12 26 - 30 37

8 Ворскла 29 9 8 12 30 - 32 35

9 Зірка 29 8 7 14 26 - 40 31

10 Карпати 29 7 9 13 32 - 39 24

11 Дніпро 29 7 13 9 30 - 36 19

12 ВОЛИНЬ 29 3 4 22 14 - 48 7
З «Дніпра» знято 15 очок, з «Карпат» і «Волині» – по 6 очок.

прем’єр-ліга

патріотичний змаг

ДОГРАТИ НА ОДНІЙ НОЗІ

29-й тур УПЛ видався 
багатим на яскраві 
епізоди. Підкати, сейви, 

кричущі помилки, ефектні голи...
«Волинь» перед матчем зі «Сталлю» вже 

знала, що вилетіла, оскільки з команди зня-
ли 6 очок за борг перед колишнім футболіс-
том Стевичем. Боротися особливо не було за 
що. Але Владислав Шаповал не здавався до 
останнього – його ривок через півполя та під-
кат, який завадив забити Деулу, заслуговує на 
повагу. Після матчу тренер гостей Кучук сва-
рив своїх гравців за кричущу нереалізацію 
моментів.

«Динамо» відзначало 90-річчя клубу, але 
«біло-сині» примудрилися його зіпсувати, 
дозволивши виграти в себе «Олімпіку». «Шах-
тар» упорався з «Чорноморцем» легко та не-
вимушено, та ще й майже резервом. Дубль на 
рахунку аргетинця Лещука. 

«Ворскла» та «Сталь» зіграли нудний матч, 
подіями якого стали супергол Хльобаса й 
жахлива помилка Богдана Шуста, який зіграв 
у «гарячу картоплю» з м’ячем, пропустивши 
нескладний удар. 

Прикрасою вікенду в Україні став матч 
«Дніпро» – «Карпати». Спочатку запалювали 
господарі – 2:0, але за 9 хвилин «леви» здійс-
нили чи не найепічніший камбек у своїй істо-
рії – 2:3. 

Перед трьома завершальними турами 
в чемпіонаті залишилося небагато інтриг. 

М
иколи М

артиню
ка

ДО ЛОНДОНА 
ЗАЛИШИВСЯ ОДИН 
МЕТР
На Всеукраїнських змаганнях 
з метань на призи Олександра 
Крикуна в Умані Ірина Климець 
у завершальній шостій спробі 
метнула молот на 70 метрів. Це 
найкращий особистий результат 
Ірини в 2017 році.

Климець виграла, причому у секторі 
змагалися найсильніші українські ме-
тальниці молота – Наталя Золотухіна з 
Черкас  та Ірина Нововожилова з Нової 
Каховки. 

«Психологічний бар’єр подолано, 
нарешті мені вдалася спроба на 70 мет-
рів. Тепер треба поліпшити й цей показ-
ник, адже норматив на чемпіонат світу в 
Лондоні становить 71 метр», – розповіла 
Ірина.

Виконувати норматив Климець пла-
нує на Командному чемпіонаті України 
на початку червня в Луцьку. 

ТИМОЩУК 
ЗАСВІТИВСЯ ІЗ 
«КОЛОРАДКОЮ»
9 травня футболісти і тренерський 
штаб російського ФК «Зеніт» 
поклали квіти до монумента «Мати-
Батьківщина» на Піскаревському 
меморіальному кладовищі, що в 
Санкт-Петербурзі.

Серед шанувальників пам’яті загиб-
лих на фото можна помітити й віднедав-
на тренера «Зеніта», лучанина Анатолія 
Тимощука із георгіївською стрічкою в 
руках. Також на фотоколажі, що його 
активно ширять у Facebook, аналогічну 
символіку видно й на авто Тимощука.

Нагадаємо, що лучани ухвалили пе-
тицію з вимогою позбавити Тимощука 
звання Почесного громадянина Луцька, 
але депутатам міськради не вистачило 
для цього кількох голосів.

ДЖОШУА ХОЧЕ 
РЕВАНШУ, КЛИЧКО 
МОВЧИТЬ
Реванш між українським боксером 
Володимиром Кличком та британцем 
Ентоні Джошуа, ймовірно, 
відбудеться цьогоріч восени. Про це 
розповів промоутер британця Едді 
Хирн, повідомляє The Іndependent. 
Місцем проведення цього бою має 
стати Уельс (Великобританія).

«Вірю, що Кличко скористається сво-
їм правом на реванш, тому ми вивчаємо 
можливі дати. Стадіон у столиці Уельсу 
Кардіффі не буде доступний в листопа-
ді, тому 28 жовтня – зручна дата. Також 
є ймовірність провести бій у грудні, та я 
цього не хотів би. Але якщо це буде гру-
день, то поєдинок можуть прийняти Лас-
Вегас, Китай або Дубай», – заявив Хирн.

Сам Кличко-молодший ще не визна-
чився, чи погодиться на бій-реванш.

легка атлетика

скандал

інтрига

«ЗВИТЯГУ» ВИГРАЛА СОТНЯ СИНА ГЕРОЯ АТО

молодь бути відважною, брати 
приклад із подвигу Української 
повстанської армії. Суть теренів-
ки полягає в тім, аби зберегти 
прапор своєї команди до кінця 
гри й захопити стяг суперників. 
Щоби відвоювати прапор, треба 

знайти місце розташування су-
противників, які можуть зміню-
вати місце дислокації. У кожного 
гравця на руці є символ життя – 
пов’язка. Зірвати її – означає вби-
ти супротивника. 

У грі традиційно використо-

tribuna.com

Голов на – битва за «бронзу» між «Зорею» та 
«Олімпіком», другорядна – перемога в другій 
групі, яку ведуть «Сталь» і «Ворскла». 

Волинянин 
Влад Шаповал 
перескочити 
через захист 
«Сталі» не зумів

Головне у грі – 
уберегти прапор 
команди

На теренівку 
прибули учасники 
навіть з Донеччини

вували військовий впоряд УПА, 
відповідні команди та структуру. 
Звитяжці ходили в розвідку, щоб 
знайти ворожу сотню, цілодобо-
во чергували, охороняючи пра-
пор, атакували суперника й де-
монстрували сміливість у «боях», 
училися виживати в природних 
умовах і, незважаючи на запеклу 
боротьбу, завжди залишатися 
вір ними побратимами та пова-
жати одне одного.

Цьогоріч змагалися дві сотні: 
«Вовча зграя» на чолі з Максимом 
Шостаком (псевдо Слон) та «Лісо-
ві чорти» із сотенним Романом 
Битяком (псевдо Хмара). Пере-
могу та два прапори здобула сот-
ня Слона, який разом з батьком 
Сергієм Шостаком брав участь 
у Революції Гідності. На Майдані 
його тато був поранений, із по-
чатком війни Сергій Шостак став 
заступником командира взводу 
24-го батальйону територіальної 
оборони «Айдар», однак 27 липня 
2014-го загинув під Луганськом. 
Потужною стала й третя сила – 
«Махновці», яких згуртував Віта-
лій Бабій (друг Чорний). Майже 
тридцять досвідчених звитяжців 
не давали спокою обом сотням, 
постійно нападаючи на них і за-
бираючи прапори, або просто 
горлаючи ночами веселі пісні під 
таборами. 

У підсумку найкращі таборо-
вики отримали цінні подарунки 
від організаторів, а всі учас-
ники – футболки з логотипом гри 
від спонсорів. Та найважливіше у 
«Звитязі» – незабутні спогади про 
лісові пригоди у пам’ять про від-
чайдушних воїнів УПА, які у цих 
же лісах боролися не на життя, а 
на смерть.

30 квітня 27-річний Джошуа виграв 
у 41-річного Кличка технічним 
нокаутом в 11-му раунді

skysports.com
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Учора не належить нам, але завтра – це наша перемога або програш. Ліндон Б. Джонсон
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Дівчинка з пірсингом, купаючись у річ-
ці, впіймала карася на пупок.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Три стадії бідності українця:
1) немає грошей;
2) зовсім немає грошей;
3) доведеться міняти долари.

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

Новий тариф на мобільному: бла-бла-
бла – і немає бабла!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчинка виходить із ванної і каже Во-
вочці: 

– У тебе в ванній висять два рушники: 
один під буквою «М», другий під буквою 
«Ж». 

Я взяла той, що під буквою «Ж». Я пра-
вильно зрозуміла, «Ж» – для жінок, «М» – 
для мужчин? 

– Ні, «М» – для морди...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий! Подаруй мені на день наро-
дження щось таке, щоб я легенько так пра-
вою ніжкою натиснула, і р-р-раз – стрілка 
від 0 до 100 за три секунди...

– Ваги підійдуть?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Розмовляють дві мами другокласни-
ків:

– Ти своєму синові математику зроби-
ла?

– Так.
– Дай списати.

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

Змія вкусила Віталія Кличка, але, упій-
мавши його погляд, відсмоктала отруту 
назад.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заскочивши чоловіка із коханкою, Роза 
скандалити не стала. Сказала:

– Сядьте ближче одне до одного. Я вас 
сфотографую. На пам’ятник.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Синку, тут шість яблук, віддай поло-
вину братикові. Скільки ти йому даси?

– Два.
– Хіба ти не вмієш рахувати?
– Я то вмію, а він ще ні.

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

Усі думали, що Коля горбатий, а в ньо-
го просто був короткий шнур від навуш-
ників.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У мене є прес, але він працює під при-
криттям.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Спортивний коментатор бере інтерв’ю 
у нашого лижника, який щойно зійшов з 
дистанції:

– Ви, звичайно, не перемогли, але ска-
жіть, вам сподобалася сама гонка?

– Самогонка сподобалася, тому й не 
перемогли.

Жартівливий гороскоп на 18 – 24 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Те, що ви сьогодні вважаєте 
проблемами, – не більш 
ніж тимчасові труднощі, в 

подоланні яких і полягає радість буття. 
Бо що то за життя – без боротьби? Зірки 
не радять шикувати, варто обмежитися 
найнеобхіднішим.

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Начальник департаменту 
муніципальної поліції Луцька
Висока ефективність праці, 
відчутний прогрес у справах, 
особливо в корпоративному 

бізнесі чи політиці. Ймовірні нові надбання 
та трофеї. В особистому житті можливі 
вибухові конфлікти. Будьте стриманими.

Близнята (22.05 – 21.06)
Андрій Козюра 
6 червня 1979 р.
Депутат Луцькради, адвокат
Період напруженості почуттів, 
коли можуть несподівано 
спливти сексуальні й фінансові 
проблеми, стати руба питання 

влади і любові. Варто уникати ревнощів, 
сімейних сварок, конфліктів на роботі й 
ситуацій, у яких можливе здирництво.

Рак (22.06 – 23.07)
Ірина Констанкевич 
23 червня 1965 р.
Народний депутат
Спрямуйте енергію на 
духовне вдосконалення. Нова 
зачіска принесе гостроту 
почуттів, поліпшить вашу 

здатність до передбачень і проникливість. 
Цілком імовірні знайомства, які стануть у 
пригоді в майбутньому.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волинської області
Невгамовні дні, коли 
кипить ментальна енергія 
і спрацьовує комерційний 

інстинкт. Хороший період для перемовин, 
обговорення подальшої стратегії. 
Максимум контактів, можливі вдалі ділові 
поїздки.

Діва (24.08 – 23.09)
Костянтин Петрочук 
14 вересня 1978 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Вивчатимете досвід 
попередника. Зорі радять 
почистити не тільки вулиці 

рідного міста, але й сусідів по роботі. 
Цей період зажадає від вас величезного 
фізичного і психічного напруження.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар 
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради,
заступник голови 
Держлісагентства України
Поки дохід стабільний – не 
варто нічого змінювати в 

роботі. Працездатність шкутильгатиме. 
Не розслабляйтеся – намагайтеся й далі 
удавати синдром напруженої роботи. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Іван Корчук 
11 листопада 1958 р.
Керівник «Луцькводоканалу»
Можливі зміни виду 
діяльності, стилю роботи, 
посадові переміщення. 
Збільшиться інтерес до 

самопізнання та різних експериментів, 
прагнення до реформ у професійній сфері 
та підприємництві.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрій Линдюк 
14 грудня 1980 р.
Голова Маневицької РДА
Найбільш сильний в 
енергетичному плані тиждень. 
Не проводьте його пасивно, 
корисні прогулянки лісом та 

копанками. Можна попрацювати фізично 
або розумово – енергії буде достатньо. 
Дивіться під ноги.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Артем Дудік 
2 січня 1997 р.
Нападник ФК «Волинь»
Тиждень позначиться певним 
прогресом у матеріальному 
плані: вам віддадуть усе, що 
мали віддати, але не більше. 

Час стриманості почуттів та вироблення 
свого стилю. Зорі радять розпочати новий 
етап у житті. Гостріть кігті! 

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р.
Народний депутат, бізнесмен
Зустрічі з неординарними 
людьми або друзями 
втрутяться у ваші плани. 
Щоправда, від ваших 

колишніх володінь трохи недобре 
пахнутиме скандалом. Блокуйте погані 
думки, і дороги самі по собі розблокуються.

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Очікує неймовріне зростання 
престижу та впливовості, 
авторитету у співробітників і 

прихильності керівництва. Прокиньтеся, на 
роботу час! Наступного разу не дивіться на 
ніч романтичних комедій.
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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 АРІАНСЬКА ІСТОРІЯ КИСИЛИНА
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Локачинський район

Кисилин – невелике 
село в Локачинському 
районі Волинської 

області, яке налічує 
всього 300 з гаком осіб. 
Перша писемна згадка 
про нього належить до 
середини XVI століття. 
Як охарактеризував 
польський історик 
Роман Афтанази, «мале, 
загублене серед пісків 
та лісів містечко Кисилин 
було найстарішим гніздом 
волинсько-руської родини 
Кисилів».

Історія містечка спочатку 
була доволі стандартною: тут 
нічого особливого не відбу-
валося, воно переходило у 
власність від одного замож-
ного роду до іншого. Але так 
було до початку XVII століття, 
коли Кисилину судилося ста-
ти реформаційним центром 
усієї Волині. Тут діяло кілька 
аріанських (аріанство – одна 
з течій протестантизму) шкіл. 
Працювали аріанські пропо-
відники з усієї Речі Поспо-
литої. Проте після 1684 року 
в рамках кампанії проти 
протестантизму їх вигнали з 
містечка.

У першій половині XVII 
століття Кисилин належав Ча-
пличам. Вони ж і побудували 

тут палац, який також мали 
використовувати як аріан-
ську бібліотеку. Товщина стін 
споруди сягала 1,5 метра, під 
нею простягалися потужні 
підземелля.

Частину палацу займала 
оранжерея, з якої був вихід 
на веранду. Влітку її при-
крашали квітами. В інших 
кімнатах – гладко пофарбо-
вані стіни, дубовий паркет і 
муровані печі з камінами. У 
найбільшому салоні висіла 
велика люстра. Одну з кімнат 
використовували як архів. 
Кімнати прикрашали ампір-
ні меблі з червоного дерева. 
Палац у Кисилині зруйнува-
ли під час Брусилівського 
прориву. Руїни давнього монастиря в Кисилині

ua.igotow
orld.com
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Те, що стоїть за нами, і те, що стоїть перед нами, не має жодного значення порівняно з тим, 
що є всередині нас. Ральф Емерсон 
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погляд у минуле

18 травня – Ірина, Яків
19 травня – Денис, Михайло, 
Іван, Іларіон
20 травня – Антоніна, Давид, 
Йосип, Тадей, Ніл, Степан
21 травня – Іван, Арсеній
22 травня – Микола, 
Христофор, Василь, 
Гаврило, 
Килина
23 травня – 
Онисим, Симон, 
Сидір, Таїсія, 
Семен, Денис
24 травня – 
Кирило, Мефодій, 
Олександр, 
Костянтин, 
Ростислав

18 травня – Ірина, Яків–

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 24 травня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – набір кухонного 
приладдя Lang Da.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

Микола, 
Василь, 

он,

с

одій, 

* 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. Кf6 d2 
2. Кd3#

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

1 місяць –  14,7014,70 грн

3 місяці –  43,4043,40 грн

6 місяців – 85,1085,10 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

судоку

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

Домалюйте та розфарбуйте Петрика.
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ПЕРШИЙ РАДЯНСЬКИЙ 
ТЕЛЕВІЗОР ЗРОБИВ УКРАЇНЕЦЬ

Відшукайте правильну тінь.

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори: 
1 – голубий, 2 – коричневий, 3 – зелений, 

4 – рожевий, 5 – червоний.

«Завтра уперше в СРСР 
буде проведено передачу 

телебачення» – написала 
газета «Правда» в 1931 році. А 
вже через рік ленінградський 
завод «Комінтерн» розпочав 
виробництво перших радянських 
телевізорів «Б-2». Телевізор 
розробив ленінградський 
інженер, уродженець України 
Антон Брейтбарт.

У травні 1932 року на заводі випустили 
перші 20 телевізорів. Це була малогаба-
ритна ТВ-приставка до радіоприймача. У 
1933-1936 роках було випущено більш як 
три тисячі оптико-механічних телевізорів 
марки «Б-2» з розміром екрана 3х4 см. «Б-2» 
дозволяв приймати передачі за німецьким 
стандартом механічної розгортки на 30 
рядків при кадровій частоті 12,5 кадра за 
секунду.

Апарат був приладом з диском Ніп-
кова. Вбудована у корпус приставки лупа 
збільшувала видимий розмір екрана при-

близно до 3×4 сантиметрів. Фактично, 
зображення на ньому могла розглядати 
тільки одна людина.

Першим радянським телевізором, 
у якому було застосовано і діє зараз із 
роздільною здатністю 625 рядків, став 
«Москвич-Т1». Виробництво ж 
кольорових телевізорів у 
СРСР почалося лише в се-
редині 1967 року. 

Винахідником телеві-
зора вважають професо-
ра Петербурзького техно-
логічного інституту Бориса 
Розінга. 9 травня 1911 року 
він отримав перше теле-
візійне зображення. Його 
учень, російський емі-
грант Володимир Зворикін 
у 1928 році дістав перший 
патент на телевізор у США. 
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Серійний радянський телевізор 
випустили у травні 1932 року
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2003: Олександр Пономарьов – 
14 місце;
2004: Руслана – 1 місце;
2005: Ґринджоли – 19 місце;
2006: Тіна Кароль – 7 місце;
2007: Вєрка Сердючка – 
2 місце;
2008: Світлана Лобода – 12 місце;

2009: Ані Лорак – 2 місце;
2010: Alyosha – 10 місце;
2011: Міка Ньютон – 4 місце;
2012: Гайтана – 15 місце;
2013: Злата Огнєвич – 3 місце;
2014: Марія Яремчук – 6 місце;
2016: Джамала – 1 місце;
2017: O.Torvald – 24 місце.

ЗА 14 РОКІВ УЧАСТІ В «ЄВРОБАЧЕННІ» УКРАЇНА ЗДОБУЛА 
ДВА «ЗОЛОТА», ДВА «СРІБЛА» ТА ОДНУ «БРОНЗУ»

історія кохання 

відгуляли ДО ПОБАЧЕННЯ, «ЄВРОБАЧЕННЯ»!

КОХАНА ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ БУЛА 
ЙОГО УЧИТЕЛЬКОЮ І СТАРША НА 24 РОКИ

  Алла САДЕЦЬКА

З 7 до 13 травня 
столиця приймала 62-
ге «Євробачення». 

Україна отримала право 
проводити цей конкурс 
завдяки тріумфу співачки 
Джамали минулоріч у 
Стокгольмі.

Переможцем пісенного конкур-
су став представник Португалії 27-
річний Салвадор Собрал із компо-
зицією «Кохання для двох», яку він 
виконав рідною мовою. Співак отри-
мав 758 балів від глядачів та суддів, 
суттєво випередивши болгарина 
Крістіана Костова, який набрав 615 
очок. Третє місце посів молдовський 
гурт SunStroke Project зі 374 очками. 
Четвертою стала співачка Бланш із 
Бельгії (363 очки), п’яте місце – у Ро-
біна Бенгтссона зі Швеції (344 очки). 
Рок-гурт O.Torvald, який представ-
ляв Україну, посів третє місце з кінця 

  Галина ТЕРНОВА

«Бріджит! Бріджит! 
Бріджит!» – скандував 

натовп, коли вона вийшла 
на сцену із чоловіком – 
новообраним президентом 
Франції Еммануелем 
Макроном. Їхні стосунки 
не зовсім звичайні. Так 
навіть висловлювався 
сам пан Макрон. У день 
весілля він сказав, що 
вони не зовсім нормальна 
пара. Адже між ними 24 
роки різниці. Йому – 39, їй – 
64, вона викладала йому 
театральне мистецтво у 
школі, пише «BBC Україна».

15-річний Еммануель вирізняв-
ся неабияким інтелектом. Він на-
вчався в приватній єзуїтській школі 
в Ам’єні. 

«Тримався з дорослими як їхній 
одноліток, а не як підліток. Мене 
пов ністю підкорив розум цього 
хлопця», – сказала Бріджит.

Бріджит Троньо народилася в 
сім’ї власника кондитерської компа-
нії, відомої своїм печивом макарон. 
Була одружена з банкіром Андре 
Озьєром, має трьох дітей.

Макрон покинула учителювання, 
коли її чоловік обійняв пост міні-
стра економіки, і стала його рад-
ником. Кажуть, що вона вплинула 
на його погляди стосовно жінок у 
політиці. Наприклад, він пообіцяв, 

що на червневих парламентських 
виборах половина кандидатів від 
його руху «Вперед» будуть жінками. 
Також Макрон казав, що хоче фор-
малізувати роль першої леді. Ми-
нулого місяця він сказав в інтерв’ю 
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з-поміж 26 учасників фіналу, набрав-
ши лише 36 очок.

Це перша перемога Португалії у 
цьому шоу. Проте Салвадор Собрал 
заявив, що не відчуває себе героєм, 
адже «Євробачення» дає коротко-
тривалу відомість. «Це все добре, 
але не варто забувати: сьогодні ти 
виграв, а завтра тебе ніхто не зга-
дає. Тому слід продовжувати робити 
якісну музику. І це те, що я планую 
робити», – зауважив переможець 
«Євробачення-2017».

До слова, сам Собрал був одним 
із фаворитів букмекерів. Цікаво й те, 

що співак був відсутнім на репетиці-
ях «Євробачення» у Києві й прибув 
до столиці перед початком конкурсу 
8 травня. Як з’ясувалося, у цей час 
Салвадор перебував на операціях 
з видалення двох гриж. Окрім того, 
артист має хворе серце, й до кінця 
року йому треба знайти донора сер-
ця, щоби вижити.

Виконавчий директор «Євроба-
чення» Йон Ола Санд високо оцінив 
рівень проведення конкурсу в Укра-
їні. «Євробачення» в Києві пройшло 
бездоганно. Ми не мали жодних 
проблем», – зазначив він.

У КИЄВІ ВДРУГЕ ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ПІСЕННИЙ КОНКУРС

Під час виступу Джамали у фіна-
лі «Євробачення» скандально 

відомий провокатор Віталій Седюк 
вискочив на сцену й показав голі 
сідниці 200-мільйонній аудиторії. 
Співачка вдала, що нічого не ста-
лося, а хулігана швидко вивели зі 
сцени. Причому зробив він це із 
прапором Австралії на спині, чим 
особливо спантеличив австралійців, 
які одразу почали перепрошувати 
за ганебну витівку. Згодом очільник 
МВС Арсен Аваков повідомив, що 
Віталій Седюк чинив опір поліції, 
після чого потрапив на кілька діб в 

ізолятор. Суд відпустив бешкетника 
під особисте зобов’язання, а також 
постановив сплатити штраф у роз-
мірі 6400 грн у разі порушення умов 
звільнення. Седюк пояснив, що це 
такий собі «акт його епатажності», а 
для витівки обрав номер Джамали, 
адже вона виступала на малій сце-
ні, біля якої саме був провокатор. 
Представника Португалії пошкоду-
вав через його проблеми із серцем.

На рахунку Віталія Седюка  вже 
багато скандальних витівок світо-
вого масштабу, які він прокрутив з 
відомими особистостями. Ще коли 

хлопець працював журналістом на 
«1+1», у прямому ефірі він запропо-
нував руку й серце та десять соток 
землі в рідному Борисполі герцогині 
Кейт Міддлтон у день її одруження з 
принцом Вільямом. На Венеційсько-
му фестивалі вручив співачці Мадон-
ні букет гортензій, які вона ненави-
дить. Пробравшись на церемонію 
Grammy, скандальний журналіст не 
тільки вмостився в одному ряду із 
зірками, а й вийшов на сцену, щоб 
отримати нагороду замість співачки 
Адель. На прем’єрі фільму з Уїллом 
Смітом у Москві Віталій підійшов до 

актора, почав його обіймати й поліз 
цілуватися, за що отримав від кіно-
зірки ляпаса. Згодом він намагавася 
поцілувати сідниці Кім Кардашян, 
падав на коліна перед Леонардо Ді 
Капріо, ледве не зірвав показ мод у 
Нью-Йорку, вибігши на сцену в ко-
роткому пальті, стрінгах, червоних 
шкарпетках та короні. Також Віталій 
Седюк намагався потрапити на цере-
монію вручення «Оскар» у костюмі 
лебедя, звідки й загримів до в’язниці, 
а ще пробував залізти під сукню гол-
лівудської актриси Америки Ферре-
ри й навіть бився з Бредом Піттом.

Вартість пісенного 
конкурсу в Україні 
склала майже 
мільярд гривень, 
або понад 30 

мільйонів євро. На конкурс 
приїхало понад 20 тисяч 
іноземців і понад 40 тисяч 
українців. 

Участь у «Євробаченні-2017» взяло 42 країни. Утретє на 
його сцену вийшов представник Австралії. А для Австрії, 
Великобританії та Данії цей конкурс став ювілейним – 
60-м. Повернулися Португалія (у 2016-му відмовилася) 
і Румунія (у 2016-му дискваліфікована). Водночас Боснія 
і Герцеговина та Росія відмовилися брати участь.

Батьки Еммануеля бачили, що 
син закохався, але, здається, не пі-
дозрювали, хто був об’єктом його 
пристрасті. Вони думали, що це од-
нокласниця хлопця Лоуренс Озьєр. 
А насправді він любив її матір, пише 
біограф Анне Фулда. Коли батьки ді-
зналися про це, то попросили учи-
тельку триматися подалі від хлопця 
до його повноліття. «Не можу нічо-
го обіцяти», – відповіла вона.

У 17 років Еммануель сказав 
Бріджит, що одного дня одружить-
ся з нею. Свою обіцянку він виконав 
через десять років – у 2007 році. 
Нині матір пана Макрона каже, що 
Бріджит для неї радше подруга, ніж 
невістка. А Лоуренс стала однією з 
палких прихильниць вітчима. На-
приклад, була на його останньому 
передвиборчому мітингу в Пари-
жі. Інша донька Бріджит, 32-річна 
Тіфані, працювала у його штабі 
юристом. Члени цієї родини були 
на сцені, коли Макрони публічно 
святкували перемогу біля паризь-
кого Лувру.

Обраний президент має трьох 
пасинків і сімох онуків від них. Пані 

Vanity Fair: «Якщо мене оберуть, 
вона буде поруч, матиме свою роль 
і місце».

Як колишня вчителька вона, 
можливо, допомагатиме молоді, 
але як саме – ще невідомо. Пан Ма-
крон пропонує, щоби ця діяльність 
не оплачувалася: «Вона матиме го-
лос, свій погляд на речі. Вона буде 
біля мене, як завжди, але також ма-
тиме публічну роль».

Деякі французькі карикатуристи 
вже пожартували про подружжя, зо-
бразивши пана Макрона студентом, 
який отримує інструкції від дружи-
ни. А його опонентка Марін Ле Пен 
підпустила шпильку про їхні стосун-
ки під час дебатів. Жінка заглянула у 
свої нотатки, посміхнулася і сказала: 
«Пане Макрон, бачу, ви намагаєтеся 
грати зі мною у вчительку й учня. Та 
це не зовсім моє». До речі, під час 
виборчої кампанії Макрона звину-
вачували в тому, що він гей. 

Цікаво, що сама пані Макрон 
жартує із їхньої різниці у віці. Якось 
вона зауважила: «Йому треба пере-
могти в 2017 році, бо в 2022-му моє 
обличчя стане його проблемою».
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Португалець Салвадор Собрал
підкорив публіку чуттєвим виконанням 
ліричної пісні про кохання 

Лідер гурту O.Torvald – 
33-річний Євген Галич 

Джамала проти 
суворого покарання 
бешкетнику

Еммануель Макрон 
із першою леді Бріджит
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