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СЕЛЯН ОБДЕРЛИ 
ЯК ЛИПКУ

конфлікт

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17
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БЕЗВІЗ ЗАТВЕРДИЛИ: 
КОМУ, ЯК І КОЛИ МОЖНА 
ПОДОРОЖУВАТИ? 

ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ 
НИНІ ПЕРЕВЕРШУЄ 
ЧАСИ ЯНУКОВИЧА» 

думка 

ІВАН СИДОР: «ЛІКАР 
ЗАВЖДИ МАЄ 
ЛИШАТИСЯ ЛЮДИНОЮ»

Головний лікар 
Волинської обласної 

клінічної лікарні 
Іван Сидор очолює 
медзаклад уже понад 
три десятиліття. Каже, 
що з роками підходи до 
медицини та підготовки 
кадрів змінюються, проте 
одне є незмінним – лікар 
завжди має лишатися 
людиною.

персона

 читайте на стор. 4

У СЕЛІ ПІД ЛУЦЬКОМ 
НА САДОЧОК 
ЧЕКАЮТЬ ПОНАД 
15 РОКІВ

Село Лаврів має найбільшу 
протяжність на Волині – близько 

18 кілометрів. Тут є всі потрібні для 
сільської місцевості соціальні об’єкти – 
середня школа, церква, сільська рада, 
клуб, бібліотека, відділення банку 
та амбулаторія. Проте вже понад 
п’ятнадцять років у селі немає 
найважливішого для кожної місцевої 
родини – дитячого садочка.

домашні діти

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 6

 читайте на стор. 18

Поді

Акту

Соціу

На м

Пора

 

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 
платили нашу газет

виграти цінний
читачів, які пер

98

:

ну.
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ня.

ризів!ризів!рири

Ц У К О Р

6 місяців – 85 гривень

Підприємство 
«Біопаливно-
енергетична компанія», 

діяльність якого є однією з 
причин нестерпного смороду в 
Луцьку, працює без потрібних 
дозволів. Воно діє на території 

Гнідавського цукрового 
заводу та спеціалізується 
на виготовленні біоетанолу. 
Відходи від виробництва 
скидають на фільтраційні 
поля цукрового заводу. 
Туди ж зливають і нечистоти 

з мікрорайону Вересневе 
та села Гірка Полонка. Це 
спричиняє хімічну реакцію, 
результат якої відчуває весь 
Луцьк.

НЕСТЕРПНИЙ СМОРІД 
ЗБУНТУВАВ МІСТО 

 читайте на стор. 4

ПІСЛЯ ДЕСЯТИ РОКІВ СУДОВОЇ 
ТЯГАНИНИ СЕДЛИЩЕНЦІ ПРАГНУТЬ 
ПОСТАВИТИ КРАПКУ У СТОСУНКАХ
З ІНВЕСТОРАМИ

 читайте на стор. 7
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ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ 
ЗАБРАВ ЖИТТЯ 
22 ЛЮДЕЙ 
На стадіоні «Манчестер Арена», що у Ве-
ликобританії, під час концерту терорист 
підірвав вибухівку. Загинуло 22 людини, 
серед них – діти. Близько 60 осіб отри-
мали поранення. Відповідальність за те-
ракт узяло на себе терористичне угру-
пування «Ісламська держава». 

РОСІЯНИ ОБИРАТИМУТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА В ДЕНЬ 
АНЕКСІЇ КРИМУ 
Російська Держдума ухвалила пакет 
змін до законодавства, які, зокрема, пе-
редбачають перенесення виборів пре-
зидента на день анексії Криму – 18 бе-
резня 2018 року, повідомляє ВВС.

ПОСЕРЕД НЬЮ-ЙОРКА 
АВТО В’ЇХАЛО У НАТОВП 
26-річний колишній військовослужбо-
вець військово-морського флоту США 
врізався в натовп на Таймс-сквер у Нью-
Йорку вранці 18 травня. Чоловік сказав 
поліцейським під час затримання, що 
чув голоси, які й змусили його піти на 
злочин. Він сподівався, що його застре-
лять при затриманні. Унаслідок наїзду 
загинула 18-річна американка. 

У БРАЗИЛІЇ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛЯПАВСЯ В СКАНДАЛ 
Верховний суд Бразилії дозволив розпо-
чати розслідування стосовно президен-
та країни Мішеля Темера, підозрювано-
го в корупції. Приводом став відеозапис, 
що опинився в розпорядженні суду, на 
якому Темер нібито погоджує підкуп за 
мовчання колишнього спікера нижньої 
палати парламенту Бразилії Едуарду 
Куньї. Екс-чиновник відбуває тюремний 
термін за участь у корупційних угодах.

48 ОСІБ ЗАГИНУЛО 
ПІД ЧАС ПРОТЕСТІВ 
У ВЕНЕСУЕЛІ 
За 50 днів масових антиурядових про-
тестів у Венесуелі загинуло 48 осіб, се-
ред них – і демонстранти, і силовики, 
повідомляє DW. Нагадаємо, з початку 
квітня у Венесуелі практично щодня від-
буваються акції протесту проти ниніш-
ньої влади. У ході демонстрацій поліція 
затримала понад 1 тис. осіб, які виступа-
ють на боці опозиції. 

ОСВІТНІЙ ПРОТЕСТ 
В УГОРЩИНІ ОХОПИВ 
ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ
Тисячі людей пройшлися вулицями Бу-
дапешта, висловлюючи протест про-
ти політики чинного прем’єр-міністра 
Угорщини Віктора Орбана. Після ухва-
лення суперечливого закону про вищу 
освіту це вже не перша подібна акція в 
країні, інформує DW. Згідно з новим за-
коном, іноземні університети, крім філії 
в Угорщині, мусять мати відділення у 
своїй країні.

З АВТОРА СЕКРЕТНИХ 
ПУБЛІКАЦІЙ ЗНЯЛИ 
ЗВИНУВАЧЕННЯ
Прокуратура Швеції оголосила про 
зняття обвинувачень та анулювання ор-
дера на арешт Джуліана Ассанжа – за-
сновника сайта WikiLeaks, що публікує 
таємну інформацію. У 2010-му проти 
чоловіка порушили справу про зґвал-
тування. Після цього він був змушений 
виїхати до Еквадору. Тоді у США поча-
ли власне розслідування про розголо-
шення секретних даних в публікаціях 
WikiLeaks. 

У США ЗАСУДИЛИ 
УКРАЇНСЬКОГО ХАКЕРА 
До 2,5 років в’язниці в Сполучених Шта-
тах Америки засудили українського ха-
кера Вадима Єрмоловича, повідомляє 
Reuters. Його звинуватили у викраденні 
інформації з фінансовими даними. Ви-
дання зазначає, що у результаті злочин-
них дій хакер отримав понад 100 міль-
йонів доларів прибутку. 

світова хроніка трагедія

ПОЇЗД ЗБИВ ЛУЧАНКУ НА СМЕРТЬ

де гроші?

будьте пильними! розплата 

ДЕРЖАВА БОРГУЄ ВОЛИНІ 
482 МІЛЬЙОНИ ЗА СУБСИДІЇ

І РЕАЛЬНІ, Й ВІРТУАЛЬНІ: 
ШАХРАЇ ВИДУРЮЮТЬ ГРОШІ 

ВОДІЯ, ЯКИЙ ПРИВІЗ СМІТТЯ 
ЗІ ЛЬВОВА, ЗАСУДИЛИ

Луцьк 

На залізничному переїзді 
на вулиці Задворецькій 
у Луцьку під вантажний 

потяг потрапила 16-річна 
лучанка. Дівчина загинула на 
місці. 

За фактом смерті поліція розпочала 
перевірку. Пригода трапилася 18 трав-
ня близько 16-ї години. Попередньо 
встановили, що дівчина йшла вулицею 
в навушниках і не почула попереджу-
вального сигналу потяга, що і призвело 
до трагедії.

Лучанка була ученицею навчально-
виховного комплексу №26, вчилася у 

10-му класі. У зв’язку з трагедією в школі 
оголосили траур. 

«Те, що сталося, – велика трагедія для 
нас, для родини, батьків. Я спілкувався зі 
свідками, які були на місці події, усі вони 
розповідають, що це був нещасний ви-
падок, пов’язаний з необережністю. На 
жаль, це призвело до трагедії та неви-
правної втрати. У зв’язку з цією трагіч-
ною подією у школі оголосили траур, у 
холі стоїть портрет учениці, горить лам-
падка, діти та батьки приносять квіти», – 
розповів директор школи Іван Леуш.

Відомості внесли до журналу єдино-
го обліку заяв та повідомлень про кримі-
нальні правопорушення й інші події. 

volynpost.com

За попередньою версією, дівчина 
загинула через необережність

Луцьк, Ковель, Нововолинськ, 
Володимир-Волинський

У Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана вимагають невідкладно 
розв’язати питання з відшкодуванням 
бюджетам міст обласного значення 
Волині коштів на забезпечення пільг 
та субсидій населенню. Про це під час 
брифінгу в парламенті 18 травня заявили 
народні депутати Ірина Констанкевич 
(УКРОП) та Ігор Гузь («Народний фронт»).

Нині борг державного бюджету перед 
чотирма містами – Луцьком, Ковелем, Ново-
волинськом та  Володимиром-Волинським – 
становить майже 482 млн грн. 

«Велике прохання до Прем’єр-міністра 

України Володимира Гройсмана: почути ке-
рівників міст Волині та громаду і вжити усіх 
заходів для того, щоб складні питання еконо-
мічного розвитку на місцях було розв’язано 
якнайшвидше», – сказала Ірина Констанкевич.

Виконувач повноважень міського голо-
ви Луцька Ігор Поліщук зазначив, що нині 
держава боргує Луцьку 248 млн грн. Йдеть-
ся про відшкодування коштів на забезпе-
чення пільг та субсидій, з яких 123 млн – 
«Луцьктеп лу», 11 млн –  «Луцькводоканалу» 
та ще 5 млн – об’єднанням співвласників ба-
гатоквартирних будинків.

«Це призводить до збільшення заборго-

ваності комуналь-
них підприємств 
за природний 
газ та електро-
енергію, до зрос-
тання штрафних санкцій за розрахунками, 
неможливості сплатити податки та єдиний 
соціальний внесок. Окрім того, нам не буде 
чим заплатити зарплату людям, які працю-
ють у комунальній сфері. Сьогодні є загроза 
не отримати номінації на газ, що може при-
звести до перебоїв гарячого водопостачання, 
ускладнюватиме підготовку до опалювально-
го сезону», – пояснив Поліщук.
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Нововолинськ, Володимир-
Волинський, Луцький райони 

Днями до луцького відділення 
поліції звернулася 29-річна жителька 
району: 20 травня близько 18:30 
невідомий під приводом купівлі 
дитячого візка через інтернет 
заволодів ї ї грошима  – 5 тис. 
136 грн. Аналогічна заява надійшла 
й від жителя Одеси. У чоловіка під 
приводом продажу запчастини до 
автомобіля через сайт видурили 
3 тис. 200 грн.

Окрім цього, до поліцейських зверта-
ються пенсіонери, які потрапили на гачок 
до шахраїв, що представилися соціальни-

ми працівниками. Наприклад, 17 травня 
пенсіонер із Володимира-Волинського 
повідомив, що до нього прийшли незна-
йомі чоловік та жінка, які представилися 
працівниками соціальної служби. Під ви-
глядом оформлення соціальної допомоги 
та обміну валюти вони видурили у заявни-
ка більш як 90 тис. грн та 3 тис. дол. США.

Аналогічна заява надійшла до полі-
ції від 85-річної жительки Володимира-
Волинського та ще двох нововолинців. 
Загалом за добу пройдисвіти виманили у 
волинян понад 190 тис. грн. За усіма фак-
тами шахрайств слідчі розпочали кримі-
нальні провадження за ст. 190 Криміналь-
ного кодексу України.

Горохівський район 

26-річного жителя села Петропавлівська 
Борщагівка Київської області покарають за 
забруднення волинських земель відходами, 
повідомили у прес-службі прокуратури. 

Як відомо, в ніч на 9 травня 2017 року на терито-
рії лісового масиву Берестечківського лісництва не-
подалік села Піски Горохівського району незаконно 
розвантажили тверді побутові відходи, привезені зі 
Львова. 

Водієм однієї з вантажівок і був засуджений 
чоловік. Наразі Горохівський районний суд визнав 
його винним і призначив покарання у вигляді штра-
фу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (3400 грн). А на вантажівки, якими 
львівське сміття привезли на Волинь, накладено 
арешт.
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ТУРЕЧЧИНА ТА УКРАЇНА 
СКАСУВАЛИ ВІЗИ 
Уряд схвалив постанову, яка дозволить 
громадянам обох країн здійснювати 
взаємні поїздки за ID-картками термі-
ном до 90 днів протягом 180 днів, пові-
домляє «Укрінформ». 
НАБУ ХОЧУТЬ ДОЗВОЛИТИ 
ПРОСЛУХОВУВАННЯ 
МВФ звернувся до українського уря-
ду з листом-попередженням, у якому 
нагадав про зобов’язання офіційного 
Києва щодо діяльності НАБУ. Зокре-
ма, про право самостійно ініціювати в 
суді прослуховування підозрюваних 
чиновників-корупціонерів. Зараз для 
негласного прослуховування НАБУ має 
просити СБУ про звернення з відповід-
ним клопотанням до суду, повідомляє 
Hubs.
ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ 
МОЖУТЬ ЗНИКНУТИ 
Уряд схвалив законопроект про рефор-
му пенсійної системи. Зокрема, вона 
передбачає скасування з 2018 року 
призначення пенсій на особливих умо-
вах, у тому числі за вислугою років для 
всіх держслужбовців, окрім військових і 
окремих списків людей важких та шкід-
ливих професій. Надалі слово за Радою 
реформ, передає УНІАН. 
СУМУ АЛІМЕНТІВ 
ЗБІЛЬШИЛИ 
Якщо раніше мінімальний розмір алі-
ментів на дитину становив 30% про-
житкового мінімуму для дитини, то но-
вий закон підвищує рівень виплат до 
50%. Також законопроект передбачає, 
що аліменти є власністю дитини (рані-
ше було прописано, що вони належать 
тому, з ким вона живе).
ЗАТРИМАЛИ ГОЛОВНОГО 
ПСИХІАТРА МІНОБОРОНИ
Начальник клініки психіатрії Головного 
військово-медичного госпіталю Мін-
оборони хотів 52 тис. грн хабара від 
військовослужбовця за довідку про не-
можливість проходження військової 
служби, повідомили у прес-службі київ-
ської прокуратури. 
СТАЛІНУ ТА БЕРІЇ 
ВИСУНУТЬ ПІДОЗРИ 
Прокуратура Криму підписала повідом-
лення про підозру Йосипу Сталіну і Лав-
рентію Берії в насильницькому пересе-
ленні у 1944 році кримськотатарського 
народу та представників інших нацгруп 
з території Кримської АРСР, повідомили 
у Генпрокуратурі.
ЗАКОН САВЧЕНКО 
ВІДМІНИЛИ 
Рада ухвалила зміни до Кримінального 
кодексу про правила складання пока-
рань та зарахування строку поперед-
нього ув’язнення, якими скасовується 
так званий закон Савченко. У разі по-
збавлення волі попереднє ув’язнення 
буде зараховуватися судом у строк по-
карання «день за день» (було «день за 
два»). Сама ж Савченко попросила Пре-
зидента Петра Порошенка ветувати цей 
закон. 
«УКРТРАНСНАФТА» 
ДРУЖИТЬ ІЗ 
«КОНТИНІУМОМ»  
ПАТ «Укртранснафта», яка оперує магі-
стральними нафтопроводами країни, 
ігнорує рекомендації правління НАК 
«Нафтогаз України» про перехід на об-
слуговування в державні банки, пише 
«Економічна правда». Натомість досі за-
лишається на обслуговуванні у «Банку 
інвестицій і заощаджень» (БІЗ), до якого 
причетний «Континіум». 
ВВЕЛИ КВОТИ НА ЕФІР 
УКРАЇНСЬКОЮ 
Рада ухвалила закон, який запроваджує 
на телебаченні обов’язкові квоти пере-
дач і фільмів українською мовою: 75% 
для загальнонаціональних і регіональ-
них телеканалів, 60% – для місцевих те-
леканалів, 75% – для програм новин.

українська хронікаУ СУМНУ РІЧНИЦЮ З 
ВОЛИНЯНАМИ ПЛАКАЛО НЕБО 
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ЧЕРЕЗ КРАДІЖКУ 
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попалися 

Луцьк 

Фільм про трагічні 
події під 
Волновахою, 

слова вдячності тим, хто 
захистив мир в Україні, та 
квіти загиблим: у Луцьку 
відзначили скорботну 
річницю загибелі бійців-
волинян на сході.

22 травня 2014 року ворог 
посеред ночі жорстоко розстрі-
ляв 10-й блокпост українських 
військовослужбовців 51-ї брига-
ди під Волновахою у Донецькій 
області. Тоді на вівтар злощасної 
війни поклали життя 18 хлопців, 
чимало з них – волиняни. У сум-
ну річницю за особисту мужність 
і героїзм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку в 
умовах, пов’язаних з ризиком для 
життя під час захисту незалеж-
ності та територіальної ціліснос-
ті України, нагороди Української 
православної церкви Київського 
патріархату – медалі «За жертов-
ність і любов до України» – по-
смертно удостоїли солдата Рома-
на Власюка. Голова громадської 

організації «Спілка воїнів АТО 
Волині» Олександр Серватович 
вручив вищу нагороду спілки – 
орден «Народний Герой Волині 
2-го ступеня Срібний Тризуб» – 
полковнику Юрію Іванущенку та 
капітану Василю Шпільці. Відзнаку 
командира бригади «За мужність і 
відвагу» солдату Михайлу Рибаку 

присудили посмертно. Вручали 
також знаки народної пошани – 
медалі та відзнаки. 

По тому велелюдною ходою 
проспектом Волі лучани вшанува-
ли пам’ять загиблих за єдність та 
територіальну цілісність України у 
зоні проведення АТО. Завершили-
ся вшанування на міському цвин-

тарі в селі Гаразджа, де розташо-
вана Алея почесних поховань. 

Виконувач повноважень 
луцького міського голови Ігор 
Поліщук зазначив, що вже чет-
вертий рік у страшній війні ги-
нуть кращі сини українського на-
роду, і слів, аби зарадити горю та 
болю втрати рідних, бракує. Він 
відзначив, що Герої полягли за 
те, щоб ми могли жити й працю-
вати в рідному місті, на Волині та 
в Україні. З його слів, обов’язком 
українців є жити та працювати 
так, щоб не було соромно перед 
пам’яттю Героїв, їхніми роди-
нами.

Перший заступник команди-
ра 51-ї ОМБ у 2014-2015 роках 
полковник Юрій Іванущенко зи-
чив, аби такі алеї не мали місця 
для розширення більше у жодно-
му населеному пункті, аби було 
менше трауру, безповоротних 
втрат, аби над Україною було 
чисте мирне небо, попри те, що 
цього дня природа «плакала» за 
полеглими бійцями-волинянами.

Волинь завжди пам’ятатиме своїх Героїв

Турійський район 

Одну з будівель в історичному 
комплексі «Вовчак. Волинська 
Січ», де зберігалися експонати, 
днями обікрали невідомі. 
Волинян закликають 
допомогти розшукати 
викрадені речі. Урочище, 
де розташовувалася одна 
з перших повстанських баз 
підрозділів УПА під назвою 
«Січ», – у Турійському районі.

«Дуже прикро, що таке стало-
ся. Адже ми працюємо для того, 
аби зберегти славну історію рід-
ного краю, аби було що показати 
нашим дітям. Я приїжджаю в уро-

чище у вільний від роботи час, як 
роблять і інші волонтери, коли 
кому виходить, бо ж усе ми робимо 
на ентузіазмі», – бідкається волон-
тер Сергій Приходько.

«Зникли німецькі нагороди за 
поранення, каска німецька, штик-
ніж до німецької гвинтівки маузер. 
Окрім цього, вкрали й три тубуси 
від РПГ, гільзи відстріляні з АТО. 
Також поцупили лопати й сокири, 
на них є надпис «Вовчак», – додав 
волонтер.

Тож він звертається до волинян 
із проханням допомогти знайти 

викрадені речі. Усі, кому відома 
будь-яка інформація, можуть теле-
фонувати на номер 068-915-68-85 
(Сергій), або ж повідомити про це 
у Facebook на сторінці спільноти 
«Урочище «Вовчак». 

Зі слів Сергія Приходька, до 
відновлення урочища за остан-
ні роки приєдналося понад пів-
тори сотні людей. Як наголошує 
волонтер, наразі там працюють 
над облаштуванням освітлення та 
встановленням відеокамер, аби 
запобігти у майбутньому подібним 
крадіжкам.

Сергій П
риходько 

Одна з украдених речей

Волинь 

Абсолютним лідером за кількістю 
україномовних шкіл є Рівненщина: 
там 100% таких шкіл. Показник 99,9% 
мають Волинська й Тернопільська 
області, 99,6% – Вінниччина й 
Чернігівщина, 99,5% – Київська 
і Житомирська області. У Києві 
україномовними є 97,1% шкіл (при цьому 
російськомовні школи складають 2,7%), 
повідомляє «Слово і діло». 

Найбільше шкіл, де викладання відбу-
вається не українською, у відсотковому 
співвідношенні – на сході й півдні країни 
(навіть без зони АТО і Криму): в Донецькій 

(40,5%), Луганській (34,9%), Одеській 
(30,6%), Харківській (27,1%) і Запорізькій 
(24,6%) областях. 

Загалом по країні у більшості шкіл на-
вчання відбувається українською мовою 
(89,7%), при цьому 9,4% припадає на ро-
сійськомовні школи. Також є школи, де 
викладають мовами інших національних 
меншин (татарською, румунською, мол-
довською), а також англійською. У дер-
жавних загальноосвітніх навчальних за-
кладах відсоток використання української 
мови сягає 89,8%, а російської – 9,2%, тоді 
як у приватних школах цифри вже зовсім 
інші: 55% проти 41,1% відповідно. 

Володимир-Волинський район  

Одразу три автомобілі 20 травня стали жертвами 
ям на трасі між Устилугом та Володимиром-
Волинським (8 км дороги Н-22 «Устилуг-
Луцьк-Рівне»). Посадовців, відповідальних за 
стан дороги, притягнуть до відповідальності, 
повідомляють луцькі патрульні.

У Audi A6, Volkswagen T4 та Chrysler Voyager про-
бито передні й задні праві колеса, а також пошко-
джено підвіски, оскільки машини влетіли у вибоїни, 
глибина яких – понад 10 см.

Водії викликали патрульну поліцію. Полісме-
ни зібрали всі потрібні матеріали, які передадуть у 
сектор безпеки дорожнього руху, після чого на від-
повідальних за стан дороги посадовців оформлять 
адмінматеріали.

Як стало відомо згодом, протягом години ями за-
сипали дорожники.

facebook.com
/lutskpolice 

Водії не розгубилися 
й викликали поліцію

Рожище 

Нелегальну автомобільну заправку виявили у 
Рожищі на вулиці Заньковецької, повідомляє 
прес-служба волинської поліції.

На автозаправці продавали дизельне пальне 
без відповідних дозвільних документів та держав-
ної реєстрації. Дизпаливо відпускали по 20 гри-
вень за літр.

«У результаті проведених заходів незаконну 
діяльність автозаправки припинили. Автозаправ-
ний комплекс вилучили. Матеріали скеровано за 
підслідністю до Державної фіскальної служби у 
Волинській області», – повідомив Олександр Баса-
лик, начальник Рожищенського відділення поліції 
ГУНП у Волинській області.

Ковельський район 

У Ковельському районі двоє 15-річних підлітків 
проникли у школу села Зелена та поцупили близь-
ко 4 тис. грн. Утім юних злодюжок упіймали полі-
цейські. Директор закладу розповіла, що гроші 
зникли із двох навчальних класів та учительської. 
Кошти лежали в шухлядках столів. Поліцейські 
з’ясували, що спритники проникли у приміщен-
ня школи через незачинену майстерню. Санкція 
статті, яку інкримінують підліткам, передбачає по-
карання у вигляді позбавлення волі на строк до 
шести років. Триває слідство.
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гостра проблема 

  Ірина ДУДЕЙКО 
Луцьк, Луцький район 

ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ 
НИНІ ПЕРЕВЕРШУЄ 
ЧАСИ ЯНУКОВИЧА» 

Патріотичні політичні партії мають 
змогу зірвати спробу узурпації 

влади в країні, перемігши на виборах. 
Про це заявив голова Волинської 
обласної ради, член президії 
політради УКРОПу Ігор Палиця 
під час зустрічі лідерів УКРОПу з 
керівництвом обласних партійних 
організацій всієї України 19 травня.

«Такого намагання узурпації вла-
ди собі не дозволяв навіть Янукович. Я 
кажу, зокрема, про адміністративний 
тиск на виборах в ОТГ. Створюється вра-
ження, що Росія або фінансує вище ке-
рівництво країни, або дає йому вказів-
ки, що робити. Бо, крім узурпаторських 
законів, жодні закони, які покращують 
економічне життя українців, досі ухва-
лено не було», – заявив він.

Наприклад, щодо розвитку вироб-
ництва українських товарів. Один про-
ект, що його розробили представники 
УКРОПу, так і не включено до порядку 
денного. Натомість нерідко в суспільстві 
з’являються суперечливі теми, зокрема, 
релігійні, аби відволікти його увагу. 

«Вони свідомо хочуть вивести все 
на громадянський конфлікт, а потім за-
провадити воєнний стан, щоб жодні 
вибори вже не були потрібні. Я дуже 
боюся, що в людей, які сьогодні при 
владі, немає людських цінностей. Їх ці-
кавить лише набивання своїх кишень 
та користування абсолютною владою. 
Вони прекрасно розуміють свої позиції 
і рейтинги, розуміють, що їх більше не 
переоберуть. І невипадково очільник 
«Солідарності» Гринів (Ігор Гринів, – ВН) 
у Верховній Раді пішов з посади керів-
ника фракції – він відчував, що відбу-
вається. У нас є шанс змінити країну, 
перемігши на виборах. Якщо ми його 
втратимо, то владу буде узурповано й 
нової можливості у нас не з’явиться», – 
резюмував голова облради.

думка 

Підприємство 
«Біопаливно-
енергетична 

компанія», діяльність 
якого є однією з причин 
нестерпного смороду 
в Луцьку, працює без 
потрібних дозволів. 
Воно діє на території 
Гнідавського цукрового 
заводу та спеціалізується 
на виготовленні біоетанолу. 
Відходи від виробництва 
скидають на фільтраційні 
поля цукрового заводу. 
Туди ж зливають і нечистоти 
з мікрорайону Вересневе 
та села Гірка Полонка. Це 
спричиняє хімічну реакцію, 
результат якої відчуває весь 
Луцьк.

Раніше, аби дійти компромісу, 
міська влада наполягала на вико-
ристанні реагентів, що знищують 
запах. Утім вочевидь це не допо-
могло. Відтак 21 травня викону-
вач повноважень міського голови 
Ігор Поліщук заявив, що влада до-
кладе зусиль, аби завод припинив 
роботу. А вже 22 травня близько 
півтисячі лучан та жителів нав-
колишніх сіл протестували під 
Гнідавським цукровим заводом. 

НЕСТЕРПНИЙ СМОРІД ЗБУНТУВАВ МІСТО 

Мобілізуватися людей закликали 
депутати Луцькради від УКРОПу. 

Щоб розв’язати проблему, 
потрібна сучасна установка філь-
трації відходів. Її можна буде вста-
новити через 7-10 днів, заявив го-
лова правління ПАТ «Гнідавський 
цукровий завод» Ростислав Ново-
сад. З його слів, доки установку 
не буде встановлено, завод не 
працюватиме. Жителі Вересне-
вого цим розповідям не вельми 
вірять, адже неприємний запах у 
цьому районі відчувається рока-
ми. Ситуацію погіршує і те, що за 
150 метрів від заводу – дитячий 
садочок, малята постійно скар-
жаться на погане самопочуття, є 
ознаки отруєння. Були випадки, 
коли зверталися навіть у лікарню 
по надання медичної допомоги.

Присутній під час зустрічі го-
лова Волинської облради Ігор Па-
лиця пообіцяв людям, що завод не 

працюватиме доти, доки не буде 
відповідного висновку екоінспек-
ції та поки не встановлять відпо-
відне фільтраційне обладнання. 
На жаль, призупинивши діяль-
ність, підприємство зупинило й 
викид очищувальної речовини на 
поля фільтрації, що знову ж спри-
чинило сморід. 

В. п. міського голови Ігор По-
ліщук розповів, що як тільки ви-
никла екологічна ситуація, місь-
ка влада відразу включилася в 
роботу. Проте де-юре вона не 
має права закрити завод, який 
розташований на території трьох 
сіл Луцького району. «Я ініціював 
звернення до всіх можливих еко-
логічних інстанцій, і перевірка 
таки встановила, що є порушен-
ня», – сказав Поліщук.

Справді, екологи засвідчили, 
що ТзОВ «БІО ПЕК» діє з порушен-
ням низки законів. Екоінспектори 

видали директору підприємства 
припис, а також було складено 
протокол про адміністративне пра-
вопорушення. Втім куди дивилися 
екологи та управління Держпрод-
споживслужби області досі – зали-
шається риторичним питанням. 

22 травня 2017 року матеріа-
ли перевірок було скеровано до 
суду для призупинення виробни-
цтва до отримання потрібних до-
зволів. Також 19 травня 2017 року 
екологи відібрали проби ґрунту, 
аби з’ясувати, чи є забруднення 
внаслідок прориву каналізаційної 
труби на території ПАТ «Гнідав-
ський цукровий завод». 

Під час засідання екологіч-
ної комісії Волинської облради 
23 травня Ігор Палиця повідомив, 
що тендерні процедури та роботи 
з підключення Вересневого до 
міської каналізації займуть чоти-
ри місяці. Відтак стоки з Вересне-
вого, які є однією з причин смо-
роду, зможуть спрямовувати на 
очисні споруди. Також очільник 
Луцької райради Валентин При-
ходько пообіцяв, що ініціюватиме 
виділення частини коштів на до-
будову каналізаційної мережі для 
Гіркої Полонки – на це їм потрібно 
близько 1,89 млн грн. Серед інших 
заходів – розірвання договорів з 
підприємствами, які зливають від-
ходи з виробництва в очисні спо-
руди Луцька.

ОБРАЛИ НОВОГО ГОЛОВУ – НЕ БЕЗ БОЮ 
місцева політика 

забрати все

На позачерговій сесії 
Ківерцівської районної ради 
18 травня обрали голову – ним став 
укропівець Василь Хмілевський. 

Першочерговою причиною 
скли  кання сесії стало виділення ко-
штів для купівлі чотирьох шкільних 
автобусів на умовах співфінансу-
вання. Рішення щодо цього депу-
тати таки ухвалили. На посаду було 
запропоновано двох кандидатів – 
укропівця Василя Хмілевського та 
представника «Громадянської пози-
ції» Олександра Кушніра.

Останнього кандидата висуну-
ла депутат райради від Радикальної 
партії Олега Ляшка Яна Церкевич, 
яку, за інформацією прес-служби 
УКРОПу, також розглядали як одно-
го із претендентів на крісло голови. 
Кушніра також підтримували й пред-
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Колишні партнери загиблого півтора року 
тому Ігоря Єремеєва, найбільш відомим 
бізнесом яких є продаж нафтопродуктів 
під брендом WOG (група компаній 
«Континіум»), намагаються викинути з 
бізнесу його спадкоємців. 

Як стверджує редактор програми «Гроші», 
креативний продюсер департаменту жур-
налістських розслідувань телеканалу «1+1» 
Олександр Дубінський, це не просто чутки. За 
заявою Тетяни Єремеєвої стосовно партнерів її 
чоловіка порушено кримінальні провадження 
за спроби заволодіти її майном, яке перейшло 
до родини покійного нардепа за правом спад-
кування. Причому ці спроби почалися відразу 
після смерті Єремеєва. Офіційно фігурантом 
«віджимного» скандалу виступає Сергій Лагур, 
однак, за даними Дубінського, другий парт-
нер – Степан Івахів – бере однакову участь у 
спробах обікрасти вдову Єремеєва.

«Під час оформлення та реєстрації прав на 
спадкове майно ми зіткнулися з ігноруванням 
наших прав з боку колишніх бізнес-партнерів 
мого чоловіка, які, серед іншого, вчинили дії, 
спрямовані на привласнення його бізнесу і 
майна без жодної згоди: ні моєї, ні моїх дітей», – 
прокоментувала Тетяна Єремеєва.

  Ірина ДУДЕЙКО 
Ківерцівський район 

Аби висловити невдоволення, сотні лучан зібралися на 
мирну акцію протесту біля Гнідавського цукрового заводу 

ВІЙНА ЗА СПАДОК ЄРЕМЕЄВА
dubinsky.pro

За рідкісним винятком, підприємства групи 
«Континіум» належать іноземним компаніям, 
які раніше контролювали чотири партнери: 
Ігор Єремеєв, Серій Лагур, Степан Івахів, Петро 
Димінський (останній зараз вийшов з бізнесу). 
Зрозуміло, що спадкоємцям Єремеєва для реа-
лізації їхніх прав на спадщину в межах інозем-
них юрисдикцій потрібне сприяння партнерів 
хоча б у наданні відповідних установчих доку-
ментів та акціонерних угод. Однак їм у цьому 
відмовили.

Джерела всередині бізнес-групи на умовах 
анонімності стверджують, що персоналу «Кон-
тиніуму» відразу після смерті Єремеєва забо-
ронили спілкуватися зі спадкоємцями. Дові-
рені люди Єремеєва, на яких було оформлено 
його майно (оскільки в традиційній для наших 

депутатів формі він намагався приховати свій 
безпосередній зв’язок з управлінням бізне-
сом), банально «забули» про свої зобов’язання 
перед спадкоємцями покійного.

«Використовуючи можливість маніпуляцій 
зі статутними документами, а також інші мож-
ливості, певні особи вносять зміни до складу 
учасників підприємств, що належали моєму 
чоловікові, продають їх акції, майно», – заяви-
ла пані Єремеєва.

Утім зараз колишні партнери вирішили змі-
нити тактику і замість маніпуляцій з документа-
ми прагнуть одним ударом розв’язати проблему 
зі спадкоємцями. Про це свідчить законопроект 
№4666 «Про товариства з обмеженою та до-
датковою відповідальністю», у статті 25 якого 
запропоновано дозволити учасникам ТОВ і ТДВ 
виключати зі складу засновників померлих або 
зниклих безвісти після закінчення року з дня 
їхньої смерті. Статтю внесено суто заради інте-
ресів Лагура й Івахіва, стверджує Дубінський.

Автор законопроекту – депутат із фракції 
«Народний фронт» Андрій Іванчук. За даними 
розслідувача з «1+1», Іванчук за підтримки ще 
одного екс-партнера Єремеєва, депутата групи 
«Воля народу» Ярослава Москаленка, допома-
гаючи Івахіву й Лагуру обдерти спадкоємців по-
кійного, намагаються отримати частку у WOG.

Facebook Тетяни Єрем
еєвої

Тетяна Єремеєва із сином Романом

ставники провладної партії БПП 
«Солідарність». Натомість рішення 
голови ківерцівського районного 
осередку радикалів Яни Церкевич 
дуже здивувало очільника фракції 
«Радикальна партія Олега Ляшка» у 
Волиньраді Юрія Ройка.

«Щодо цього питання вона не 
радилася з обласною організацією. 

Проте її рішення тісно співпрацю-
вати з партією влади нас остаточно 
здивувало, адже бачення нашої по-
літсили абсолютно не збігається із 
баченням «Солідарності», я навіть 
сказав би, що воно категорично про-
тилежне», – заявив Юрій Ройко. Сама 
ж Яна Церкевич від коментаря від-
мовилася. Зауважимо, що під час пе-
рерви у сесійному засіданні вона по-
стійно перебувала в кабінеті голови 
Ківерцівської райдержадміністрації 
Валерія Ткачука разом із представ-
никами фракції БПП «Солідарність». 
Що там обговорювали, достеменно 
невідомо.

Василь Хмілевський наголосив, 
що це буде перший його досвід у 
ролі чиновника, адже за професією 
він – лікар. Кадрове рішення у рай-
раді спричинене тим, що колишній 
голова Григорій Недопад обійняв 
посаду першого заступника місько-
го голови Луцька. 

Василь Хмілевський

ukrop.com
.ua
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Нардеп Ірина Констанкевич 
погоджується, що авторитет 
регіональні організації мають 
утверджувати щоденною 
наполегливою працею

  Борис ХВИЦЬ
Київ



Поки людина не здається, вона сильніша за свою долю. Еріх Марія Ремарк
www.volynnews.com
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  Наталія ЛЕГКА 
Старовижівський район

конфлікт

ПІСЛЯ ДЕСЯТИ РОКІВ СУДОВОЇ ТЯГАНИНИ СЕДЛИЩЕНЦІ 
ПРАГНУТЬ ПОСТАВИТИ КРАПКУ У СТОСУНКАХ З ІНВЕСТОРАМИ

Ця історія, що розпочалася 
десять років тому в 
поліському селі Седлищі, 

яке по праву називали 
перспективним, радше нагадує 
поганенький детектив, аніж 
історію інвестиційного проекту, що 
через певні об’єктивні обставини 
просто не вдався. У радянські 
часи держава потурбувалася про 
соціально-культурний комплекс 
в населеному пункті неподалік 
районного центру. Одним із 
перших у Седлищі було збудовано 
дитячий садочок, згодом – 
будинок побуту, гуртожиток для 
колгоспників та адміністративний 
будинок. В останньому 
розмістилися сільська рада, 
правління колгоспу, обрядова 
кімната, поштове відділення та 
кілька магазинів.

КОРЕКТИВИ ТА КООПЕРАТИВИ
Роки перебудови внесли корективи в еко-

номічне та соціальне життя села. Колишній 
КСП «Седлищенський» розділився на два сіль-
ськогосподарські кооперативи. Один із них, 
«Мрія», на чолі з Василем Шмігелем отримав 
скромну матеріальну базу і без особливого 
розмаху почав потихеньку господарювати са-
мостійно. А іншому, СВК «Седлище», керівни-
ком якого став Василь Тимощук, дістався до-
волі ласий шматок майна з тваринницькими 
приміщеннями, худобою, профілакторієм для 
ремонту техніки, самою технікою, адміністра-
тивним приміщенням тощо. Не впоравшись 
із новими викликами суворої реальності або 
з інших причин, які, мабуть, ніколи не стануть 
відомими пересічному селянинові, його керів-
ник почав шукати інвесторів. І таки знайшов. 
Нині здається, краще б цього не відбулося, бо 
співпраця з ними не пішла на користь селя-
нам, а навпаки, спровокувала такий конфлікт, 
що вийшов далеко за межі району і дістався 
не лише обласного центру, а й самого Києва.

Власне, все розпочалося із продажу уні-
кального профілакторію для ремонту сіль-
ськогосподарської техніки. На думку седли-
щенців, Василь Тимощук, будучи очільником 
СВК, продав його приватним особам надто 
дешево. Чи була на те згода зборів власни-
ків майнових паїв – питання суперечливе. 
А згодом справа дійшла й до іншого майна. 
Щоправда, дехто з власників майнових паїв 
намагався одержати хоч якусь крихту із кол-
госпного двору: плуга, трактора або кілька 
метрів корівника. Та ніхто з них і досі не може 
дати відповіді на запитання, де поділися з СВК 
техніка, коні, аміачні бочки, поголів’я ВРХ та 
багато чого іншого.

Зате люди згадують кілька курйозних 
випадків, коли власникам майна щось-таки 
перепало. Одному із селян на пай вартістю 
15 тисяч гривень дісталася корова за дві ти-
сячі, яка наступного дня, коли привів додому, 
здох ла. Іншому інвестори виділили складське 
приміщення, але те невдовзі завалилося.

НЕВИПРАВДАНІ СПОДІВАННЯ
Не виправдали сподівань седлищенців 

інвестори в особі ФГ «ІкарСтарАгро» на чолі 
з Ігорем Антонюком, та й годі. Бо родюча зем-
ля залишалася незасіяною, поголів’я зникло, 
техніку наче вітром здуло. І де все поділося – 
хоч Шерлока Холмса викликай розслідувати!

– Панів інвесторів Антонюка, Неделюка та 
Корпача чомусь одразу на засіданні правлін-
ня прийняли в члени кооперативу, – дивуєть-
ся нинішній голова комісії з організації вирі-
шення майнових питань кооперативу Василь 
Борис, – хоч це й суперечило статуту госпо-
дарства, вони одразу посіли посади заступ-
ника голови СВК, інженера та експедитора. 
Щоб стати членами СВК, ці люди мали внести 
до кооперативу земельний пай або право на 
користування ним, чого не зробили й дони-
ні. Прийняли ж їх у члени кооперативу лише 
зі вступним внеском у 100 гривень. А збори 
співвласників навіть не затвердили рішення 
правління, що мали зробити згідно з тим же 
документом. По-друге, ні тодішній голова СВК 
Василь Тимощук, ні головний бухгалтер Оль-
га Каліщук, які через свої дії втратили довіру 
односельців, позбавивши себе статусу бути 
співвласниками та членами комісії з органі-
зації вирішення майнових паїв, на час прове-
дення засідання правління у травні 2008 року 
взагалі не мали права ухвалювати будь-які 
рішення щодо майна кооперативу, особливо 
пайового фонду, а робили це. Продавши свої 
свідоцтва 22 квітня 2008 року, члени комісії 
Тимощук та Каліщук фактично призвели до її 
самоліквідації.

Протистояння між інвесторами, які ску-
пили наче за 20 відсотків вартості майнові 
паї седлищенців, та громадою вилилося в 
листопаді 2008 року у сходи селян. Каменем 
спотикання стало добротне адміністративне 
приміщення, на яке інвестори, схоже, наки-
нули оком. На них Валентина Кручковська, 
яка працювала на час спорудження в селі 
соціально-культурного комплексу бухгалте-
ром у колгоспі, пояснила, що на споруджен-
ня адмінбудинку гроші виділяв фінвідділ, 
тобто держава, а коли об’єкти соціально-
культурного комплексу, згідно з указом Пре-
зидента України від 3 березня 1999 року, 
передавали на баланс сільської ради, остан-
ній передали чомусь лише дитячий садо-
чок, пам’ятник, водопровід, тротуари тощо, 
окрім адміністративного будинку та будинку 
побуту.

Засумнівалися учасники сходів 2008 року 
і щодо легітимності попередніх зборів пайо-
виків, на яких нібито було 240 власників май-
нових паїв, бо таку кількість людей не може 
вмістити жодне із сільських приміщень, і це 
на них буцімто було ухвалено рішення не 

передавати згадувані два об’єкти на баланс 
сільської ради.

– Приміщення адмінбудинку, де нині роз-
ташовані сільська рада, бібліотека, поштове 
відділення тощо, чомусь опинилося в руках 
фізичної особи, того ж таки інвестора, голови 
ФГ «ІкарСтарАгро» Ігоря Антонюка, – розпові-
дає седлищенський сільський голова Микола 
Ваврищук. – Поки ми виготовляли документи 
на землю, на якій розташовані адмінбудинок 
та будинок побуту, приватний підприємець 
Ігор Антонюк зажадав від голови СВК «Сед-
лище» Василя Тимощука, щоб той повернув 
йому нібито позичені кошти в сумі 129 тисяч 
гривень. Цього зробити Тимощук не мав змо-
ги, тож Василь Васильович вирішив розраху-
ватися з кредитором, уклавши мирову угоду, 
згідно з якою адмінприміщення переходило 
до Ігоря Антонюка, про що свідчить протокол 
зборів членів СВК «Седлище» від 3 липня 2009 
року. Відбувся не один десяток судових засі-
дань, поки ми домоглися скасування рішення 
про передачу адмінприміщення так званим 
інвесторам, останнє – у 2011 році. А минуло-
річ, коли сільська рада хотіла зробити право 
власності на адмінбудинок та будинок побуту, 
з’ясувалося, що це майно у власності Ігоря 
Антонюка – під заставою. Справу нині вже пів-
року розслідує обласна прокуратура.

ТРУДНОЩІ НЕ ЗЛАМАЛИ, А 
ЗАГАРТУВАЛИ

Надто дорого обійшлися седлищенцям 
«інвестиції» людей, які, мабуть, зовсім не пла-
нували обробляти родючу тутешню землю, 
створювати робочі місця і дбати про збере-
ження сільської інфраструктури, як це робить 
добросовісний інвестор. У них, напевне, були 
свої плани, про які навряд чи щиросердно 
розкажуть громаді.

– Комбайни, трав’яна косарка, автомо-
білі, трактори, видерта підлога, викладена з 
чавунних плит, у ремонтній майстерні, розі-
браний піднавіс на току, токарні верстати, 
деревообробні станки – усе це пішло прахом, 
а могло б знадобитися, – не без суму в голосі 
розповідає Василь Борис. – Інвестори спису-
вали і продавали за безцінь техніку, зменшу-
вали вартість колективного майна, нарахову-
вали шалену амортизацію. Нехай це буде на 
їхній совісті. 

– Нас обдерли як липку, – погоджується 
Григорій Оксюк. – Але після бою кулаками не 
розмахують. Потрібно залишити в минулому 
те, що трапилося і з чого отримали добру на-
уку, та жити далі. Тому вирішив із майна, яке 
мені належить як члену СВК, не брати ні ши-
ферини, ні метра стіни. Готовий відмовитися 
від майнового паю і закликаю зробити так 
само й інших співвласників майнових паїв, 
тільки щоб хоч щось відродити в господарстві 
на користь громаді.

– По нашій сільраді налічується до сорока 
тракторів, що перебувають у власності одно-
сельчан, їх же треба десь ремонтувати, – каже 
Василь Борис. – Щось же залишилось і від 
ремонтної майстерні, спробуймо відновити 
її роботу. Те саме стосується й кузні, послуги 

якої в селі завжди знадобляться. Пора подба-
ти і про ефективний зварювальний апарат для 
людей, і про пилораму. Та найважливіше – по-
ставити велику масну крапку у стосунках з так 
званими інвесторами. Ми запрошували їх на 
збори співвласників майна пайового фонду 
СВК «Седлище», що відбулися 26 березня цьо-
го року, але ці панове запрошення проігнору-
вали. На зборах затвердили список людей, які 
померли, а їхні спадкоємці ще не оформили 
спадщини, списки співвласників майна пайо-
вого фонду, які від початку реорганізації КСП 
«Седлищенський» не реалізували своїх прав 
і не отримали майна в натурі, перелік майна 
пайового фонду для співвласників і спадко-
ємців, а також список майна пайового фонду 
інвесторам Антонюку, Неделюку та Корпачу. 
Однак тільки коли адміністративний будинок 
буде повернуто з-під застави у власність те-
риторіальної громади, люди повірять у вер-
ховенство закону й повністю завершиться 
реорганізація колишнього колективного гос-
подарства.

Кажуть, що надія вмирає останньою. 
Пройшовши тернистий шлях випробувань у 
судах різних інстанцій, блукаючи прокурор-
ськими та поліцейськими кабінетами, сед-
лищенці не зламалися, а навпаки, труднощі 
загартували їхню волю, вони стали ще напо-
легливішими. Матеріально вони багато втра-
тили, але отримали ще більше – впевненість 
у справедливості своїх дій. Вони готові й далі 
відстоювати свої права, щоби розірвати коло, 
в яке потрапили, довірившись інвесторам, у 
яких помилилися. Тепер рішення – за держа-
вою. Чи стане вона на захист інтересів грома-
ди в особі кожного простого селянина? На це 
запитання може дати відповідь лише час.

Н
аталія Легка

Адміністративний будинок, за який громада села Седлище судиться з інвесторами 

СЕЛЯН ОБДЕРЛИ ЯК ЛИПКУ
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Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, які 
потребують знання 

законів. Як грамотно 
вийти зі складної ситуації, 

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

«Торік померла бабуся моєї ци-
вільної дружини. На час смерті в 
будинку, який їй належав, були за-
реєстровані мама, брат дружини та 

дружина з двома неповнолітніми дітьми, 
хоча фактично на момент смерті бабусі із 
нею проживала лише мама дружини (донь-
ка бабусі), а брат дружини (онук) та дружина 
(онучка) із двома неповнолітніми дітьми 
проживали окремо.

Усі документи на будинок і землю було 
оформлено на бабусю, однак нічого не при-
ватизовано. Після смерті бабусі зникли всі 
документи на будинок та землю, свідоцтво 
про смерть, будинкова книга, що унемож-
ливлювало подання заяви на прийняття 
спадщини. Пізніше стало відомо, що до-
кументи викрав брат дружини, мотивуючи 
це тим, що бабуся залишила йому заповіт і 
тепер лише він є спадкоємцем та власником 
будинку й землі.

На неодноразові звернення надати ви-
крадені документи брат дружини реагував 
агресивно і відмовлявся це робити. Минув 
уже більш як рік з дня смерті бабусі дружи-
ни, але питання із документами так і зали-
шається нерозв’язаним. Під час останньої 
розмови з братом дружини він показав за-
повіт (який відмовився надати у руки для 
ознайомлення) і сказав, щоб його мама 
(доч ка бабусі) та моя цивільна дружина із 
двома неповнолітніми дітьми виписувалися 
з будинку, бо він хоче його продавати. Свідо-
цтва про право на спадщину в нього немає, 
документи на будинок і землю так і залиша-
ються оформленими на померлу бабусю.

Викрадення документів унеможливило 
подання в шестимісячний термін мамою 
дружини та дружиною заяв на прийняття 
спадщини, окрім цього, без наявності бу-
динкової книги дружині відмовляють у на-
данні довідки про прописку та склад сім’ї.

1. Чи правомірно вчинив брат дружини? 
2. Чи мав він право самовільно взяти доку-
менти на будинок, землю, будинкову книгу? 
3. Хто в цій ситуації є спадкоємцями? 4. Кому 
наразі юридично належать будинок та зем-
ля? 5. Чи мають право на свою частку мама 
дружини та дружина і її двоє неповнолітніх 
дітей? 6. Як отримати викрадені документи, 
можливо, потрібно їх поновлювати? 7. Як у 
цій ситуації вчинити мамі дружини (яка фак-
тично проживає і є зареєстрованою у будин-
ку) та моїй дружині із двома неповнолітніми 
дітьми (які на день смерті бабусі були офі-
ційно зареєстровані в будинку)?» 

1,2. Брат дружини вчинив неправомірно, 
це навіть можна прирівняти до криміналь-
ного карного діяння, передбаченого ст. 357 
Кримінального кодексу України.

3. У цій ситуації спадкоємцями за зако-
ном є лише мати вашої цивільної дружини, 
оскільки вона належить до спадкоємців пер-
шої черги, а всі інші – до другої. Якщо брат 
дружини справді має заповіт на все майно – 
тоді він є спадкоємцем.

4. Юридично до оформлення права влас-
ності на спадкове майно ніхто не є власником 
будинку та землі. Їх власником стане спадко-
ємець.

5. Якщо заповіт є на брата дружини, тоді 
матір може мати право на обов’язкову частку 
у спадковому майні, якщо вона є непраце-
здатною, зокрема, якщо досягла пенсійного 
віку.

6. Аби повернути документи, слід звер-
нутися до поліції з відповідною завою про 
їх викрадення. Якщо це не дасть ефекту, тоді 
треба буде їх поновлювати.

7. Матері дружини слід звернутися до но-
таріальної контори або до сільської ради із 
заявою про видачу свідоцтва про право влас-
ності на спадкове майно як спадкоємцю пер-
шої черги та такій, що прийняла спадщину, 
оскільки на момент смерті була зареєстрова-
на разом із покійною спадкодавицею. Також 
їй слід паралельно звернутися до поліції.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста збулося БЕЗВІЗ ЗАТВЕРДИЛИ: 
КОМУ, ЯК І КОЛИ МОЖНА ПОДОРОЖУВАТИ?

  eurointegration.com.ua

У Європарламенті 
17 травня 
відбулася урочиста 

церемонія підписання 
законодавчого акта, 
яким буде запроваджено 
безвізовий режим 
для громадян 
України. Церемонія 
підписання пройшла у 
Страсбурзі, повідомляє 
«Європейська правда».

Надалі рішення оприлюднять 
в Офіційному журналі ЄС. Через 
20 днів безвізовий режим набуде 
чинності. Тож очікується, що він 
запрацює 11 червня. Як повідом-
лялося, 11 травня Євросоюз за-
вершив схвалення безвізового 
режиму для України.

КУДИ ЇХАТИ
Отож, відтепер для подоро-

жей українцям будуть відкриті всі 
держави-члени ЄС, за винятком 
Великобританії та Ірландії: Ав-
стрія, Бельгія, Греція, Данія, Есто-
нія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, 
Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, 
Мальта, Нідерланди, Німеччина, 
Норвегія, Польща, Португалія, 
Словаччина, Словенія, Угорщина, 
Фінляндія, Франція, Чехія, Швей-
царія, Швеція. Болгарія, Румунія, 
Хорватія та Кіпр, які не входять до 
Шенгенської зони, від 11 червня 
також пускатимуть українців без 
віз. Доступними стануть і євро-
пейські карликові держави (від 
Монако до Ватикану).

ПАСПОРТНІ НЮАНСИ
Для виїзду за кордон потріб-

но мати біометричний паспорт. 
Це важлива умова. Причому вона 
стосується і дітей. Ознакою біо-
метрики є не відбитки пальців, 
а чип. Зважайте на те, що стара 
система з фото дитини, вклеєним 
у паспорт, відходить у минуле – 
фото вже два роки не вклеюють, 
для кожної дитини, навіть для 
немовляти, треба оформлювати 
окремий паспорт. А з квітня 2018 
року прикордонники остаточно 
припинять випускати за кордон 
дітей, що подорожують за бать-
ківським паспортом, навіть у су-
сідні Молдову чи Білорусь.

Той, хто подорожував з дити-
ною, знає: нині на кордоні треба, 
щоб обоє батьків виїжджали ра-

зом з дитиною; інакше той, хто не 
їде, має надати нотаріальний до-
звіл на поїздку сина або доньки.

Для тих, хто не хоче змінюва-
ти старий паспорт, не відбудеться 
жодних змін. Чинні візи лишаться 
чинними, а коли їхня дія спливе, 
знову можна буде податися на 
шенген, якщо ваш паспорт не біо-
метричний.

Те, звідки ви їдете до ЄС, – з 
України, Туреччини, Африки чи 
Америки – не має значення. Без-
віз дає можливість заїжджати до 
ЄС багато разів. Головне – не пе-
ревищити норму 90/180 днів.

СПРАВИ НА КОРДОНІ 
Але є одне але. Безвіз не га-

рантує, що вам не відмовлять у 
перетині кордону. Точнісінько 
так само, як цього не гарантувала 
і чинна віза. Ви маєте бути готові 
спокійно та переконливо поясни-
ти прикордоннику, куди їдете, як 
надовго, з якою метою, як будете 
пересуватися та коли виїдете з 
Шенгенської зони або з території 

Євросоюзу. У тих, хто подорожує 
з порожнім паспортом, майже на-
певно попросять уточнювальні 
документи. Роздрукованого бро-
нювання готелів (або записано-
го в телефоні/планшеті) завжди 
достатньо. Поїздка до родичів 
чи ночівля у кемпінгу – все це є 
легітимною метою поїздки.

Окрім цього, ви маєте довес-
ти фінансову спроможність. Для 
кожної країни середні витрати 
на день перебування різні. За до-
свідом, зазвичай достатньо лише 
показати на кордоні банківські 
картки і сказати, що плануєте ко-
ристуватися ними. Якщо ж при-
кордонник наполягатиме і ви не 
маєте всієї суми готівкою, у вас 
лишаються варіанти: чек з бан-
комата на прикордонному пункті 
(якщо банк дає можливість пе-
реглянути баланс), смс-банкінг, 
інтернет-банкінг і так далі (з теле-
фонним банкінгом буде складно 
через мовний бар’єр, але цей 
шлях також можливий).

А про офіційні «візові» запро-

шення, завірені печатками місце-
вої влади, забудьте. Немає потре-
би витрачатися на них. Єдиний 
випадок, коли варто оформити 
офіційно завірене запрошення, – 
якщо в ньому господарі підтвер-
джують фінансування поїздки, а 
гість не матиме із собою коштів, 
та ще й не розмовляє ані англій-
ською, ані мовою країни, до якої 
прибуває. Тоді подорожній прос-
то дасть прикордоннику цей до-
кумент, дані господарів та зво-
ротний квиток і уникне потреби 
надавати додаткові пояснення.

Не є обов’язковим і страху-
вання. Відповідно, через його 
відсутність вам не можуть відмо-
вити у в’їзді. Водночас ЄП радить 
не економити зайве та застраху-
ватися перед поїздкою.

А от якщо ви подорожуєте 
автомобілем, то вам точно дове-
деться купити страховий поліс. 
Без страхування цивільної відпо-
відальності, так званої «зеленої 
карти», автомобіль не пустять на 
територію ЄС. Зазвичай цей поліс 
можна купити на кордоні.

І ще один важливий аспект: по-
дорожуючи без візи, ви не маєте 
права на оплачувану роботу на те-
риторії ЄС. Для цього, як і раніше, 
потрібна віза. Важливий момент: 
бізнес-поїздки і відрядження, за 
які платить український робото-
давець, не вважаються «роботою 
в ЄС» і є законним приводом для 
безвізових поїздок. Однак ви ма-
єте право легально влаштуватися 
волонтером – виконувати роботу, 
за яку немає оплати, але надають 
їжу і житло. В ЄС є чимало таких 
можливостей для молоді, що хоче 
подорожувати світом.

  unian.ua

Верховна Рада 
проголосувала за 

заборону використання 
георгіївської стрічки 
в Україні. За ї ї носіння 
загрожує штраф від 50 до 
150 неоподатковуваних 
мінімумів (від 850 до 
2550 гривень). За цей 
закон проголосувало 238 
депутатів, проти – 13.

Про це йдеться в законі 
№2987 «Про внесення доповне-
ння до Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення 
щодо заборони виготовлення та 
пропаганди георгіївської (гвар-
дійської) стрічки», пише УНІАН.

За повторні дії передбачено 
накладення штрафу від 150 до 
300 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або адміністра-
тивний арешт на строк до 15 діб 
з конфіскацією стрічки або пред-
метів, що містять її зображення.

заборона 

ГЕОРГІЇВСЬКА СТРІЧКА – ПІД ТАБУ

У законі передбачено винят-
ки для ветеранів війни, які мають 
нагороди, що містять частину та-
кої стрічки, а також зроблено ви-
нятки для музеїв.

Запровадження адмінпока-
рання пояснюється тим, що геор-
гіївська стрічка стала в Україні 
символом російської окупації та 
агресії.

9 травня на акціях до Дня 
Перемоги в деяких українських 

містах сталися сутички, зокрема, 
через наявність у частини учас-
ників георгіївських стрічок.

Як наголошено в поясню-
вальній записці до законопро-
екту, під час Другої світової вій-
ни 1939-1945 років георгіївську 
стрічку використовували росій-
ські парамілітарні організації, 
що підтримували нацистську 
Німеччину в боротьбі проти Ра-
дянського Союзу. Зокрема, вона 

була присутня серед нагород во-
яків Російської визвольної армії 
(під проводом генерала Власо-
ва), Комітету визволення народів 
Росії та Козачого Стану. Стрічку 
було реанімовано в Росії у 2005 
році після перемоги Помаранче-
вої революції та провалу планів 
узяття під повний конт роль Укра-
їни. Георгіївську стрічку намага-
лися протиставити помаранчевій 
символіці та утвердити як сим-
вол «русского мира». Сьогодні її 
активно використовують на схо-
ді країни бойовики для розпізна-
вання своїх-чужих.

Слід також зазначити, що на-
родні депутати від фракції «Опо-
зиційний блок» Нестор Шуфрич 
і Дмитро Шенцев пропонують 
Верховній Раді скасувати резуль-
тати голосування і вже навіть 
зареєстрували відповідний за-
конопроект. Таким чином пар-
ламентарі наразі заблокували 
підписання законопроекту про 
заборону георгіївської стрічки.

proufu.ru

За даними групи «Інформаційний спротив» 
з посиланням на дані Державної міграційної 
служби, за 2014-2015 роки понад 57 тисяч 
жителів окупованого Криму виробили українські 
закордонні паспорти. Серед них:

26140 біометричних закордонних паспортів;
18622 небіометричні закордонні паспорти;
5304 біометричні документи для виїзду за кордон 
дітей до 16 років;
7075 небіометричних документів для виїзду за 
кордон дітей до 16 років. 
Зазначається, що в це число входять і вимушені 
переселенці. Однак значна частина – це постійні 
жителі окупованого півострова.

колаж
 ВН

Безвіз не гарантує, що вам 
не відмовлять у перетині кордону

Виняток – ветерани, які мають 
медалі із такою символікою
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Виховуй у собі Людину – ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, 
учитись на Людину треба все життя. Василь Сухомлинський
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домашні діти

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора 
Луцький район

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект

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

У СЕЛІ ПІД ЛУЦЬКОМ НА САДОЧОК 
ЧЕКАЮТЬ ПОНАД 15 РОКІВ

Село Лаврів має 
найбільшу протяжність 
на Волині – близько 

18 кілометрів. Тут є всі 
потрібні для сільської 
місцевості соціальні 
об’єкти – середня 
школа, церква, сільська 
рада, клуб, бібліотека, 
відділення банку та 
амбулаторія. Проте вже 
понад п’ятнадцять років у 
селі немає найважливішого 
для кожної місцевої 
родини – дитячого садочка. 

ПРИМІЩЕННЯ 
КОЛИШНЬОГО ДНЗ: ВІД 
БУДИНКУ ШЕРИФА ДО 
ЖИТЛА СВЯЩЕНИКА

Лаврівська сільська голова Світ-
лана Герасимчук розповідає, що 
раніше у селі був дошкільний на-
вчальний заклад, проте після роз-
валу колгоспу його закрили.

«На початку 2000-х років усі 
об’єкти соціальної інфраструкту-
ри перевели на баланс спільної 
власності громад. Це були важкі 
роки, фінансування на утримання 
закладів не було, більшість батьків 
не працювали, тому кожен удома 
виховував дітей. Тоді фактично не 
було доцільності у функціонуван-
ні садочка. Спочатку приміщення 
було в хорошому стані, поки у ра-
йоні в 2005 році не вирішили зро-
бити там будинок шерифа. Було 
розроблено програму, розпочато 
фінансування, частково виконано 
роботи, але їх так і не завершили. 
Порушили основні стіни, зробили 
перебудову внутрішніх кімнат. Піс-
ля того ми намагалися відкрити на 
базі тієї будівлі садочок, але управ-
ління архітектури нам не дозволи-
ло, бо приміщення стало непридат-
ним для таких потреб», – зазначила 
Світлана Герасимчук. 

Згодом будівлю садочка взя-
ла під опіку місцева церква. Нині у 
частині колишнього ДНЗ проживає 
священик із сім’єю. Решта будівлі й 
далі руйнується.

ГОЛОВА РАЙДЕРЖ-
АДМІНІСТРАЦІЇ 
ВІДПРАВИВ БАТЬКІВ 
У СУСІДНЄ СЕЛО

Сьогодні у Лаврові – 103 дитини 
дошкільного віку. Батьки розповіда-
ють про кілька варіантів улаштуван-
ня дітей у садочок, проте всі вони 
мають свої «але».

Складна ситуація із дошкільною 
освітою у селі стимулювала батьків 
створити ініціативну групу та само-

стійно відстоювати майбутнє своїх 
дітей у владних кабінетах.

Голова ініціативної групи Окса-
на Садюк зазначає, що батьки 
зверталися до голови райдержад-
міністрації Ігоря Ярмольського, на-
томість чули лише історії про від-
сутність коштів.

«Наша проблема – дуже гостра, 
адже дітей, які могли б відвідувати 
ДНЗ, багато. Тим більше, що у селі 
за кілька років малюків такого віку 
побільшає. Коли ми звернулися 
до голови райдержадміністрації, 
то він нам відповів, що фінансів на 
садочок у Лаврові немає. Порадив 
возити дітей до Радомишля. Проте 
до Радомишлянської сільради вхо-
дить кілька сіл, і в них достатньо 
своїх дошкільнят. Та й возити діток 
туди не так просто. Шкільний авто-
бус буде забирати або зарано, або 
запізно, оскільки йому потрібно ще 
школярів доправити. А самостійно 
не всі батьки можуть довозити», – 
розповідає пані Оксана.

Жінка не зі слів знає про цю 
проблему, адже виховує разом з чо-
ловіком двох малюків. Старший син 
раніше відвідував садочок у Луцьку 
в районі ЛПЗ, проте нині можливос-
ті возити дитину в обласний центр 
у сім’ї немає, оскільки чоловік пані 
Оксани працює у Лаврові, а вона 
перебуває в декреті з меншим си-
ном. 

«Домашня дитина» також у 
мами Тетяни Шеремети, яка працює. 
Хлопчику чотири, але в садочок він 
ніколи не ходив.

«Ми намагалися влаштувати 
сина у луцькі ДНЗ, але там не було 
місць. Дитина постійно перебуває 
вдома. Оскільки і я, і моя мама пра-
цюємо, то часом доглядати його 
нам допомагає сусідка. Дитячий 
садочок украй потрібен у нашому 
селі. Дитина там проводила б час із 
ровесниками, навчалася б і була під 
постійним наглядом», – каже пані 
Тетяна.

Майже у кожній тутешній сім’ї 
дітей-дошкільнят виховують бабу-
сі, оскільки батьки або працюють, 
або мають велике особисте госпо-
дарство. Валентина Гнатюк також 
має маленького онука, жінка добре 

пам’ятає старий ДНЗ, оскільки пра-
цювала там кухарем. 

«Мої діти ходили до садочка, 
там проводили різні творчі заходи, 
вони часто виступали перед робіт-
никами колгоспу. Сьогодні у нашо-
му селі малюки мають тільки те до-
звілля, яке їм влаштують батьки, але 
не кожен має на це час. За дітьми 
такого віку треба дивитися дуже 
уважно, бо вони прудкі й хочуть до-
сліджувати навколишній світ. Без 
нагляду можуть потрапити в халепу. 
Дуже хочеться вірити, що садочок у 
селі таки побудують», – каже зі спо-
діванням бабуся Валентина. 

Відповідно до закону Украї-
ни про дошкільну освіту, вона є 
обов’язковою первинною складо-
вою системи безперервної освіти в 
нашій державі. У населених пунктах, 
де немає дитячих садочків, створю-
ють підготовчі групи при місцевих 
школах для дітей п’ятирічного віку. 
У Лаврові також функціонує така 
група. Учитель початкових класів 
Інна Полякова готує лаврівських 
дітей до школи. Жінка каже, що є 
велика різниця між дошкільнятами, 
які відвідували ДНЗ, та тими, що си-
діли вдома. 

«Дитина в садочку навчається 
не лише основ читання чи писан-
ня, вона стає там більш організова-
ною, уважною. Після ДНЗ в неї вже 
більш розвинуті пам’ять, уява, – за-
уважує пані Інна. – Ми займаємося 
із п’ятирічними дітьми два рази на 
тиждень по три години. Цього зов-
сім мало, аби вивчити усі літери, на-
вчити добре рахувати. Часом при-
ходять малюки, які не вимовляють 
половину алфавіту, в дошкільних 
навчальних закладах з дітками пра-
цюють психологи й логопеди, у нас 
же такої можливості немає. Як ре-
зультат, із першокласниками ми ви-
вчаємо те, що вчать у садочках, аби 
розпочати шкільну програму».

ЗАВДЯКИ СПІЛЬНИМ 
ЗУСИЛЛЯМ У ЛАВРОВІ 
ТАКИ БУДЕ ДНЗ

Цього року прохання батьків та 
сільського голови врешті почули у 
районі, адже незабаром у селі ма-
ють розпочати реконструкцію шко-

ли та переформатування її в НВК. За 
словами сільської голови Світлани 
Герасимчук, для облаштування са-
дочка в приміщенні ЗОШ Луцька ра-
йонна рада виділила 1,5 мільйона 
гривень, ще 200 тисяч гривень було 
виділено з обласного бюджету. 

Директор лаврівської школи 
Вік тор Папко  розповів, що ство-
рити НВК було спільним рішенням 
адміністрації ЗОШ, батьків та керів-
ництва району. 

«Наш навчальний заклад розра-
хований на 350 учнів, але сьогодні 
тут навчається 154 дитини. Є вільні 
приміщення, які можна використа-
ти під облаштування ДНЗ. Згідно з 
проектно-кошторисною докумен-
тацією, для садочка буде створе-
но дві спальні кімнати, дві ігрові, 
пральню та підсобні приміщення. 
Їдальня й медкабінет залишаться 
спільними для школи та садочка. 
Завдяки створенню НВК з’являться 
додаткові робочі місця, що також 
дуже важливо для сільської місце-
вості», – каже директор школи. 

Депутат Луцької районної ради 
від фракції «УКРОП» Яна Гончарук 
зауважує, що проблема відсутності 
ДНЗ у Лаврові була однією з першо-
чергових під час розподілення бю-
джету в лютому 2017 року.

«Коли перебувала з робочою по-
їздкою у Лаврові, то сільська голова 
озвучила гостру потребу в облашту-
ванні садочка. Ми обговорювали це 
питання на фракції, спілкувалися з 
іншими колегами-депутатами. Ко-
легіально вирішили виділити кошти 
не лише на проектно-кошторисну 
документацію, але й на самі роботи, 
адже ми розуміли, що потрібна сума 
надто велика для сільської ради», – 
розповіла Яна Гончарук. 

На сьогодні, відповідно до кош-
торису, потрібно ще понад 800 тисяч 
гривень на роботи з облаштування 
дитсадка. Голова Луцької районної 
ради, укропівець Валентин При-
ходько наголошує, що цей об’єкт 
буде обов’язково дофінансовано. 

«Соціально важливі об’єкти в 
Луцькому районі підтримуємо зав-
жди, тим більше садочки. Попе-
редня сфера моєї діяльності – це 
саме дошкільна освіта, тому добре 

розумію її важливість для повно-
цінного розвитку дітей, особливо у 
сільській місцевості. Часто батьки 
не мають можливості відвозити ма-
люків на якісь гуртки, а в дитячому 
садочку з ними займаються тан-
цями, музикою, малюванням, – за-
уважує Валентин Приходько. – Для 
повноцінної реконструкції потріб-
на ще значна сума, частину коштів 
має виділити сільська рада в липні 
з суми перевиконання свого бю-
джету, іншу частину будемо шукати 
у своєму бюджеті, звертатимемося 
до обласної ради».

НАОСТАНОК
Чутка про те, що кошти на садо-

чок уже виділено, прокотилася че-
рез увесь Лаврів. Сьогодні місцевих 
жителів найбільше цікавить, коли ж 
розпочнуться роботи та чи завер-
шаться вони до початку нового на-
вчального року. 

Розпорядником коштів, виділе-
них на реконструкцію школи в Лав-
рові, є комунальне підприємство 
районної ради «Луцьк». Його керів-
ник Олександр Ткачик стверджує, 
що роботи розпочнуться у місячний 
термін, адже на сьогодні є проб леми 
з документацією на школу.

«У 2001-2003 роках громади пе-
редавали свою власність у спільну 
власність територіальних громад, 
тобто в районну раду. Разом пере-
давали школи на баланс районного 
відділу освіти. До сьогодні ця пере-
дача не відбулася, оскільки подали 
рішення, але не пройшли державну 
реєстрацію. Усе висіло в повітрі. Ми 
зараз працюємо над тим, щоб від-
новити всю документацію, робимо 
техпаспорти на школи району. Зго-
дом передамо пакет документів у 
фонд держмайна, аби отримати до-
відку, що власність не є державною. 
Уже після цього зможемо розроби-
ти всі документи, що це власність 
району, і розпочати роботи», – за-
певнив директор комунального 
підприємства. 

Також Олександр Ткачик наго-
лосив, що роботи буде виконано 
вчасно, адже вже є підрядник, який 
працюватиме над реконструкцією 
школи у Лаврові. 

Раніше у цьому приміщенні був дитсадокНа базі місцевої школи планують створити НВК

Відповідно до проекту, в дитсадку 
буде створено дві групи

Оксана Садюк із сином 
Макаром мріють про садочок
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смакота УСІ НА ПІКНІК! 

високий прибуток

КОРМОАГРЕГАТИ АКГСМ «МРІЯ» НОВОГО 
ПОКОЛІННЯ – ТЕХНОЛОГІЯ СВІТОВОГО РІВНЯ

ШАШЛИК З КУРЯТИНИ
• 1 кг курячого філе
• 2 ст. ложки томатної пасти, 
• 3 зубці часнику • 3 ст. ложки цукру
• 1 л води • суміш спецій 
• сіль, перець за смаком

Філе промити й нарізати великими 
шматками. Часник почистити і пропустити 
через прес. Сушені спеції – шавлію, насін-
ня коріандру, барбарис, чорний перець та 
сіль – змішати з часником і томатною пас-
тою. Покласти в цю суміш шматки курки й 
перемішати. Залити водою і залишити на ніч 
у холодильнику, аби м’ясо замаринувалося.

Перед тим як нанизати курятину на 
шампури, її можна чергувати з цибулею або 
цілими невеликими помідорами.

КОТЛЕТА НА БАРБЕКЮ 
• 0,5 кг яловичини
• 0,5 кг свинини • 2 яйця • зелена цибуля
• петрушка • 1 ч. ложка меленого перцю
• сіль за смаком 

М’ясо вимити й порізати на шматочки. 
Потім перекрутити на м’ясорубці. Подріб-
нити петрушку та цибулю. У фарш додати 
зелень, яйця, чорний перець, посолити, 
ретельно вимішати й залишити на півгоди-
ни, щоб настоявся. Потім сформувати кот-
лети. Краще їх зробити приплюснутими, 
адже котлети смажитимуться на грилі, і так 
ліпше просмажаться.

Сформовані котлети викласти на ре-
шітку барбекю та смажити з двох боків до 
готовності. Важливо при цьому не пере-
сушити котлети, інакше вони втратять ніж-
ність і соковитість.

Сторінку підготувала Лілія БОНДАР

на здоров’я ШПИНАТ – ЗЕЛЕНИЙ ПОМІЧНИК 
У БОРОТЬБІ ЗА МОЛОДІСТЬ 

За її словами, найчастіше вік 
впливає на легені й судини: легене-
ва тканина поступово змішується зі 
сполучною, а судини стають менш 
проникними для кисню та потрібних 
речовин.

Відповідно, це спричиняє хро-

Адреса прямого виробника кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»:
74900, Україна, Херсонська область, 
м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 52.

Тел./факс: (05549) 7-08-88; 7-08-01; 
(050) 848-50-68, (098) 346 -35-22.  

е-mail: 8mriya@gmail.com, сайт www.agrokorm.info.

Кормоагрегати забезпечують 
відгодівлю 10, 20, 40, 100, 200, 
300, 1000 голів. Окупність – 
від 10 до 30 днів. Ціни доступні. 

ШВИДКЕ ПОВЕРНЕННЯ І ПРИМНОЖЕННЯ ВКЛАДЕНЬ 
і АКГСМ М і
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Для приватних осіб,  
малих, середніх і великих 
фермерських господарств.

• Економлять час і сировину.                     
• Дають прибуток, удвічі більший, ніж 
їхні аналоги.
• П’ять операцій в одному агрегаті: 
подрібнення, підігрів, ферментація, 
видача готового корму.

Адреса прямого виробника кормо
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Розпочався сезон 
шпинату. Ця зелень – 

потужне джерело білка, 
вітамінів та інших 
мікроелементів. Крім 
того, шпинат може 
омолодити наш організм, 
розповіла у своєму 
Facebook дієтолог 
Оксана Скиталінська. 

нічне кисневе голодування (гіпо-
ксію) в органах, у яких іде інтенсив-
ний обмін речовин, – у мозку, серці, 
печінці та нирках.

Як запевняє Скиталінська, шпи-
нат здатний упоратися з гіпоксією.

ЧИМ КОРИСНА ЦЯ 
ЗЕЛЕНЬ?

• Активує важливий білок HIf-1, 
який, своєю чергою, активує гени, 
що не дають клітинам загинути від 
хронічного кисневого голодування.

• Допомагає відновити у кліти-

ні достатню кількість мітохондрій 
(структури, які виробляють енергію).

• Дає клітинам певну кількість 
нітратів, із яких утворюється оксид 
азоту, що бореться з гіпоксією, під-
вищуючи проникність судин.

• Має протизапальний ефект, 
захищає ДНК, клітини мозку, серця, 
судин та інших тканин від мутацій і 
старіння.

• Містить коензим Q10, який сти-
мулює вироблення енергії.

• Шпинат багатий на каротиноїди 
і бетаїн, вітаміни С, Е, які оздоровлю-

ють шкіру, а також корисні для зору.
• Підвищує стійкість до фізичних 

навантажень.
• Має антиканцерогенну дію.

ЯК ВЖИВАТИ ШПИНАТ?
Експерт рекомендує вживати 

шпинат свіжим, наприклад, додава-
ти в салати, смузі, макарони, омлети 
тощо.

Також його можна трішки прива-
рити. Наприклад, у супах додавати в 
кінці варіння, коли вимкнули вогонь.

Однак людям, у яких виразка, 

камені в нирках та подагра, слід 
обмежити вживання шпинату. За 
словами Скиталінської, у таких ви-
падках припустимо додати у раціон 
1-3 листочки.

камені в нирках та подагра слід

 Єдин

ші
го
су
ніс

Єд

pikanta.ru
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ВІВТОРОК 30 травня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Ера бізнесу 06.15, 
07.15, 08.15 Спорт 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30, 
23.50 Від першої особи 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.25 На 
слуху 08.45 Світ он лайн 
09.00 Т/с «Білий танець» 
10.00 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 11.00 Д/с 
«Історичні розслідування» 
12.10 Баклани на Балкани 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.40 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
14.05 Т/с «Анна Піль» 
15.35 Фольк-music 16.30 
Т/с «Незнайомка» 17.45 
М/с «Книга джунглів» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50, 22.50 З 
перших вуст 19.00, 
01.55 Новини. Культура 
19.20 Перший на селі 
19.55 Наші гроші 20.20, 
02.10 Про головне 
21.50 Т/с «Справедливі» 
22.55, 05.50 Вічне 23.00 
Підсумки 02.40 Д/ф 
«Справа братів Райт» 
03.35 Вікно в Америку 
03.55 Д/с «Розповіді 
про Хансік» 04.20 Т/с 
«Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.30 Т/с «Татусеві дочки»
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 08.00 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.05 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
08.02 Т/с «Молодята»
10.45 Т/с «СашаТаня»
16.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «У пеклі»
00.00 Х/ф «Прибрати 

Картера»
02.00 Х/ф «Втікач з 

іншого світу»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.00, 18.30 «За живе!»
10.30 Х/ф «Дівчата»
12.30 «МастерШеф Діти»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «МастерШеф Діти - 

2. Фінал»
22.45 «МастерШеф Діти 

- 2. Фінал. Оголошення 
переможця»

23.15 Т/с «Коли ми 
вдома»

00.15 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 10.00 
«Файна Юкрайна» 10.30 
«Розсміши коміка» 11.30, 
19.00 «Навколо М» 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» 22.00 
«КВН на БІС» 00.45 Т/с 
«Ти - моє життя» 02.15 
«Нічне життя» 

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.45 Події тижня з 
Олегом Панютою

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна 

містика
16.10, 21.00 Т/с «Тільки 

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

Україна»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

01.50 Х/ф «Потяг до 
Пусана»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Підроблена історія 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Війна хижаків 11.50 
Африка: стихія води 
13.40 Містична Україна 
14.30 Бандитська Одеса 
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 
Теорія змови 04.40 
Смарт-шоу 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.15 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 4»

10.55 «Міняю жінку»
12.20 Т/с «Матусі - 2»
13.00, 14.00, 15.00, 

20.15, 21.15, 22.20 Т/с 
«Свати - 3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.20, 01.40 Х/ф 
«Щоденник слабака-2: 
Правила Родріка»

05.00 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

1+1

05.20, 20.00, 00.25 
«Подробиці»

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 «Одружімося»
11.05, 12.25, 20.40 Т/с 

«Єдиний чоловік»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

22.30 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

01.15 Т/с «Зозуля»
02.35 Док.проект «Замки 

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

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.10, 13.20 Х/ф «Теорія 

змови»
13.45, 16.10 Т/с 

«Кримінолог»
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «Морпіхи»
00.50 Т/с «Лас-Вегас»
02.15 Стоп-10
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 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 «Червона шапочка» 
12.10, 18.50 Панянка-
селянка 13.15, 19.55 
Готель Галіція 14.20 Т/с 
«Домашній арешт» 15.25, 
04.05 Віталька 16.40 
Казки У Кіно 17.45 Одного 
разу під Полтавою 21.00 
Танька і Володька 22.00, 
02.25 Країна У 23.00 
Розсміши коміка 00.55 
Т/с «Отже» 01.15 Шпілівілі 
01.35 Теорія зради 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30 Тема дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Благодійний 

концерт «Сердечний 
уклін» за сприяння 
фонду Милосердя і 
здоров’я

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

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

коктейль»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

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

- разом!»
17.00 «Кошик творчих ідей»
17.20 «Волинська веселка»
18.00 «Ми вас обирали» 

(І.Гузь)
18.30 Т/ф «На гостину до 

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

(В. Ящук)
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, 02.20 Вголос
08.35 Феєрія мандрів
09.00 Т/с «Поклик предків»
10.00 Дайджест
10.30 Х/ф «Київські 

прохачі»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «Тихо 

сходить місяць»
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 15.00 Джем
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
22.05 Х/ф «Будинок 

батька твого»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Ми діти 

твої, Україно!»
03.05 Т/с «Украдене 

щастя»
04.10 Ретроспектива: 

«Щедре літо»
05.30 Волинський 

портрет

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, 
07.20, 23.25 На слуху 
08.35 Паспортний 
сервіс 08.45 Світ он 
лайн 09.00 Д/ф «Юрій 
Рибчинський. Слова і 
музика» 10.00 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
11.00 Д/с «Національні 
парки Америки» 11.55 
Баклани на Балкани 12.30 
Український корт 13.40, 
03.30 Борхес 14.05 Т/с 
«Анна Піль» 15.35 Х/ф 
«По-модньому» 17.15 
Д/ф «Клоун іде на манеж. 
М. Яковченко» 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 Підсумки 
00.15 Телемагазин 
02.40 Д/с «Традиційні 
свята Мацурі» 03.55 Д/с 
«Розповіді про Хансік» 
04.20 Т/с «Травма» 

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.20 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 4»

10.55 «Міняю жінку»
12.20 Т/с «Матусі»
13.25 Т/с «Матусі - 2»
14.30, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15, 21.20, 22.20 Т/с 

«Свати - 3»
23.20, 01.45 Х/ф 

«Обережно! Предки 
в хаті»

05.05 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

05.20, 20.00, 01.05 
«Подробиці»

06.20, 13.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

09.20, 12.25 Т/с «Все 
повернеться»

15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «Єдиний 
чоловік»

22.30 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

01.55 Х/ф «Полетта. В усі 
тяжкі»

03.15 «уДачний проект»

05.05, 04.45 Дивитись 
усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.40 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
13.20, 16.05 Х/ф «2012»
16.25 Х/ф «П’ята хвиля»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Пес»
22.35 Свобода слова
00.30 Х/ф «Теорія 

змови»
02.25 Стоп-10

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 «Пані 

Метелиця»
12.10, 18.50 Панянка-

селянка
13.15, 19.55 Готель 

Галіція
14.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.25, 04.05 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00, 02.25 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради

14.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

14.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30 «Піщані історії»
14.35 «Студентський 

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

ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

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

(сурдопереклад)
22.35 Час-Тіme
23.15 «Спорт для всіх»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»

06.35, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.35 «Все буде смачно!»
10.15, 18.30 «За живе!»
11.45 Х/ф «Коханий за 

наймом»
13.45 «Битва екстрасенсів 

13»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55, 22.35, 01.30 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.30 «Давай поговоримо 
про секс 4»

06.00 «Спеція» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 10.00, 
16.20 «Файна Юкрайна» 
10.30, 02.15 «Розсміши 
коміка» 11.30 «Орел і 
Решка» 12.25 «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 «Навколо М» 
22.00 Х/ф «Побачення 
наосліп» 23.50 Х/ф 
«Подорож капітана 
Фракасса» 03.00 «Нічне 
життя» 

03.00, 02.30 Зона ночі
04.50, 18.00 Абзац
05.43, 07.03 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка Крудс»
07.05 Х/ф «Гарфілд 2»
08.40 Х/ф «Слідопит»
10.45 Х/ф «Книга Ілая»
13.00 Х/ф «Індіана 

Джонc і останній 
хрестовий похід»

15.40 Х/ф «Індіана 
Джонc і Королівство 
кришталевого 
черепа»

19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Ревізор
00.00 Страсті за Ревізором
02.35 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 
01.50 Події тижня з 
Олегом Панютою

09.15 Зірковий шлях
11.00 Х/ф «Пізнє кохання»
12.50, 15.30 Т/с «З надією 

на щастя»
17.10 Т/с «Райське місце»
19.45, 02.40 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Тільки про 

любов»
23.30 Х/ф «Потяг до 

Пусана»
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти 

справедливості 16+

06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Підроблена 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00, 
21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 Війна 
хижаків 11.50 Дика 
Бразилія 13.40 Містична 
Україна 15.20, 23.40 
Великі битви богів 16.10, 
20.50 Зброя: сімейна 
справа 17.00 Королівська 
кобра: обличчям до 
обличчя 18.00, 22.40 
Квест 19.00 Легенди 
карного розшуку 20.00 
Путівник неприємностей 
00.30 Брама часу 
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НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.30 Шляхами Волині
07.00 Мозаїка батьківства
07.25, 08.25, 18.55, 

22.00, 00.30 Погода
07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових 

подій
08.30, 23.30 Феєрія 

мандрів
08.50, 20.30, 02.20 

Вголос
09.00 Музична скринька
10.00 Т/с «Хочу зробити 

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

В.Козловського 
«Сяйво»

14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Глобал 3000

АВЕРС 15.00 Джем
16.00 Так чи інакше
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі
18.15, 02.00 МузейОк
18.30 Настав час
18.45, 21.30, 00.00, 

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

предків»
20.00 Благодатна купель
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.05 Х/ф «Київські 

прохачі»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Тихо 

сходить місяць»
03.05 Х/ф «Київські 

прохачі»
04.30 Ретроспектива: 

«Багата наречена»

Фільм «Пані Метелиця»

11:00

tet.tv

Фільм «Потяг до Пусана»

01:50

show
asia.ru

Фільм «Морпіхи»

22:25

favoritem
ovies.at.ua

Дівчина 
співає пісню:

– Наа-таа-
лііііі...

10-річний 
племінник 
підспівує:

– Я купив тобі 
на цвинтарі 

землі...

***
Шукаю 

зарплату. 
Робота в 

мене вже є.

Дитинство – 
це та щаслива 

пора, коли біжиш 
уночі з туалету і 
радієш, що тебе 
дорогою нічого 

не з’їло.
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СЕРЕДА 31 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, 16.30 Т/с 

«Незнайомка»
10.00 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
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, 02.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Справедливі»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
02.40 Д/ф «Ловець слів»
03.30 Уряд на зв’язку з 

громадянами
03.55 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
04.20 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

04.10, 01.50 Зона ночі
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 08.00 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.05 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
08.02 Т/с «Молодята»
10.45 Т/с «Татусеві дочки»
16.00, 19.00 Від пацанки 

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

заміну»
23.50 Х/ф «У пеклі»
01.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.35, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.30 «Все буде смачно!»
10.20, 18.30 «За живе!»
11.50 «МастерШеф Діти»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
19.55, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2. Невідома 
версія»

23.10 Т/с «Коли ми 
вдома»

00.10 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.30, 19.00 «Навколо М»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
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»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «Нічне життя»

К1
06.10, 13.30, 15.30, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Події тижня з 
Олегом Панютою

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
16.10, 21.00 Т/с «Тільки 

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

Україна»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50 Сила тварин 11.50 
Африка: стихія води 
13.40 Містична Україна 
15.20, 23.40 Великі 
битви богів 16.10, 20.50 
Зброя: сімейна справа 
17.00 Війна хижаків 
18.00, 22.40 Квест 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Путівник 
неприємностей 00.30 
Чорна піхота 01.20 Місто 
02.00 1377 спалених 
заживо 02.50 Лікар Хайм 
03.40 Таємниці пірамід 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.10 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 4»

10.55 «Міняю жінку»
12.20 Т/с «Матусі-2»
13.00, 14.00, 15.00, 

20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Свати - 3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.20, 01.35 Х/ф «Три 
телепні»

04.50 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

05.20, 20.00, 00.30 
«Подробиці»

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 «Одружімося»
11.05, 12.25, 20.40 Т/с 

«Єдиний чоловік»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

22.30 Т/с «Доярка з 
Хацапетівки 3»

01.15 Т/с «Зозуля»
02.30 Док.проект 

«Недитячі ігри»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 09.50, 04.50 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.45, 13.20 Х/ф 
«Морпіхи»

13.35 Т/с «Кримінолог»
15.10, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.40, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Королівство»
00.40 Т/с «Лас-Вегас»
02.05 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2 06.20 Казка з 
татом 06.40 Це наше-це 
твоє 06.50 Байдиківка 
07.15 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, 04.05 Віталька 
16.40 Казки У Кіно 
17.45 Одного разу під 
Полтавою 21.00 Танька 
і Володька 22.00, 02.25 
Країна У 23.00 Розсміши 
коміка 00.55 Т/с «Отже» 
01.15 Шпілівілі

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 Т/ц «Історія без 

купюр» (Музеї Волині)
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

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

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30 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» 

(Телефон у студії: (0332) 
77 02 42)

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.25 «Видатні волиняни» 

(В. Хурсенко)
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 Вголос
08.35 Завтра-сьогодні
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
10.00 Х/ф «Будинок 

батька твого»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «Ми діти 

твої, Україно!»
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 18.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 15.00 Джем
16.00 Т/с «Украдене 

щастя»
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 «Тигролови»
23.30 Шляхами Волині
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Ми діти 

твої, Україно!»
03.05 Т/с «Украдене 

щастя»
04.10 Ретроспектива: 

«Олександр 
Пархоменко»

ЧЕТВЕР 1 червня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Ера бізнесу 06.15, 
07.15, 08.15 Спорт 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30, 
23.50 Від першої особи 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.25 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45 Світ он лайн 09.00, 
16.30 Т/с «Незнайомка» 
10.00 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 11.00 Д/с 
«Історичні розслідування» 
12.10 Баклани на Балкани 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.40 Слідство. 
Інфо 14.05 Т/с «Анна 
Піль» 15.35 Надвечір’я. 
Долі 17.30 Школа Мері 
Поппінс 17.45 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
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, 02.10 Про головне 
21.50 Т/с «Справедливі» 
22.55, 05.50 Вічне 
23.00 Підсумки 00.15 
Телемагазин 02.40 Д/ф 
«Аркани Франка» 03.55 
Д/с «Розповіді про Хансік» 
04.20 Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі
04.25 Т/с «Татусеві дочки»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 07.53 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
07.55 Т/с «Молодята»
10.40 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф «Наймані 

вбивці»
00.50 Х/ф «Вбивці на 

заміну»
02.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»

09.05 «Все буде смачно!»

11.00, 18.30 «За живе!»

12.30 «МастерШеф Діти»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 10.00 
«Файна Юкрайна» 10.30 
«Розсміши коміка» 11.30, 
19.00 «Навколо М» 12.25 
«Орел і Решка. Шопінг 
2016» 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» 22.00 
«КВН на БІС» 00.45 Т/с «Ти 
- моє життя» 02.25 «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 Події тижня з 
Олегом Панютою

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
16.10, 21.00 Т/с «Тільки 

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

Україна»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Підроблена історія 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Сила тварин 11.50 
Африка: стихія води 13.40 
Містична Україна 14.30 
Бандитська Одеса 15.20 
Великі битви богів 16.10, 
20.50 Зброя: сімейна 
справа 18.00, 22.40 Квест 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Путівник 
неприємностей 23.40 
Смертельний двобій 
00.30 Україна: забута 
історія 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Міняю жінку»
12.20 Т/с «Матусі-2»
13.00, 14.00, 15.00, 

20.15, 21.15 Т/с «Свати 
- 3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

22.20 «Право на владу 
2017»

00.00, 02.10 Х/ф 
«Божевільні 
викладачі»

05.25 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

05.20, 20.00, 00.25 
«Подробиці»

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 «Одружімося»
11.05, 12.25, 20.40 Т/с 

«Єдиний чоловік»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 

«Стосується кожного»
22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки 3»
01.15 Х/ф «Мільйон у 

шлюбному кошику»
02.40 Док.проект «Життя 

в кредит»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Секретний фронт
10.50, 13.20 Х/ф 

«Королівство»
13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.40, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Не брати 

живим»
00.40 Т/с «Лас-Вегас»
02.05 Стоп-10
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 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 «Король 

Дроздобород»
12.10, 18.50 Панянка-

селянка
13.15, 19.55 Готель 

Галіція
14.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.25, 04.05 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00, 02.25 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 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 Телерадіомарафон 

«Поспішаймо робити 
добро!»

16.00 Новини. День
16.30 Телерадіомарафон 

«Поспішаймо робити 
добро!»

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»
22.50 Тема дня
23.15 «Книголюб»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

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

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35 Глобал 3000
08.35 Євромакс
09.00 Т/с «Поклик 

предків»
09.50, 18.30, 20.30, 

22.05, 02.20 Вголос
10.00 Х/ф «Тигролови»
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 «Ми діти 

твої, Україно!»
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 15.00 Джем
16.05 Т/с «Украдене 

щастя»
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
22.15 Х/ф «Жменяки»
23.30 Архітектура Волині
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «BREVIS 

ROCK Dj PARTY»
03.05 Х/ф «Жменяки»
04.10 Ретроспектива: 

«Морський пост»
05.30 Волинський 

портрет

ЛУЧАНИН ОТРИМАВ 
РОЛЬ У НОВОМУ СЕРІАЛІ

Михайло Денисов із Луцька, який є 
учасником команди КВН «Замок 

Любарта», отримав роль у новому гу-
мористичному серіалі «Готель Галіція».

Телепроект нещодавно стартував на 
каналі «ТЕТ». Михайло Денисов грає роль 
кухаря Миколи. Окрім лучанина, в серіалі 
знімуться Ігор Ласточкін, Тарас Стадниць-
кий і Тетяна Песик, Олеся Чечельницька, 
Михайло Аугуст і Віталій Сацута. 

Серіал розповідає про старий готель 
«Галіцію», збудований ще в XVI столітті 
львівським родом Фаркашів. Після смерті 
власника, Мирона Фаркаша, до Львова при-
їздить його племінник Андрій. Згідно з за-
повітом, він стає власником неприбуткової 
«Галіції». Андрій єдиний, хто може бачити 
привид засновника готелю. 

знай наших!

Фільм «Три телепні»

Фільм «Вбивці на заміну»

Фільм «Королівство»

23:20

00:50

22:25

ua-w
arez.com

fast-torrent.ru
de.gde-fon.com

УКРАЇНКА СТАЛА 
НАЙГАРНІШОЮ 
СУПЕРМОДЕЛЛЮ

Українка Альона Сподинюк 
прилетіла з Індії, де перемогла в 

престижному міжнародному конкурсі 
краси Supermodel International-2017, 
пише «Таблоїд».

Як нагороду 19-річна модель отримала 
5000 доларів, а ще – ексклюзивну корону з 
жовтого золота із дорогоцінним камінням: 

діамантами, сапфірами, 
смарагдами, аметистами, 
топазами і цитринами.

Раніше дівчина 
здобула звання «Міс 
Україна. Всесвіт-2016» 
і представляла нашу 
державу у Філіппінах. 
Красуня не увійшла до 
числа фіналісток, утім 
запам’яталася яскра-
вим убранням. Альона 
свого часу посилено 
займалася гандболом, 
утім мріє про кар’єру 
телеведучої.

очей не відведеш

Життя 
чудове! Якщо 
не згадувати 
минуле й не 
думати про 
майбутнє.

tabloid.pravda.com
.ua

tet.tv

Учитель 
запитує учнів:

– Діти, де 
ми можемо 
почути, як 

розмовляють 
дерева?
– У лісі.

– У парку.
– У 

психлікарні.

*****
– Скажіть, 

який камінь 
вас оберігає? 
– Який схопив, 

такий і 
оберігає.
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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

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

СИЛА ГРОМАДИ – В ЇЇ АКТИВНОСТІ

В Омельному Ківерцівського 
району громада не лише 

ініціативна, а й активна. За 
рік роботи ківерцівського 
представництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у селі реалізували аж 
три проекти: встановили дитячий 
майданчик на території дитсадка, 
замінили аварійні двері у школі 
та придбали музичну апаратуру 
в будинок культури. Усі проекти 
втілювали у життя на умовах 
співфінансування Фонду та громади.

Василь Зінчук, сільський голова Омель-
ного, каже, що нині громади бідні. Сільській 
раді самостійно не до снаги навести в усьому 
лад, тому ось така спільна проектна діяль-
ність – шанс покращити рівень життя села. 

Омельненський ДНЗ «Сонечко» відвідує 
30 дітей, попри те, що заклад розрахований 
на вдвічі меншу кількість вихованців. Ідея 
осучаснити територію для дитячих розваг 

у батьків та працівників дитсадка виникла 
давно. Та втілити її самостійно було не по 
кишені. Тоді небайдужа громада й зверну-
лася у ківерцівське представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Як результат – 
нові каруселі, гірки, драбинки, а головне – 
щирі дитячі емоції.

Якщо без ігрового майданчика дитсадок 
якось обходився, то куди гіршою була ситуа-
ція в школі. Дерев’яні вхідні двері, що слу-
жили ще з часів будівництва закладу (а це 
майже 40 років), фактично не зачинялися, 
відповідно, й не тримали тепла.

Любов Бубела 25 років очолює Омель-
ненську ЗОШ І-ІІ ступенів. Директорка кон-
статує: школу побудовано неякісно. Чотири 
роки тому, після сніжної зими, у будівлі об-
валився дах. Тоді за державні кошти його за-
мінили. Фінансування всіх інших ремонтних 
робіт уже з десяток років лежить на батьків-
ських плечах.

– У нас дуже велика співпраця з батька-
ми. Держава на ремонти не дає ні копійки. 
Усе робимо за рахунок батьків та спонсорів, 

також допомагає сільська рада, – зазначає 
Любов Бубела.

Тепер завдяки небайдужості громади 
вхідні двері у школі – сучасні та енергозбе-
рігальні. 

Третій реалізований проект в Омельно-
му – музична апаратура в місцевий будинок 
культури. У сільському клубі в 2012 році за 
сприяння спонсорів зробили капітальний 
ремонт. Та коштів на обладнання не виста-
чило. Обдарованих людей у селі багато. При 
будинку культури діють вокальна група 
«Омельненські роси», дуети, чоловічі, жі-
ночі та дитячі колективи. Тому й не дивно, 
що святкові заходи тут проводять часто. Ди-
ректор Омельненського будинку культури 
Валентина Ващенко каже, що раніше дово-
дилося працювати з позиченою апаратурою. 
Тепер, маючи нову озвучувальну техніку, 
омельненські артисти планують виїжджати 
з концертами в сусідні села.

Те, що жителі Омельного активні, під-
твердила й народний депутат від УКРОПу 
Ірина Констанкевич, яка взяла участь в уро-

чистому відкритті дитячого майданчика. 
– Робота депутата полягає в тому, щоб 

не лише залагоджувати проблеми на зако-
нодавчому рівні, але разом з тим знати про 
проблеми громади й допомагати їй у різних 
напрямках, – вважає Ірина Констанкевич. 
– Якщо говорити про Омельне – це грома-
да, яка тримає депутата в постійному тонусі. 
Ще під час передвиборчої кампанії я знала 
про незакриті питання в цьому селі: старі 
вік на та двері в школі, нестача комп’ютерної 
й оргтехніки. Тому, коли формувалися про-
позиції на розподілення коштів з фонду 
соціально-економічного розвитку, пробле-
ми Омельного було враховано. За три місяці 
2016 року тільки на один ваш район було за-
лучено майже чотири мільйони гривень.

Депутат додала, що в травні цього року 
для Ківерцівського району має надійти ще 
один мільйон гривень. Ці кошти скерують 
на розв’язання проблем навчальних і медич-
них закладів.

Ірина ЮЗВА,
Ківерцівський район

Участь у відкритті дитячого 
майданчика взяла Ірина Констанкевич

Ідея осучаснити територію для дитячих 
розваг у громади виникла давно

Тепер вхідні двері у школі – 
сучасні та енергозберігальні

Омельне багате на 
обдарованих людей
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СИЛА ГРОМАДИ ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

У КАМ’ЯНУСІ ВІДНОВИЛИ ВОДОЙМУ

НА РАТНІВЩИНІ РЕАЛІЗУВАЛИ 
ПРОЕКТ «УСМІХАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВ’Я»

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА У НОВОВОЛИНСЬКОМУ ДИТСАДКУ 
ОНОВИЛИ 9 ПАВІЛЬЙОНІВДитячий навчальний заклад 

№4 в Нововолинську 
майже 20 років очолює 
ініціативна та непосидюча 
Людмила Могіль. Вона 
вболіває за кожного 
вихованця, як за рідну дитину, 
тому дбає, щоб у ДНЗ були 
комфортні та безпечні умови. 
Заради досягнення мети 
активна завідувачка стукає в 
усі двері, керуючись правилом: 
«Дорогу осилить той, хто йде». 
А для ефективнішої співпраці з 
благодійниками при дитсадку 
створили громадську 
організацію «Дошколярик». 

Минулої осені перед керівни-
цтвом та вихованцями дитсадочка 
постала проблема облаштування 
старих ігрових павільйонів. Ка-
пітального ремонту потребували 
9 тіньових навісів. За словами се-
кретаря ГО «Дошколярик» Ольги 
Середи, павільйонів не ремонту-
вали кількадесят років. Шифер на 
дахах був дірявий, опори – роз-
хитані, а металеві конструкції по-
іржавіли. Одне слово, діткам було 
небезпечно там гратися. 

– Тому ми спільно з батьками 
вирішили оновити навіси. А коли 
взялися підраховувати витрати, 
набігла чимала сума, – пригадує 
Людмила Могіль. – Однак відсту-

Протягом року Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» підтримує ініціативні громади 
у різних куточках Волині, спільно 
реалізовуючи проекти. Один з найцікавіших 
та неординарних вдалося втілити разом з 
громадою села Кам’януха, що на Маневиччині. 
Йдеться про очищення водойми села та 
створення рекреаційної зони.

Ініціатором і головною рушійною силою 
цього проекту стала людина з обмеженими 
фізичними можливостями, проте великим 
серцем – Віктор Шолом. Він переконаний, що 
суспільству потрібно викорінювати пасив-
ність і лінощі, бо ж саме вони здатні досить 
ефективно гасити будь-які починання ще на 
етапі свого народження. З його слів, раніше 
водойма відповідала екологічним нормам 
та стандартам і була популярним місцем 
відпочинку. Місцеві підприємці також ці-
кавилися цим об’єктом, адже тут був чима-
лий потік людей, що дозволяло розвивати 
туристичний потенціал села. Однак з часом 
водойму занедбали, вона стала забрудненою 
і непридатною для купання й відпочинку, за-
росла очеретом, стала розплідником вужів у 
центрі села.

Проте небайдужа громада та ініціатив-
на голова Будківської сільської ради, до якої 
належить село Кам’януха, Галина Цикалюк 
вирішили не опускати рук, а відновити від-
починкову зону й очистити водойму. З про-
ханням підтримати проект люди звернулися 
в маневицьке представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Там їм не відмовили, 
а навпаки – активно долучилися до його ре-

алізації. До збору коштів на співфінансуван-
ня від громади долучилися і місцеві жителі, 
і вихідці з села, які проживають далеко за 
межами України.

Відтак після проведення меліоративних 
робіт активна громада взялася за зариблен-
ня та окультурення водойми. Коли мальок 
підросте, в гарну погоду любителі порибали-
ти зможуть насолоджуватися відпочинком з 
вудочкою, а сім’ї – гарно провести час із діть-
ми на свіжому повітрі.

Керівник східної філії представництв 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олек-
сандр Мельничук зазначив, що Фонд реа-
лізував у Будківській сільській раді два 
проекти. Один з них – очищення водойми – 
відрізняється від усіх інших. 

– Спільно з громадою було очищено во-
дойму, де люди матимуть можливість зно-
ву ловити рибу, відпочивати. Цей проект 
об’єднав не тільки жителів сільської ради, 
а й тих, хто давно виїхав із села. Вони пере-
давали кошти й тим самим долучилися до 
втілення проекту в життя. Його реалізації 
посприяли і природні умови: як розповіда-
ють старожили, вдруге за 50 років водойма 
висохла, що дало змогу її очистити. У резуль-
таті наполегливої праці жителям села вдало-
ся не лише згуртуватися довкола спільної 
проблеми, а й завершити роботи, пов’язані з 
очищенням водойми, забезпечивши усунен-
ня екологічної загрози для селян, – зазначив 
Олександр Мельничук.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Маневицький район

Лікарня в селі Самари, що у Ратнівському 
районі, почала працювати ще в повоєнні 
роки. Спочатку – в дерев’яному 
пристосованому приміщенні, а в кінці 
80-х перейшли у двоповерхову цегляну 
новобудову. У той же час в Самарах 
почав працювати і нинішній головний 
лікар Михайло Яворський.

У головному корпусі на першому по-
версі – лікарські кабінети, лабораторія 
для аналізів, фізіотерапевтичний, стома-
тологічний кабінети. На другому – ста-
ціонарне терапевтичне відділення, яке 
від відкриття було розраховане на 35 
ліжко-місць, але у процесі скорочення їх 
лишилося тільки 15. У господарському 
блоці розміщені твердопаливна котель-
ня, пральня та кухня. Усе тут тішить око: 
подвір’я з квітучими клумбами, догляну-
тою парковою зоною, чистота і затишок 
у лікарняних кабінетах та коридорах, ве-
лика кількість вазонів на підвіконнях. А 
який привітний персонал!

Доля Самарівської дільничної лікар-
ні на слуху вже більш як чотири роки. Її 
мали намір реорганізувати в амбулаторію 
загальної практики сімейної медицини, 
але самарівці відстояли свій заклад. 2 бе-
резня 2017 року було затверджено наказ 
Міністерства охорони здоров’я України 
№197, згідно з яким Самарівська дільнич-
на лікарня підтвердила свій статус, отри-
мавши ліцензію на провадження госпо-
дарської діяльності з медичної практики. 
Проте головний лікар Михайло Явор-

ський каже, що для повноцінного функ-
ціонування лікарні бракує спеціалістів та 
сучасного обладнання.

– Тому ми й звернулися до ратнівсько-
го представництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» з проектом «Усміхайтесь 
на здоров’я», щоб на умовах співфінансу-
вання придбати ультрафіолетову камеру 
для зберігання стоматологічних інстру-
ментів, – розповідає ініціатор проекту 
Тетяна Шинкарук.

Шафа медична бактерицидна ШМБ-8, 
яку придбали за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», – це сучасний 
прилад, який убезпечує пацієнтів стома-
толога від будь-яких інфекцій, СНІДу, ту-
беркульозу тощо.

– Методи, які ми використовували 
донині, – це кам’яна доба, – з усмішкою 
каже стоматолог Олександр Цяк, – тож 
дякуємо Фонду за розуміння й підтримку. 
Для нас це дуже важливо.

Пацієнти, які були на прийомі в лі-
карні, в один голос стверджували, що їм 
потрібен цей заклад і вони зроблять усе 
можливе, щоб лікарня таки працювала. 
А ще попередили працівників Фонду, що 
незабаром прийдуть до представництва з 
новим проектом.

Коли дивишся на цих активних лю-
дей, віриться, що все у них вийде, адже 
вони мають мету, а отже – ресурси знай-
дуться!

Лариса МИХАЛЕВИЧ, 
Ратнівський район

пати від задуму не мали й думки. 
Вирішили просити допомоги у 
благодійників.

Так виникла ідея звернутися 
в нововолинське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Ініціативна група подала на 
розгляд проект «Ми про наших 
маляток дбаємо: їм майданчики 
обновляємо, павільйончики рес-
тавруємо, у хорошій справі всіх 
гуртуємо!». Здобувши перемогу, 
батьківський актив почав збирати 
кошти для внеску громади. 

– До співфінансування до-

лучилися батьки, колектив ДНЗ, 
підприємці, виділили кошти з 
міського бюджету. Левову частку 
потрібної суми вніс Фонд. Так нам 
вдалося втілити у життя цей смі-
ливий задум, – каже Людмила Мо-
гіль. – Тож улітку наші вихованці 
зможуть безпечно гратися в онов-
лених павільйонах, заховавшись 
від палючого сонечка. 

У день урочистого відкриття 
відремонтованих тіньових навісів 
у садочку влаштували справжнє 
свято. Усі вихованці отримали со-
лодкі подарунки, але найбільшим 

сюрпризом для малечі було шоу 
мильних бульбашок. Про це по-
дбала родина Кислих, чиї дітки та 
внуки відвідують ДНЗ №4. 

Як і годиться, гості свята теж 
прийшли з подарунками. Місь-
ка влада презентувала килимове 
покриття для спортзалу. Голова 
нововолинського осередку партії 
УКРОП Олег Простопчук вручив 
костюмчики для вихованців до-
шкільної групи. 

– У західній філії Фонду – це 
перший проект з реконструкції 
павільйонів у ДНЗ. Коли нас за-

просили оглянути тіньові наві-
си перед ремонтом, вони справді 
мали непривабливий вигляд і були 
небезпечні для діток. Але ГО «До-
школярик» зуміла зібрати певну 
суму, це допомогло батькам взя-
ти участь у проекті. Ми бачимо, 
що громада згуртувалася навколо 
спільної проблеми й успішно її 
розв’язала за короткий термін, – 
зазначив керівник західної філії 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Андрій Алексюк.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Нововолинськ 

Хоровод у відремонтованому павільйоні

У новій рекреаційній зоні 
відпочиватимуть і діти, і дорослі

Сучасне обладнання для 
повноцінного функціонування 
стоматкабінету

Шоу мильних бульбашок
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Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

Фонд розвитку ДНЗ №8 «Джерельце» було створено в березні 2016 
року за підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». За час його 
роботи вдалося чимало: відремонтували музичну залу, придбали 
музичні інструменти, облаштували частину подвір’я навчального 
закладу тощо. Також фонд розвитку постійно долучається до 
заходів, що відбуваються в дитсадку. Загалом, сума додаткових 
коштів, які залучили батьки, становить понад 100 тисяч гривень.

ТАЛАНТИ МУЗИКА ПОРЯД

СВІТ РОДИННОГО ТЕПЛА – БЕЗМЕЖНИЙ НОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
ДЛЯ ЮНИХ МУЗИКАНТІВ

АРТ-ФЕЄРІЯ КАРТИНИ, У ЯКІ ВКЛАДЕНО ЖИТТЯ
В Арт-галереї центрального 

універмагу Луцька відбувся 
незвичайний захід – 
«Арт-феєрія», присвячений 
30-річчю заснування кафедри 
образотворчого мистецтва, 
факультету мистецтв 
(раніше інститут мистецтв) 
Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки. До 
експозиції увійшли твори 
дипломних робіт студентів 
спеціальностей «Образотворче 
мистецтво», «Декоративно-
ужиткове мистецтво» та 
«Реставрація». 

У межах дійства відвідувачі за-
ходу мали нагоду прослухати му-
зичний твір «Три кольори» у вико-
нанні Юлії Андреєвої (колишньої 
студентки інституту мистецтв) та 
переглянути виставу «Сірий ко-
роль» від юних акторів Творчої 
студії Наталії Журавльової.

На виставці молодих митців 
представлено роботи, викона-
ні в різних техніках та стилях: 
живо пис, графіка, художньо-
комп’ютерний дизайн. Кожна 
картина – окрема історія, якій 
передувала тривала праця студен-
та. Організатори зазначають, що 
представлені картини – це лише 
маленька частина надбань кафед-
ри за три десятки років діяльності.

– Ми хотіли представити фак-
тично всі техніки, що викорис-

У Шацькій дитячій музичній 
школі навчається 81 дитина. 
Цей заклад охоплює учнів із 
селища та сіл Шацького району. 
В школі є три відділи: народних 
інструментів, фортепіанно-
струнний та сольного співу. 

Клас бандури відвідує 22 ди-
тини, клас баяна – 19, клас соль-
ного співу – 11. При школі створе-
но дитячі ансамблі: бандуристів, 
вокальний та інші. Учні є учас-
никами всіх районних культурно-
масових заходів, беруть участь в 
обласних конкурсах. 

На жаль, для проведення пов-
ноцінних репетицій у школі бра-
кувало інструментів, а деякі з них 
узагалі стали непридатними для 
використання. Відділ культури 
Шацької райдержадімністрації, 
структурним підрозділом якого є 
дитяча музична школа, торік при-
дбав два баяни, що допомогло по-
кращити навчальний процес. Але 
цього було замало, тоді ініціативу 
взяли у свої руки батьки вихован-
ців. Вони підготували проект, ме-
тою якого стало придбання баяна, 
бандури, мікрофона та стійки під 
нього, й подали його на конкурс 
проектів Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом». Проект було по-
годжено та за сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» реа-
лізовано. У його рамках було при-
дбано музичні інструменти на 
умовах співфінансування.  

 Подякувала батькам за під-
тримку, а викладачам за старання 
директор Шацької дитячої музич-
ної школи Ольга Цюпяшук. Вона 
наголосила, що заняття музикою 
не лише допомагають дітям роз-
виватися духовно, а й зміцнюють 
їхнє здоров’я. Також директор 
школи подякувала Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» за допомо-
гу в реалізації проекту «Придбан-
ня музичних інструментів для 
Шацької дитячої музичної шко-
ли», а особливо – за такий приєм-
ний подарунок, як бандура. 

Викладач класу бандури Лю-
бов Величко теж висловила вдяч-
ність Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» за новий інструмент. Вона 
наголосила, що ті бандури, які 
є в музичній школі, вже старі та 
підтримують тільки одну тональ-
ність, а нова допоможе розшири-
ти репертуар і підвищити якість 
навчання. 

Наталка КОРІНЬ,
Шацьк

товуються у нашому інституті, 
щоб максимально показати усю 
палітру надбань наших студен-
тів та їхніх педагогів, – зазначив 
доцент кафедри образотворчого 
мистецтва СНУ, один з кураторів 
виставки Іван Тарасюк. – У на-
шій країні мистецтво не на такому 
рівні, як за кордоном, але творчих 
людей дуже багато. 

Керівник художньої студії 
«Барва» Ілона Миселюк – одна з 
тих, чию роботу представлено на 
виставці. Художниця закінчила 
інститут п’ять років тому. Нині 
сама навчає малювання не лише 
дітей, а й дорослих.

– Ця картина – моя дипломна 
робота. Це образ України в твор-
чості Шевченка. Картину писала 
олійними фарбами, бо цей живо-
пис мені найближчий, – розпо-

відає про свою роботу Ілона Ми-
селюк. – Найбільше подобається 
писати портрети. Раніше я робила 
виставки своїх картин. Зараз бага-
то часу забирає робота, для влас-
ної творчості його фактично не 
лишається.

Серед виставкових робіт – 
квітковий натюрморт ще одного 
випускника інституту мистецтв, 
рожищанина Віталія Шевченка. 
Чоловік каже: особливість його 
дипломної роботи в тому, що її ке-
рівником була народна художни-
ця України Тетяна Галькун. Малює 
Віталій Шевченко з дитинства. Те-
пер ще й навчає цього діток. Також 
чоловік організовує різні моло-
діжні проекти, що популяризують 
мистецтво. 

– Усі діти творчо обдаровані. 
Основне наше завдання – роз-

крити їхній потенціал. Можливо, 
вони й не стануть художниками, 
але ці знання знадобляться в жит-
ті, – вважає художник. 

На відкриття виставки заві-
тала народний депутат України, 
член правління Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Ірина Кон-
станкевич. Депутат зазначила, що 
ця виставка – її давня мрія. 

– Працюючи в університеті, я 
дуже добре знала про той коло-
сальний творчий потенціал, який 
є в інституті мистецтв, які по-
тужні там викладачі та студенти, 
які умови створено для розвитку 
талантів. Коли я стала працювати 
у Фонді, під час відкриття цієї ви-
ставкової зали в мене була мрія, 
що в цих стінах експонуватимуть-
ся роботи студентів і викладачів 
інституту. Тому можу сказати, що 

моя мрія представити найкраще, 
що є в нас на Волині, здійснилася, – 
розповіла Ірина Констанкевич. – У 
ці роботи автори вкладали душі. У 
нашому складному, напруженому, 
економічно нестабільному житті 
якраз душевності бракує. Тому це 
така духовна пожива для мене. 

Керівник програми «Культура 
і духовність» Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Дмитро Зінько 
зауважив: Фонд допомагає проек-
там, спрямованим на підтримку та 
популяризацію мистецтва у Луць-
ку. Один з таких – Арт-галерея, 
яка діє протягом двох років і дає 
художникам можливість демон-
струвати свої твори. Тут можна 
побачити не лише роботи профе-
сійних митців, а й початківців.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Кожен рід – це велике дерево, на 
якому маленькі гілоч  ки  міцніють, 
живляться соками великої гіл ки – 
сім’ї. Як міцно гілка зростається зі 
стовбуром, що її не відламати, так 
і родина ніколи не ослабне, доки 
будуть передаватися з поко лін ня 
в покоління звичаї, обряди, пісні, 
обереги. Цієї істини дотримуються 
у Луць  кому ДНЗ №8 «Джерельце», 
що в мікрорайоні Вересневому.

У «Джерельці»  талановиті не 
лише дітки, а й їхні родини.  Доказ 
цьому – незвичайний святковий 
захід «Співає садкова родина», що 
об’єднав малюків та їхніх батьків, 
бабусь, дідусів, старших сестричок, 
братиків і навіть хрещених батьків. 
Вихованці дитсадка разом із рідни-
ми співали, декламували поезію, 
розповідали гуморески. Україн-
ською піснею потішили присутніх 

і працівники закладу. А завдяки 
струнному ансамблю «Імпреза» 
глядачі змогли поринути у душев-
ний світ класичної музики.

Завідувачка ДНЗ Людмила 
Смаль каже, що таке свято вже 
проводили, але в ньому брали 
участь лише діти й працівники 
садочка. Тепер формат заходу ви-
рішили розширити. 

– Родина – це міцний оберіг, 
твердиня, основа всіх основ. Тому 
її потрібно  плекати й здружува-
ти, – переконана  Людмила Смаль. 

Коли про ідею проведення ро-
динного свята талантів розповіли 
батькам, знайшлося багато охочих 
взяти участь у заході. Навіть дове-
лося проводити конкурсний відбір, 
адже виступити всім, хто виявив 
ініціативу, не було можливості. Як 
результат – дві години позитивних 

емоцій та гарного настрою. 
Серед глядачів – депутат Луць-

кої міської ради фракції УКРОП 
Борис Смаль. Він каже, що такий 
захід у Вересневому відбувається 
вперше.  

– У нас невеликий мікрорайон. 
Тут люди знають одне одного. Ма-
буть, тому було багато охочих бра-
ти участь у святі, – розповів Борис 
Смаль. – Люди отримали позитив-
ні емоції й понесли їх у свої роди-
ни. Я думаю, що такі свята в нас 
стануть традиційними. 

Усі учасники заходу «Співає 
святкова родина» отримали ди-
пломи та сувенірні подарунки від 
фонду розвитку, що другий рік 
функціо нує при навчальному за-
кладі. 

– Ми пишемо звернення до 
підприємців, подаємо заявки на  
різні конкурси. І, хоча це не за-
вжди приносить бажаний резуль-
тат, за рік роботи маємо напра-
цювання, стратегії, що полегшує 
роботу, – зазначила голова фонду 
розвитку навчального закладу  
Ірина Дідух.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Роботи на виставці виконані в різних техніках та стилях Ті, хто знає ціну мистецтву

У «Джерельці» талановиті 
не лише діти, а й їхні родини

На нових інструментах музика 
звучатиме красивіше
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ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

У ШКЛИНІ З’ЯВИЛАСЯ РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА

СПОРТ – ЦЕ КРАСА ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА: ГРАЦІЯ 
ТА НЕВПИННА РОБОТА НАД СОБОЮ

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

Протягом двох днів Луцьк 
приймав учасниць міжнародного 

турніру з художньої гімнастики 
«Тільки разом». Більш як 200 юних 
спортсменок різних вікових категорій 
із Луцька, Володимира-Волинського, 
Рівного, Чернівців, Києва та 
Варшави демонстрували прекрасну 
фізичну форму, складні гімнастичні 
вправи, артистичність, бездоганні 
костюми та зачіски. Захід відбувся у 
спорткомплексі Східноєвропейського 
університету імені Лесі Українки за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». 

Привітав учасниць турніру радник голо-
ви облради, голова фракції «УКРОП» в об-
ласній раді Вячеслав Рубльов, який побажав 
юним учасницям нових звершень і перемог. 
З вітальним словом звернувся до гімнасток, 
тренерів і батьків координатор програми 
«Волинь спортивна» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун, який по-
дякував Федерації художньої гімнастики за 
організацію турніру. 

– Надзвичайно приємно бути в цьому 
залі. Дозвольте передати вітання від заснов-
ника Фонду Ігоря Палиці й подякувати ор-
ганізаторам турніру, які ще раз довели, що 
Луцьк може приймати змагання такого рівня. 
Досягайте вершин і нових перемог! – поба-
жав він. 

Почесною гостею міжнародного турніру 
«Тільки разом» стала титулована спортсменка, 
чемпіонка світу у групових вправах з худож-
ньої гімнастики Вікторія Безсонова. Вона за-
значила, що в Луцьку сильна тренерська база 
й потужний потенціал молодих гімнасток. 

– Художня гімнастика – по-справжньому 
жіночий вид спорту. І хай не всі будуть олім-
пійськими чемпіонками, світу чи України, 
але всі дівчатка будуть красивими, струн-
кими, витонченими. Гімнасток видно здале-
ку, протягом усього життя вони зберігають 
чудову фізичну форму з гарною поставою. 
Крім того, це і виховання, і формування 
культури здорового способу життя. Адже 
спортсменки здоровіші за ровесників, які 

багато часу проводять за комп’ютерами. 
Вони швидше роблять домашні завдання, 
гарно вчаться, мають розпорядок дня, якого 
дотримуються, і це дисциплінує змалку, – 
вважає чемпіонка. 

Про змагання Вікторія Безсонова каже, 
що вони вкрай потрібні учасницям. Це за-
гартовує дух, змушує докладати ще більше 
зусиль, натхненно працювати над собою, щоб 
досягати гарних результатів. Велике значення 
має і підтримка батьків, тоді діти відчувають 
її та вірять у власні сили, впевненіше йдуть 
до перемог. 

Голова федерації гімнастики Волині Те-
тяна Фігель розповіла, що цей турнір стар-
тував як відбірковий, за результатами якого 
буде сформовано збірну команду Волинської 

області. Члени збірної братимуть участь у 
чемпіонаті України серед майстрів спорту та 
кандидатів у майстри спорту, що 10 червня 
стартує у Вінниці. 

– У Луцьку художня гімнастика на доволі 
високому рівні. За десять років ми виховали 
30 майстрів спорту України, майстра спорту 
України міжнародного класу, волинські гім-
настки були членами збірної команди Укра-
їни. На жаль, з кожним роком увага з боку 
держави до художньої гімнастики слабшає, 
матеріальні витрати лягають на плечі бать-
ків, недостатньо залів для занять. Але, попри 
все це, змагання відбуваються, діти показу-
ють гарні результати. Завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», ми вкотре приймає-
мо в себе учасниць і міжнародних, і всеукра-

Місцеві дітлахи відтепер мають 
безпечне місце для цікавих прогулянок, 
рухливих ігор та тренувань. Адже біля 
школи облаштували сучасний дитячий 
майданчик. Поряд із гойдалками та 
каруселями, які подобаються молодшим 
учням, розташувалися три спортивні 
тренажери, на яких залюбки займаються 
старшокласники. Створити затишну 
рекреаційну зону на шкільному подвір’ї 
вдалося завдяки співпраці з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

– Наша школа працює не лише над 
тим, щоб дати діткам знання, а й зберегти 
здоров’я, організувати цікаве і змістовне до-
звілля. Ми давно виношували ідею облашту-
вати цю територію, однак громаді це було не 
до снаги. А коли в Горохові відкрилося пред-
ставництво Фонду, ініціативна група подала 
на розгляд проект «Цікаві розваги на новому 
майданчику». Там нас почули, підтримали, 
допомогли словом і ділом. Тепер на цій те-
риторії вчителі будуть проводити уроки на 
свіжому повітрі, прогулянки, спілкування з 
природою, – каже Майя Долонська, дирек-
тор ЗОШ I-III ступенів села Шклинь. – А 
протягом червня, коли працюватиме літній 
оздоровчий табір, діти будуть відпочивати, 
розважатися та проводити рухливі ігри в 
безпечному місці.

За словами голови ініціативної групи, 
вчительки початкових класів Наталії Рома-
нюк, для облаштування майданчика відразу 
обрали внутрішній дворик школи. Він розта-
шований далеко від гамірної дороги, тож діти 
тут – у повній безпеці. А ще на цій території є 
доступ до інтернету.  

– Ми справді облаштували цю територію 
спільними зусиллями, – провадить Наталія 
Романюк. – Техпрацівники навели лад, діти 

їнських змагань. Цього разу турнір зібрав у 
Луцьку дві сотні гімнасток різних вікових 
категорій з багатьох міст України та столиці 
Польщі, – зазначила Тетяна Фігель. 

Оксана Зеленко, мама двох донечок-
учасниць турніру – чотирирічної Ані та шес-
тирічної Каті – каже, що це дуже граційний 
вид спорту, який формує молодий організм, 
гарну осанку і красиву фігуру, а також зміц-
нює здоров’я, адже, крім навчання, треба роз-
виватися фізично. Дівчатам дуже подобається 
займатися художньою гімнастикою, це спор-
тивний дух, командний підхід, вважає жінка. 

Координатор програми «Волинь спортив-
на» Фонду «Тільки разом» Олексій Сорокун 
каже, що такі турніри і змагання, причому не 
лише з художньої гімнастики, а й з інших ви-
дів спорту, постійно відбуваються в Луцьку. 

– Фонд підтримує молодих спортсменів, 
організовуючи змагання, оновлюючи матері-
альну базу, надаючи стипендії обдарованим 
спортсменам тощо. Адже підтримка спорту, 
популяризація здорового способу життя, 
особливо, коли це стосується дітей, – один з 
пріоритетних напрямків роботи Фонду. Май-
бутнє – за здоровою і спортивною нацією, – 
вважає Олексій Сорокун.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

прикрасили кульками. Завдяки Фонду мрія 
дорослих і дітей стала реальністю. 

Учитель фізкультури Валерій Лац особ-
ливо радіє цій рекреаційній зоні. Адже від-
тепер шклинські школярі на перервах біжать 
на майданчик, а не граються в мобільних те-
лефонах. 

– Що більше у школі є спортивного інвен-
тарю, то активнішими будуть діти. А сучас-
ним учням треба рухатися, а не сидіти перед 
моніторами комп’ютерів. Дякуємо Фонду за 
такі прекрасні тренажери. Наші діти часто 
їздять на спортивні змагання, посідають при-

зові місця. Їм буде корисно тренуватися на 
майданчику, – зазначає Валерій Лац.

На урочисте відкриття майданчика заві-
тали голова фракції «УКРОП» в обласній раді 
Вячеслав Рубльов та керівник горохівського 
представництва Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Людмила Марадевич. Поважні гості 
передали шклинській громаді вітання від за-
сновника Фонду Ігоря Палиці та побажали 
подальших успішних проектів. Адже у Фонді 
завжди підтримують гарні ініціативи. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ, 
Горохівський район

Урочисте перерізання стрічки

Веселі забави на каруселі

Заняття на тренажері

Юні грації представляють клуби 
своїх міст під час відкриття Заслужені нагороди знайшли найкращих

Яскраві костюми й бездоганні зачіски довершують образи гімнасток
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СУБОТА 3 червня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

13.00, 16.00, 23.20, 
00.00, 01.15 Погода

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»
10.50 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
13.10 Т/с «Справедливі»
16.40 Чоловічий клуб. 

Спецвипуск. Фрі-файт
18.00 Богатирські ігри
19.00 Конкурс 

професійної 
журналістики «Честь 
професії»

20.00 Д/с «Скарби та 
смертельні таємниці 
морів»

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/с «Історичні 

розслідування»
05.00 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»

UA: ПЕРШИЙ

05.00 Т/с «Татусеві дочки»
05.50, 07.43 Kids Time
05.55 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.50 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
07.45 Київ вдень та вночі
09.00 Ревізор.Спецвипуск
11.45 Ревізор Крамниці
13.40 Від пацанки до 

панянки
15.40 Хто зверху?
17.35 М/ф «Підводна 

братва»
19.00 Х/ф «Солт»
21.00 Х/ф «Лицар дня»
23.15 Х/ф «Це кінець»
01.25 Х/ф «Прибрати 

Картера»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

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

- 2. Фінал. Оголошення 
переможця»

16.35 «МастерШеф Діти - 
2. Невідома версія»

19.05 Х/ф «Тато 
напрокат»

23.15 «Давай поговоримо 
про секс 4»

01.10 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.25 «Мультфільми»

10.10 Х/ф «Літо. 
Однокласники. 
Любов»

12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

13.20 «Орел і Решка»

23.50 «Вечірній квартал»

01.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Події тижня з Олегом 
Панютою

07.15, 05.20 Зірковий 
шлях

09.00 Т/с «Щастя є»
12.45, 15.20 Т/с «Не 

зрікаються кохаючи»
16.40, 19.40 Т/с «Велике 

кохання»
21.00 Шоу Братів 

Шумахерів
23.00 Реальна містика
02.40 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 00.00 Містична 

Україна
08.30, 19.20 У пошуках 

істини
10.10 Смертельний 

двобій
12.00, 21.00 ТОП 10: 

Таємниці та загадки
13.40 Квест
14.40 Африка: стихія 

води
17.40 Путівник 

неприємностей
23.20 Паранормальний 

світ

МЕГА

07.00, 19.30 «ТСН»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське 

життя»
11.00 Х/ф «Партія для 

чемпіонки»
14.40 Х/ф «Чоловіча 

інтуїція»
16.45, 20.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
22.10 «Вечірній квартал. 

Дайджест»
00.10 «Ліга сміху »
04.35 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»
05.00 «Вечірній Київ »

1+1

05.20 Х/ф 
«Топінамбури»

07.45 Х/ф «Москва-
Касіопея»

09.30 «Україна вражає»
10.00 Х/ф «Отроки у 

Всесвіті»
11.45 Х/ф «Пригоди 

Електроніка»
15.50 Х/ф «Невловимі 

месники»
17.15, 20.30 Т/с «Одеса-

мама»
20.00, 01.05 «Подробиці»
23.00 Х/ф «Області 

темряви»
01.40 Х/ф «Кво Вадіс»

ІНТЕР

05.10 Т/с «Відділ 44»
06.45 Дивитись усім!
07.45 Без гальм
08.45 Я зняв! Прем’єра
09.40 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.50, 11.50 Відпустка за 

обміном
12.45, 04.45 Факти
13.00 Т/с «На трьох»
13.35 Х/ф «Проблемна 

дитина»
15.10 Х/ф «Проблемна 

дитина-2»
16.55 Х/ф «Ера 

драконів»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Падіння 

Лондона»
21.55 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
00.05 Х/ф «Шоугелз»
02.20 Т/с «Лас-Вегас»
03.40 Стоп-10

ICTV

06.00, 05.50 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»
11.00 М/ф «Втеча з 

курника»
12.40 Одного разу під 

Полтавою
14.15 Казки У Кіно
16.25 Х/ф «Кохання на 

острові»
18.05 Х/ф «Сам 

удома 5: Святкове 
пограбування»

19.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф «Герой з 

плаката»
02.30 Країна У
04.10 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55 Т/ц «Те, що в мені»
08.10 «Волинь у піснях О. 

Синютіна»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 23.15 «Волинська 

веселка»
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 Х/ф «Бджілка»
15.00 Т/ф «Іван Франко: 

«Пам’ятай, що живеш»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

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

з Володимиром 
Гунчиком»

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

(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Волинський 
портрет

07.00, 18.00 Мозаїка 
батьківства

07.30 Євромакс
08.00, 09.00 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 «Жменяки»
11.15 «2Я - одна сім’я»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Англійські Класи
12.30 Слідство Інфо
13.00 Концерт «BREVIS 

ROCK Dj PARTY»
14.00 Так чи інакше

АВЕРС 15.00 Т/с «Украдене 
щастя»

17.00 Програма 
«Відкрита Біблія»

17.30 Завтра-сьогодні
18.30, 20.30, 22.00, 

02.20 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.15 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.10 Х/ф «Жменяки»
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «Оранта»
02.00 МузейОк
03.00 Х/ф «Жменяки»
04.00 Ретроспектива: 

«Сміливі люди»
05.30 Волинський 

портрет

П’ЯТНИЦЯ 2 червня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.25 На 
слуху 08.35 Територія 
закону 08.40 Паспорт.
Ua 08.45 Світ он лайн 
09.00 Т/с «Незнайомка» 
10.00 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 11.00 Д/с 
«Історичні розслідування» 
12.10 Баклани на 
Балкани 12.40, 21.30 
Новини. Спорт 13.40 
«Схеми» 14.05 Т/с 
«Анна Піль» 15.35 Віра. 
Надія. Любов 16.30 Т/с 
«Аристократи» 17.25 
Хто в домі хазяїн? 17.45 
М/с «Книга джунглів» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50, 22.50 З 
перших вуст 19.00, 01.55 
Новини. Культура 19.20 
Богатирські ігри 20.20, 
02.10 Про головне 21.50 
Д/ф «ХХ сторіччя Кароля 
Войтили» 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Підсумки 
23.50 Від першої особи 
00.15 Телемагазин 02.40 
Музичне турне 03.35 
Театральні сезони

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки»
05.30, 18.00 Абзац
06.29, 07.43 Kids Time
06.30 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
07.45 Т/с «Молодята»
09.40, 20.45 Київ вдень 

та вночі
14.15 Серця трьох
16.15, 19.00 

Суперінтуїція
22.00 Х/ф «Фахівець»
00.00 Х/ф 

«Ультраамериканці»
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Х/ф «Стережись 

автомобіля»
09.05 Х/ф «Zolushka. ru»
11.15 Х/ф «Трохи не в 

собі»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

20.00, 22.45 «Холостяк 

- 7»

00.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя» 
06.00 «Спеція» 06.30 
«TOP SHOP» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 10.00, 
16.20 «Файна Юкрайна» 
10.30, 00.45 «Розсміши 
коміка» 11.30, 19.00 
«Навколо М» 12.25, 01.30 
«Орел і Решка. Шопінг 
2016» 14.20, 20.00 «Орел 
і Решка. Ювілейний 2» 
15.20, 21.00 «Орел і 
Решка. Навколосвітня 
подорож» 18.00 «Звана 
вечеря» 22.00 «КВН на 
БІС» 23.00 «Вечірній 
квартал» 02.15 «Нічне 
життя» 

К1
06.10, 13.30, 15.30 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.10 Події тижня з 
Олегом Панютою

07.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
16.10 Т/с «Тільки про любов»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Щастя є»
23.20 «Слідами популіста. 

Частина третя». 
Спеціальний репортаж

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

УКРАЇНА
07.20 Підроблена історія 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50 Королівська кобра: 
обличчям до обличчя 
11.50 Африка: стихія 
води 13.40 Містична 
Україна 15.20 Великі 
битви богів 16.10, 20.50 
Зброя: сімейна справа 
17.00 Сила тварин 
18.00, 22.40 Квест 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Путівник 
неприємностей 23.40 
Смертельний двобій 
00.30 Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 03.25 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Міняю жінку»
12.20 Т/с «Матусі - 2»
14.00, 15.00 Т/с «Свати 

- 3»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
22.00 «Вечірній квартал 

Туреччина 2017»
00.10 «Вечірній Київ»
03.50 «Маленькі гіганти»

05.20 «Подробиці»
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 «Одружімося»
11.05, 12.25 Т/с «Єдиний 

чоловік»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Птаха у клітці»
01.30 Х/ф «Дике 

кохання»
03.35 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.50 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50 Інсайдер
10.50, 13.20 Х/ф «Не 

брати живим»
13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.45 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Шоугелз»
02.05 Т/с «Лас-Вегас»
03.25 Стоп-10

ICTV

06.40 Це наше-це твоє
07.15 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.35 М/с «Королiвська 

академiя»
09.25 Х/ф «Ра-Один»
12.10, 18.50 Панянка-

селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній арешт»
15.25, 04.05 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під 

Полтавою
20.00 Х/ф «Сам 

удома 5: Святкове 
пограбування»

21.45 Х/ф «Кохання на 
острові»

23.15 Х/ф «Небилиці 
про Івана»

00.55 Т/с «Отже»
01.35 Теорія зради
02.25 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 «Книголюб»
11.30 Т/ц «Роки і долі» 

(М.Кучинко)
12.00 Т/ц «Творчий 

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

купюр»
13.50 Т/ц «Сам собі 

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

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

100»
16.00 Новини. День
16.30, 23.15 Тема дня
17.00 Т/ц «Твій дім»
17.20 «Кошик творчих 

ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.00 «Музичний 

проспект»
18.30 «Волинь - Донбас: 

спільне суспільне»
18.55 Служба розшуку 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Волинський 
портрет

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

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

07.35 Глобал 3000
08.35, 23.30, 05.40 

Феєрія мандрів
09.50 Настав час
10.00 Х/ф «Жменяки»
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 «BREVIS 

ROCK Dj PARTY»
14.00 Шукаємо таланти

АВЕРС 14.30 Слідство Інфо
15.00 Джем
16.05 Поспілкуймося
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Мозаїка 

батьківства
18.30, 20.30, 22.05, 

02.20 Вголос
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
19.50 Я тут живу
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.15 Х/ф «Жменяки»
00.35 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «BREVIS 

ROCK Dj PARTY»
02.00 МузейОк
03.05 Х/ф «Жменяки»
04.10 Ретроспектива: 

«Шкурник»

ЯРЕМЧУК З ХАРЧИШИНИМ 
СТАЛИ КОХАНЦЯМИ В КІНО

В Україні відбулися знімання 
історичного фільму «Легенда 

Карпат» про опришка Олексу 
Довбуша, пише «ТаблоID». 

Стрічку режисера Сергія Скобуна було 
представлено на відкритті Каннського кі-
нофестивалю. Головні ролі у фільмі вико-
нали українські зірки: лідер гурту «Друга 
ріка» Валерій Харчишин, який грає Довбу-
ша, та співачка Марія Яремчук, яка у фільмі 
є його коханою.

«Усе, що відбувається у фільмі, мені 
близьке. Це складно назвати грою. Я – гу-
цулка, і мені зовсім не потрібно було грати 
чужу роль. Ми з Валерою Харчишиним ста-
ли справжніми Довбушем і Марічкою. Нам 
дуже комфортно працювалося у парі», – зі-
зналася співачка.

свіжачок

Фільм «Лицар дня»

Фільм «Трохи не в собі»

Фільм «Кохання на острові»

21:00

11:15

21:45

kinoprofi .org
ruskino.ru

kinogo.club

ПЕРША ЛЕДІ НАВЧИТЬ, 
ЯК ПІДКАЧАТИ СІДНИЦІ

В ефірі телеканалу «Україна», що 
належить олігарху Рінату Ахметову, 

стартувала ранкова рубрика «У ритмі 
спорту» з Мариною Порошенко, яка 
матиме більш як десяток випусків. 

Має програма й благодійну мету – збір 
коштів для луганської спортивної школи.

У коротенькому відео перша леді де-
монструє кілька неважких вправ, які мають 
допомогти глядачам привести в тонус тіло 
зранку та підготуватися до робочого дня.  

Президент Петро Порошенко, коменту-
ючи передачу зі своєю благовірною, заува-
жив, що у цьому питанні вона ухвалювала 
рішення самостійно, не радячись із ним. 

Цікаво, що дружина колишнього пре-
зидента США Барака Обами Мішель сла-
вилася гарною фізичною формою і навіть 
демонструвала в одному телешоу відмінну 
техніку виконання відтискань від підлоги.

фітнес від віп-леді

kiev.vgorode.ua
tabloid.pravda.com

.ua
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Повідомляйте мені погані новини в першу чергу! «Хрещений батько»
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НЕДІЛЯ 4 червня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 16.00, 

22.50, 23.20, Погода
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

10.00 БОГОСЛУЖІННЯ У 
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ

13.00 Докудрама 
«Доньки Єви»

13.50 Мистецькі історії
14.20 Фольк-music
16.10 Д/с «Садові скарби»
16.40 Х/ф «Святий 

Петро»
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. 

Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Чоловічий клуб. 

Спецвипуск. Фрі-файт
03.35 Надвечір’я. Долі
04.25 Світло
05.15 Х/ф «Де 

приховане щастя»

05.15, 03.35 Т/с «Слідчі»
07.00 Т/с «Відділ 44»
10.25 Х/ф «Пташка на 

дроті»
12.45 Факти
12.55 Х/ф «Ера 

драконів»
14.35 Х/ф «Падіння 

Олімпу»
16.50 Х/ф «Падіння 

Лондона»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Помпеї»
22.40 Х/ф «Водний світ»
02.00 Х/ф «Злива»

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»
10.50 М/ф «Чарівна 

карусель»
12.15 Х/ф «Герой з 

плаката»
15.00, 01.40 Країна У
19.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф «Небилиці 

про Івана»
04.10 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Урок для… 

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

МІКС»
12.15 «Кошик творчих 

ідей»
12.35 «… Бо свято 

сьогодні зелене»
12.50 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
13.10 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
13.35 Т/ц «Обереги»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.35 Т/ц «Гартуємось!»
15.00 «Дитячий світ»
15.25 «Ми лугами йдемо» 

(дитяча фольк-студія 
«Жайворонки»)

16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Піщані історії»
17.00 Українське кіно 

на «Новій Волині»: х/ф 
«Такі красиві люди»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
19.50 «Ніч музеїв»
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»

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

Майдані»
10.45 Х/ф «Тато 

напрокат»
14.45 Х/ф 

«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

16.15, 23.00 «Я 
соромлюсь свого тіла 4»

18.05, 22.05, 00.10 
«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...»
08.25 «Мультфільми»
09.25 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.00 Х/ф «Літо. 

Однокласники. 
Любов»

12.50 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Ціна 

пристрасті»
01.00 «Розсміши коміка»
02.30 «Нічне життя»

06.50, 06.50, 19.00 
Події тижня з Олегом 
Панютою

07.40 Зірковий шлях
09.50 Т/с «Не зрікаються 

кохаючи»
13.15 Т/с «Велике 

кохання»
17.00, 20.00 Т/с «Лист 

Надії»
21.50 Х/ф «Нічна 

фіалка»
23.45 Реальна містика
02.10 Т/с «Райське місце»

06.00 Бандитська Одеса
07.40 Містична Україна
08.30, 19.20 У пошуках 

істини
10.10 Смертельний 

двобій
12.00, 21.00 ТОП 10: 

Таємниці та загадки
13.40 Квест
14.40 Велика пустеля
17.40 Путівник 

неприємностей
22.50 Паранормальний 

світ
23.40 Таємниці 

кримінального світу

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

07.00 «ТСН»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
10.15 «Розсміши коміка 

2017»
11.15 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
13.05, 14.10, 15.15, 

16.10, 17.30 «Світ 
навиворіт - 5: Індонезія»

18.30, 04.30 «Українські 
сенсації»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Катерина»
01.00 «Аргумент кiно»
01.55 «Світське життя»

05.15, 20.00, 02.15 
«Подробиці»

05.45 М/ф «Бременські 
музиканти»

06.05 М/ф «Слідами 
Бременських 
музикантів»

06.25 Х/ф «Невловимі 
месники»

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 «Вихідні!»
13.45 Х/ф «Два Івани»
17.20, 20.30 Т/с «Одеса-

мама»
23.00 Х/ф «Випадковий 

запис»
00.35 Х/ф «Ласкаво 

просимо до капкану»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 09.05 Kids Time
06.02 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботах»
09.10 М/ф «Переполох у 

Гімалаях»
10.50 М/ф «Підводна 

братва»
12.40 Х/ф «Фахівець»
14.45 Х/ф «Солт»
16.40 Х/ф «Лицар дня»
19.00 Х/ф «Коломбіана»
21.00 Х/ф 

«Прискорення»
22.50 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»
00.50 Х/ф 

«Ультраамериканці»

06.00 «Авто про добро»
06.30 Волинський портрет
07.00 Мозаїка батьківства
07.30 Завтра-сьогодні
08.00, 09.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
08.25, 09.25, 18.55, 

21.55 Погода
08.30, 14.30, 21.00 

Феєрія мандрів
08.50, 14.50, 18.30, 

20.30, 02.20 Вголос
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00 Х/ф «Жменяки»
11.00 Так чи інакше
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «Оранта»
14.00 Дайджест
15.00 Д/ф «Життя після 

смерті»

АВЕРС 16.05 Джем
17.00 Благодатна купель
17.30 Огляд світових подій
18.00 Слідство інфо
18.40 Я тут живу
19.00 Сад. Город. Квітник
19.20 Зроблено в Ізраїлі
19.35 Завтра-сьогодні
20.00 По ту сторону 

пригод
20.40 Вечірня казочка
21.30 Євромакс
22.00 Х/ф «За кордоном 

болю»
23.30 Шляхами Волині
00.00 Огляд світових 

подій
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт «75 років 

філармонії»
02.00 МузейОк
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Х/ф «За кордоном 

болю»

ФУТБОЛ 1

ПН 29 травня ВТ 30 травня СР 31 травня ЧТ 1 червня ПТ 2 червня СБ 3 червня НД 4 червня
06.00, 16.00 Ворскла - Дніпро

07.45 «Моя гра» Р. Фомін

08.15, 18.00 Олімпік - 

Олександрія

10.00, 15.40, 22.50 Футбол 

NEWS

10.20, 01.55 «Великий футбол»

12.05, 00.05 Шахтар - Динамо

13.50, 04.00 Зірка - Сталь

17.50, 03.45 Топ-матч

19.50 МЮ - Челсі. Фінал 

(2007/2008). Золота колекція 

Ліги Чемпіонів

23.10 Голи сезону. Чемпіонат 

Англії

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND»

07.05, 00.40 Журнал Ліги 
Чемпіонів

07.35 Топ-матч
07.40 «Моя гра» Бланко Лещук
08.10, 03.50 Ворскла - Дніпро
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Шахтар - Динамо
12.10 «Великий футбол»
13.50 Сток Сіті - Ман Сіті. 

Чемпіонат Англії
17.05, 02.55 Голи сезону. 

Чемпіонат Англії
18.05 Арсенал - Челсі. Фінал. 

Кубок Англії
20.10 «Моя гра» Р. Фомін
20.40 Олімпік - Олександрія
22.50 Зірка - Сталь
01.10 Борнмут - МЮ. 

Чемпіонат Англії

06.00 Шахтар - Динамо
07.45 «Моя гра» Бланко Лещук
08.15 Арсенал - Ліверпуль. 

Чемпіонат Англії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Зірка - Сталь
12.05 Барселона - Селтік. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
13.50 Олімпік - Олександрія
16.00, 22.50 «Моя гра» Р. 

Фомін
16.30 Тур ONLINE
16.55 LIVE. Сталь - Ворскла
18.55 LIVE. Олександрія - 

Шахтар
20.55 «Великий футбол»
23.20 «Європейський WEEK-

END»
00.25, 02.45, 05.20 Топ-матч
00.55 Олімпік - Зірка
03.00 Журнал Ліги Чемпіонів
03.30 Ворскла - Динамо

06.00 Шальке - Зальцбург. Ліга 
Європи УЄФА

07.45 «Моя гра» В. Шевчук
08.20, 16.00, 03.45 

Олександрія - Шахтар
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 17.50 «Великий футбол»
12.00 Голи сезону. Чемпіонат 

Англії
12.55, 03.15 «Моя гра» Р. 

Фомін
13.25 Тур ONLINE
13.50, 23.20 Сталь - Ворскла
19.30 Журнал Ліги Європи
20.25 Арсенал - Челсі. Фінал. 

Кубок Англії
22.50 Журнал Ліги Чемпіонів
01.10, 05.35 Топ-матч
01.25 Ман Сіті - Боруссія (М). 

Ліга Чемпіонів УЄФА

06.00 Бернлі - МЮ. Чемпіонат 
Англії

07.45 «Моя гра» Р. Санжар
08.15, 18.20 Сталь - Ворскла
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 20.40 Олександрія - 

Шахтар
12.10, 22.50 «Великий футбол»
13.50 Арсенал - Челсі. Фінал. 

Кубок Англії
16.00 Олімпік - Дніпро
17.50 «Моя гра» Р. Фомін
20.10 Світ Прем’єр-Ліги
00.25, 02.45, 05.05 Топ-матч
00.55 Іллічівець - Десна. 

Перша Ліга
03.15 Шахтар - Зірка

06.00 Олександрія - Ворскла
07.45 «Моя гра» Ісмаїлі
08.10, 16.00 Іллічівець - Десна. 

Перша Ліга
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 03.20 Сталь - Ворскла
12.10 Олександрія - Шахтар
14.00 «Великий футбол»
17.50, 00.50, 03.00, 05.10 

Топ-матч
18.00 Ювентус - Реал. Фінал 

(1997/1998). Золота колекція 
Ліги Чемпіонів

20.00 Журнал Ліги Чемпіонів
20.30, 00.00 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
21.30 LIVE. Ювентус - Реал. 

Фінал. Ліга Чемпіонів УЄФА
01.10 Олімпік - Дніпро

06.00, 13.50, 22.50 
Олександрія - Шахтар

07.40 «Моя гра» С. Погорілий
08.15 Сток Сіті - Тоттенгем. 

Чемпіонат Англії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Сельта - Аякс. Ліга 

Європи УЄФА
12.05, 20.20 Сталь - Ворскла
16.00, 19.15 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
17.00 Ювентус - Реал. Фінал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА
20.05, 22.10, 02.45, 05.05 

Топ-матч
00.40 «Великий футбол»
02.15 Світ Прем’єр-Ліги
03.15 Свонсі - Челсі. Чемпіонат 

Англії

Фільм «Падіння Лондона»

16:50

fi lm
w

elt.ru

Фільм «Ланцюгова реакція»

22:50

m
oviestape.net
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БОЛИТЬ ГОЛОВА? 
З’ЇЖТЕ ОСЕЛЕДЕЦЬ 

 Зняти напад мігрені допомагає масаж 
голови. Починати слід з чола і вести обо-
ма руками до потилиці. 

 Якщо напад мігрені почався через 
нер вову перевтому, з’їжте оселедець.

 Позбутися постійних головних 
болів допоможе такий засіб: розбити у 
склянку свіже яйце, залити його доверху 
киплячим молоком, швидко розмішати 
і випити. Так робити треба кілька днів 
поспіль, особливо за перших симптомів 
нападу.

 1 ст. ложку квіток конюшини лугової за-
лити 1 скл. окропу, настояти годину, про-
цідити. Пити по півсклянки тричі на день.

 Сік свіжої картоплі пити по чверті 
склянки двічі на день при систематич-
них головних болях.

 Опустити обидві руки з ліктями в дуже 
гарячу воду і тримати так, поки біль при-
пиниться.

 Зробити міцну заварку зеленого або 
чорного чаю з дрібкою м’яти й випити. 
Через 10-15 хвилин біль мине. 

 Нюхати сухе терте листя суцвіття мате-
ринки звичайної.

 Прикладати до голови свіжі листки 
капусти.

 Допоможуть гарячі компреси та туге 
стягування голови.

домашня аптечка

  Ольга СОЗОНІК

поради психолога

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

ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003060513367, МФО 303440

НАС НЕ ВЧИЛИ ВІДПОЧИВАТИ, 
АБО ЯК ЛІНУВАТИСЯ ПРАВИЛЬНО

Щодня ми крутимося 
як білка в колесі. 
Робочий день із 

дев’ятої до шостої, ввечері 
потрібно повчити уроки з дітьми, 
а ще – прибирання, прання, 
прасування й ремонт у вихідні. 
Результат – знервованість та 
виснаження через перевтому. 
І відчуття відчаю від того, що 
постійно працюєш, результату 
не бачиш, а життя минає. І навіть 
у такому стані – жодної думки 
про можливість відпочити. На 
жаль, нас не вчили відпочивати. 
Лінощі в нашій культурі взагалі 
вважаються таким собі 
«грішком». Але тут є одне «але»...

ЛІНУВАТИСЯ КОРИСНО
Учені-нейрофізики довели, 

що коли людина лінується, у неї 
починають працювати «сплячі» 
частини мозку. Під час лінощів 
мозок також відновлює здатність 
зосереджуватися на розв’язанні 
проблеми. Це пояснює той факт, 
що коли ми перестаємо працю-
вати над складним завданням і 
відкладаємо його, до нас відразу 
приходить рішення. Соціологи ж 
зауважують, що люди, які обира-
ють відпочинок у вихідні, більш 
продуктивно проводять цілий 
робочий тиждень. 

ЛІНЬ БУВАЄ РІЗНОЮ
Кожен різновид ліні має свої 

«симптоми». Якщо в кінці робо-
чого дня вам хочеться побути у 
спокої, ви відчуваєте виснаження 
і мимоволі через дрібниці «зри-
ваєтесь» на дитину, то це ознака 
альфа-лінощів. Вони сигналізу-
ють вам про те, що негайно по-
трібно подбати про своє здоров’я 
і дозволити собі відпочити.

Немає бажання виконувати 
ту чи ту роботу, не хочете брати-
ся за певний вид діяльності – це 
бета-лінощі. Така лінь наступає, 
коли ви, наприклад, відкладає-
те проведення презентації, бо 
її тема для вас уже нецікава. Це 
сигнали того, що ви займаєтеся 
не своєю справою і вам потрібно 

змінити вид занять. Така лінь до-
помагає зростати. 

Тим часом, якщо вам потріб-
но забрати одяг із хімчистки, 
сходити в супермаркет і приго-
тувати вечерю до приїзду гостей, 
а ви, попри це, ходите ринком у 
пошуках босоніжок, то у вас – 
гамма-лінощі. 

Такий вид лінощів свідчить 
про недолугу організацію свого 
часу. Вчіться визначати пріорите-
ти й належно організовувати час. 
ЯК ПРАВИЛЬНО 
ЛІНУВАТИСЯ 

Пасивне лежання на дивані 
поглиблює відчуття втоми. Пра-
вильно лінуватися – означає 
змінювати вид діяльності і роби-
ти те, що приносить радість. По-

зитивні емоції – це паливо для 
нашого організму. Саме вони до-
помагають впоратися з усіма за-
вданнями протягом тижня. 

Обирайте свій тип ліні і лінуй-
теся правильно.

Якщо ви активні й любите но-
визну, вам краще полінуватися 
під час сальси, веломандрівки 
або творчого майстер-класу. Лю-
бите бути наодинці з собою – ви 
можете лінуватися, читаючи кни-
гу, переглядаючи фільм або за  й-
маючись йогою. 

Важливо планувати час для 
себе впродовж дня. Випийте 
улюблений чай і в цей час кілька 
хвилин насолоджуйтеся тишею 
та нічого не вирішуйте. Прогу-
ляйтеся під час обіду в парку без 
телефонних розмов і планів. До-
звольте собі заняття спортом чи 
похід на масаж. Просто на кілька 
хвилин розслабтесь у кріслі й 
послухайте музику. Це не марне 
витрачання часу, а можливість 
«підзарядити» свій організм. 
Спробувавши такий підхід, ви по-
мітите, наскільки більше встигне-
те після «корисних лінощів». 

Заплановані лінощі в робо-
чому графіку – обов’язкова по-
треба, якщо ви хочете зберегти 
емоційне та фізичне самопочут-
тя. Тож лінуйтеся на здоров’я!

m
edaboutm

e.ru

БУДІВНИЦТВО
 Продам металеву сітку для огорожі, 

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

 Продаю глибинні помпи, міні-башти. Виконую 
роботи із пробивання свердловин, ремонту та 
обслуговування обладнання. Продам плівки 
тепличні чотирисезонні польського виробни-
цтва, ширина – 6 м, 8 м, 12 м; бочки пластмасо-
ві, харчові на 100-200 літ рів, куби на 1000 літ-
рів. Тел.: 050-670-90-75, 097-482-40-71.

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

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

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

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

 Металопластикові вікна та двері. Вхідні й 
міжкімнатні двері, ролети, жалюзі. Ми допо-
можемо вам підібрати профільну  систему,  на-
дійну фурнітуру та додаткову комплектацію. З 
нами вигідно та надійно. Тел.: 099-608-02-04, 
099-404-71-32 (Аліна).

 Колодязні кільця 75х80х100 см. 
Тел.: 050-907-09-70, 096-573-06-03.

АВТО
 Продам комбайн для збирання гарбузів, а 

також ефективний засіб проти дротяника. Не-
дорого. Ціна договірна. Тел. 098-461-20-57.

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, під-
бирач, картоплекопалку, одно- та дворядну сі-
валки, привезені 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 Любешівському районі. Ціна – 7000 дола-
рів. Доставка безплатна. Тел.: 066-345-62-67, 
098-640-62-33.

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

 Газ в авто. Встановлення, діагностика, 
налаш тування та обслуговування ГБО 2-го 
та 4-го поколінь: КМЕ, Stag, Optima, LPG-tech, 
TOMASETTO та ін. Гарантія на встановлене 
обладнання. Заміна несправних комплекту-
вальних, фільтрів газу. Промивання газових 
та бензинових форсунок, перевірка свічок за-
палювання на стенді. Луцьк, вул. Наливай-
ка, 24а. Тел.: 063-440-41-73, 097-510-56-61, 
095-403-99-71.

 Продам комбайн для збирання гарбу зів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), а також ефек-
тивний засіб 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.

 Продам зернозбиральний комбайн Claas 
протектор, ширина жатки – 2,8 м, січ-
карня – робочий стан. Вартість 6300 у. о. 
Тел. 095-395-03-80.

НЕРУХОМІСТЬ
 Продам двокімнатну квартиру з євроремон-

том у центрі с. Липини, Луцький р-н. Загальна 
площа 50 м2, площа кухні 8 м2. Квартира роз-
ташована на другому поверсі двоповерхового 
будинку. Є сарай, підвал, грядка. Ціна договір-
на. Тел. 066-254-63-47.

 Продам земельну ділянку під будівництво 
площею 0,12 га в селі Княгининок Луцького 
р-ну на вулиці Зоряній, 7. Тел.: 095-488-80-30, 
098-987-20-14.

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

 Продам землю під забудову. Село Заріч-
чя, Володимир-Волинський район, вул. Озер-
на. 20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк 
Слов’янський. Ціна за домовленістю. Можли-
вийобмін. Тел.: 096-695-78-85, 095-360-48-20 
(Вадим).

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

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

 Продам газифікований житловий цегляний-
будинок з усіма надвірними спорудами в селі 
Марковичі Локачинського р-ну, земельна ді-
лянка – 0,45 га. Тел. 067-132-02-35.

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

 Продам земельну ділянку під будівництво 
площею 0,25 га біля озера і лісу в селі Броди 
Ратнівського 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 товари-
ство (Ка мінь-Каширський р-н) продає мага-
зини в с. Дубровиця, Підріччя, Котуш, а також 

магазин господарських 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; 
зварники, слюсарі, столяри. Високі зарплати, 
перевірені роботодавці. Візова підтримка. До-
везення 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 ра-
йону потрібні кухарі, бармени, офіціанти, ка-
льянники, чанники та охоронці. Тел.: 066-263-
21-78, 095-749-46-88.

 Шукаю роботу няні на повний робочий тиж-
день. Маю досвід роботи з дітьми від наро-
дження. Можу готувати їсти, доглядати за ре-
чами дитини. Усе погоджую та обговорюю з 
батьками. Маю педагогічні навич ки. Є пози-
тивні рекомендації. Усі подробиці – телефоном. 
Зарплата за домовленістю. Тел. 095-210-90-33 
(Оксана).

 На харчове та кондитерське виробництво по-
трібні працівники (жінки) для роботи на устатку-
ванні, інженер-механік, прибиральниці й різноро-
бочі, борошнорозважувач. Тел. 067-382-28-96 
(з 10:00 до 17:00).

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

 Виробниче підприємство запрошує на роботу 
працівників робочих спеціальностей. Зарплата 
4000 – 7000 грн. Офіційне працевлаштування. 
Тел. 068-302-28-56.

ПОСЛУГИ
 Надаю інформаційні послуги: безплат-

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

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

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

 Утеплення будинків заливним піноплас-
том (піноізолом), заповнення міжстінних пус-
тот, горищ, підлог, сайдингу. Економія газу 
та електроенергії до 40%. Матеріал не їдять 
гризуни, негорючий та екологічно чистий. 
Тел.: 067-699-55-97, 050-327-51-31.

 Пам’ятники з мармурової крихти та при-
родного каменю. Тел.: 050-907-09-70, 
096-573-06-03.

РІЗНЕ
 Колекціонер купить для власної колекції ор-

дени Леніна від 21 000 грн та інші ордени й ме-
далі Радянського Союзу. Тел. 067-978-09-98.

 Продамо саджанці великоплідної мали-
ни та інших плодових. Висилаємо поштою 
по всій Україні. Замовте безплатний 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, медалі, 
комплекти нагород Радянського Союзу, імпер-
ські, а також антикварні предмети. Гарантую 
анонімність та хорошу ціну. Тел.: 063-034-72-27, 
098-308-88-47.
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кілька: вибух на ЧАЕС, який забруд-
нив довкілля, використання нітра-
тів, негативний техногенний вплив 
людини. Та й не тільки у нас так, у 
США, приміром, кожен третій бо-
їться померти від раку. Свій вплив 
роблять і генно-модифіковані про-
дукти. Наприклад, нещодавно 
схрестили ген скорпіона і пшениці, 
у результаті отримали культуру, яка 
дає неймовірний врожай, не боїть-
ся шкідників та засухи. Ген камбали 
схрестили з томатом й отримали 
томатний сік, який може зберігати-
ся до 15 років. Кажіть, що хочете, 
а не можна домогтися таких змін і 
результатів таким чином, аби це не 
впливало на здоров’я людини, яка 
споживає потім ці продукти.

– В обласній лікарні – дуже 
гарний центральний вхід. Але, на 
жаль, зачинений. Чому?

– У середньому в нас на лікуван-
ні перебуває близько тисячі хворих. 
Персонал – 1700 осіб. Близько 1000 
курсантів та інтернів. Не менш як 
800 відвідувань на день. За добу 
набігає близько 6000 осіб. Коли ми 
відчинили центральний прохід, по-
чався колапс. Хворі виходять на 
прогулянку – і все подвір’я всіяне 
людьми. А автомобілями так за-
ставили, що годі пройти. Тому ви-
рішили закрити, щоб перерозподі-
лити потік людей. Насправді це для 
комфорту, і люди дякують, бо стало 
вільніше. Але скажете відкрити – 
відкриємо (сміється, – ВН)! До речі, 
з площами є проблема: маємо 3,5 га, 
а нам треба 5,35 га. При тому, що 
й розширятися плануємо, буде ще 
баклабораторія, невеликий корпус 
добудувати треба тощо. Тим часом 
на території вже все забудовано. А 
хворому треба свіже повітря, про-

гулянки. Для цього намагаємося ви-
саджувати якомога більше зелені.

– На території лікарні височіє 
церковний купол. За які кошти 
будували?

– Ініціатива побудувати храм на-
лежить владиці Михаїлу (митропо-
лит Луцький і Волинський, – ВН). Він 
спочатку пропонував будувати на 
території, але ми подумали, що все-
редині лікарні буде комфортніше 
для людей. Раніше там була аптека 
«Сальве», я ледве її виселив звідти. 
Будували, як кажуть, усім миром: 
отець Назарій багато коштів залу-
чив від спонсорів, Чорнуха (Віктор 
Чорнуха, ПАТ «Луцьксантехмонтаж 
№536, – ВН) багато дав, та й ми до-
лучилися. Дуже багато людей відві-
дують богослужіння. А в свята – тим 
більше. Приходять святити воду, 
пасочки.

– Нещодавно звітували про 
відкриття нового пульмоноло-
гічного відділення. Виправдало 
сподівання?

– Такого відділення в Україні 
більше немає! По-перше, техноло-
гічне оснащення чудове: є лабора-
торія сну, УЗД, що дивиться легені, 
можливість досліджувати алергени. 
На відкритті був присутній Ігор Па-
лиця (голова обласної ради, – ВН), 
він усе це бачив. До речі, зараз його 
Фонд «Тільки разом» найбільше 
допомагає лікарні: і апаратурою, і 
безпосередньо адресно грошима 
хворим.

– Які риси мають бути при-
таманні хорошому лікареві? Що 
цінуєте в колегах?

– Найперше – професіоналізм, 
рівень спеціаліста. Друге – лікар має 
бути людиною, не втрачати мило-

сердя, щоби у своїй роботі бачив не 
лише гривню. Люди приходять бід-
ні, я інколи кажу: «Слухай, ти поміг 
би йому...». Ніколи не потрібно втра-
чати милосердя і зав жди лишатися 
людиною. Щодня мені доводиться 
приймати поза графіком людей 70. 
От, скажімо, приїхала жінка здале-
ку, з Ратнівщини. І що, прийде до 
таблички на дверях, а там пише, що 
Сидор приймає тільки в таку-то го-
дину? Тому й раніше сьомої-восьмої 
вечора не виходжу з лікарні. 

Минає час, усе міняється. Рані-
ше були наставники, а зараз лікар 
має сам розуміти, що йому потрібно 
самовдосконалюватися, інакше – 
опиниться на узбіччі. Це стосується 
і лікарні: якщо не розвиватися, то 
ми перетворимося на міську або 
районну лікарню.

– Розвиток, знову ж таки, впи-
рається у фінансування. Якби 
мали достатні фінансові можли-
вості, що змінили б?

– Передусім людям треба дати 
кошти на ліки, аби вони могли опла-
тити послугу. Треба, щоби був задо-
волений медичний працівник, тоді 
буде нормальне лікування. У Поль-
щі чи Німеччині немає такого понят-
тя, що ти прийшов до лікаря і разом 
з «дякую» даєш йому конверт. Треба 
виживати це і в нас. Знаєте, якщо не 
буде достойної зарплати, то читай 
моралі, не читай – нічого не буде, 
побори й подачки ніяк не покинеш.

Цьогоріч плануємо сильний 
стрибок у діагностиці. Виграли 
грант Світового банку, плануємо 
відкрити ще одну ангіографічну 
операційну. Сюди черги стоять. 
Другу чергу діагностичного цен-
тру відкриваємо, не знаю, хто з цим 
може зрівнятися в Україні.

У планах – купівля апарата 
радіо частотних абляцій аритмоген-
них зон серця, на це близько 7 млн 
грн треба, також бактеріологічна 
лабораторія та відділення холте-
рівського моніторингу, в якому з 
людини протягом доби комплексно 
знімають показники артеріального 
тиску та електрокардіограму.

– Чи не шкодуєте, що присвя-
тили життя медицині?

– Аж ніяк. Я закінчив Львівський 
університет з відзнакою, з 200 сту-
дентів лише 12 мали їх. Мав мож-
ливості залишитися у Львові, але 
поїхав працювати терапевтом у Змі-
їнець. 1974-го закінчив інтернатуру, 
після чого мене перевели в обласну 
лікарню. Загалом, тут я вже 34 роки 
працюю головним лікарем.

У дитинстві дуже любив хімію, і 
своїх дітей, коли вступали в інсти-
тут, готував сам. У Стрию закінчував 
вечірню школу, в той час працював 
слюсарем. У тій школі директор 
був учителем хімії, то побачивши, 
як я відповідаю біля дошки, сказав, 
мовляв, якщо вступлю на заочне в 
інститут, то мене візьмуть учителем 
у середню школу. Прийшов на той 
хімфак, ледь не заплакав, сказав, 
що там учитись не буду. Потім була 
армія, опісля пішов на медичний 
факультет, який закінчив з черво-
ним дипломом. Тому про свій вибір 
не шкодую. 

– У чому секрет довголіття?
– Першою чергою – харчування. 

Є вісім незамінних амінокислот, які 
мусять бути в організмі. У випадку їх 
дефіциту можуть розвиватися різно-
манітні хвороби, в тому числі онко-
логія. Слід регулярно попов нювати 
в організмі запас білків – споживати 
рибу, м’ясо, молоко і молочні про-
дукти, яйця. Навіть японські вчені 
сходяться на думці про те, що кис-
ломолочні продукти – найкраща 
профілактика онко захворювань. 
Недарма кажуть, що яйця від курки, 
яка харчується натуральними про-
дуктами, а не преміксами, і закоха-
на в півня, – це золото в шкаралупі, 
адже там є всі амінокислоти. Майже 
всі незамінні амінокислоти входять 
до складу насіння соняшника, яке 
теж рекомендують регулярно спо-
живати. Проте не в смаженому ви-
гляді, а сирим. Що справді варто 
обмежити, то це споживання солі. 
Вона хоч є і йодована, але яка в цьо-
му логіка, якщо можна з’їсти зернят-
ка з одного-двох яблук і цим самим 
отримати добовий запас йоду?

– Розкажіть про ваші хобі.
– Чесно кажучи, то нічим особ-

ливим не захоплююся. Я не мис-
ливець, не рибалка. У мене все 
просто: робота, сім’я, поспати та по-
читати. Особливо читання люблю. З 
періодики дуже подобається газе-
та «День». У мене якась патологія: 
жінка свариться, але я читав би до 
ранку! Люблю і українську класику, 
захоплювався Панасом Мирним, 
Іваном Франком, Тарасом Шев-
ченком. Буває, на душі так важко, а 
візь меш книгу Тараса Григоровича 
і думаєш: невже така людина могла 
бути на тій святій землі, щоб так ба-
чити життя? Проте, ясна річ, читаю 
здебільшого медичну літературу. 
Поки працюю в медицині, то нама-
гаюся все ж читати більше профе-
сійної літератури. Регулярно про-
воджу конференції, п’ятихвилинки. 
У нас 350 лікарів – мушу мати відпо-
відь ледь не на кожне питання. Час-
то кажу дітям: «Не все тобі в житті 
пригодиться, але все треба знати».

Головний лікар 
Волинської обласної 
клінічної лікарні Іван 

Сидор очолює медзаклад 
уже понад три десятиліття. 
Каже, що з роками підходи 
до медицини та підготовки 
кадрів змінюються, проте 
одне є незмінним – лікар 
завжди має лишатися 
людиною.

Обласна лікарня – найпотужні-
ша на Волині. За рік тут пролікову-
ють близько 30 тисяч стаціо нарних 
хворих, щодня роблять в середньо-
му 60 операцій. 

У лікарні в умовах недофінансу-
вання змушені надавати платні по-
слуги, однак головний лікар вважає, 
що медичні послуги мають бути до-
ступними для усіх верств населен-
ня, а для цього вкрай потрібна ме-
дична реформа. Іван Миколайович 
наполягає на бюджетно-страховій 
медицині.

– «Хвора» тема вітчизняної ме-
дицини – фінансування. У вас як?

– Середня вартість ліжка – 
485 грн, включно з енергоносіями, 
амортизацією, заробітною платою. 
На лікування виділяють 7,36 грн на 
ліжко-день. На поліклініку – близько 
95 коп. на пацієнта. Коли загальний 
аналіз крові коштує 20 грн. Не ка-
жучи вже про наркоз для операції, 
який обходиться в 240 грн, тоді як з 
бюджету виділяють лише 7,36 грн. 
А ще додайте вартість інших ліків... 
Тобто весь бюджет в основному 
складається із захищених статей: 
на енергоносії та зарплати, ліки та 
лікування тощо.

– І як виходите з такої ситуа-
ції?

– Через благодійний фонд при 
лікарні пацієнти сплачують вар-
тість тієї чи тієї процедури, адже 
по-іншому її провести просто не 
вдасться. А загалом треба ухвалю-
вати закон про бюджетно-страхову 
медицину, без цього не обійдемося. 
У тих податках, що є, слід перед-
бачити більші кошти на медицину. 
Тому лікування бідніших верств на-
селення в повному обсязі має взя-
ти на себе держава, тоді як люди 
фінансово забезпеченіші мали б 
вдаватися до послуг страхової ме-
дицини. Таких небідних у нас чи-
мало. Реформа вкрай потрібна, аби 
була загальнодоступність надання 
медичних послуг.

– А самі до кого звертаєтеся?
– Вдаватися до самолікування 

не дуже правильно. Я повсякчас 
звертаюся до наших спеціалістів: 
Саламатіна, Гащишина, Жуковича, 
Онищука. Але хочу вам сказати, 
що дуже важливо знати дієтоло-
гію. Харчування – аж ніяк не дру-
горядне питання, самими ліками 
здоров’ю не зарадиш. Наприклад, у 
серці є натрій-калієвий насос. Йому 
найбільше треба магній, калій та 
кальцій, які є в продуктах. Але коли 
останній накопичується в організмі, 
то він затримує рідину, спричиняє 
набряки тощо. Тому в цьому випад-
ку потрібен калій, який можна взя-
ти, приміром, із свіжого сиру. Зі 100 
грамів продукту ви отримали калію 
близько 200 міліграм-відсотків. А от 
якщо взяти копчений голландський 
сир, то там цього мікроелемента – 
750. У куразі калію ще більше – 1730.

– Які хвороби зараз прогресу-
ють найбільше та чому?

– Найбільше «душить» зараз он-
кологія. Раніше була на 6-7 місці се-
ред причин смертності від хвороб, 
зараз – на другому. Причин цього 

Волинська обласна клінічна 
лікарня – чи не найпотужніша 

в Україні. Наразі тут 733 ліжка, 
153 скоротили минулоріч. Таким чином 
Україна доводить кількість ліжок 
до середньоєвропейського рівня. 
У лікарні є всі вузькоспеціалізовані 
відділення, в тому числі хірургічного 
і терапевтичного профілю. Щороку 
тут проводять 13600 операцій, а це 
близько 60 щодня. За рік проліковують 
близько 30 тисяч стаціонарних хворих. 
Нині лікарня оснащена чи не найкраще 
в Україні, за винятком Харківської та 
Дніпропетровської обласних лікарень.

Іван Миколайович керує обласною лікарнею уже 34 роки
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мереживо долі

Де вона тільки 
взялася на їхню 
голову, ця Уляна, 

така непримітна на 
першому курсі, що на 
наступних розквітла, 
неначе лілея! Лишень 
неприємності від дівчини: 
то конспект удома 
забуде – попросить 
привезти, то сумочку 
в автобусі залишить – 
пошле відшукати, то 
гроші з гаманцем у 
супермаркеті в неї 
витягнуть – хтось же 
мусить виручити, то 
хулігани перестрінуть 
біля під’їзду, коли 
повертається ввечері 
сама, – тож краще 
провести.

Двоє одногрупників-друзів, 
Євген та Сашко, яких в універси-
теті називають нерозлийвода, тут 
як тут. Втім Улянині неприємності 
хлопцям видаються благодаттю, 
бо допомагають першій красуні у 
виші, а то й у місті. Висока, врод-
лива, нагадує русалку, яка щойно 
вийшла з очерету: волосся нижче 
пояса, розсипане по спині, ніби 
вівсяне суцвіття, очі сині, а в них 
саме небо всміхається, руки такі 
ніжні, що хочеться їх безупинно 
торкатися. Половина хлопців з 
університету закохані в Улю, а 
вона, як королева, великодушно 
дозволяє упадати біля себе лише 
Євгенові та Сашку. Уже б швидше 
вибрала котрогось, щоб заспо-
коїти найязикатіших пліткарок та 
заздрісниць! Та й між хлопцями 
час до часу якась напруга вини-
кає, недарма кажуть, що у друзів 
непорозуміння ніколи не бува-
ють серйозними, поки між ними 
не стане третій. А коли той третій 
ще й дівчина... 

Цілісінький рік Уляна роз-
мірковує, кому віддати перева-
гу: великодушному та веселому 
Євгенові, нащадкові одного з 
найбагатших людей у місті, де 
яблучка на золотому блюдечку 
готові подавати, чи спокійному та 
небагатослівному Сашкові, бать-
ки якого живуть у селі і все жит-
тя працюють на землі, з яким на 
дівчину чекають самі труднощі? 
Уляна бачить, що дружба на трьох 
колись-таки дасть тріщину, однак 
вибирати не поспішає. До закін-
чення університету ще два роки, 
тож дасться знати, що і до чого. 

ВІД ДРУЖБИ ДО 
НЕНАВИСТІ – ОДИН КРОК.

І ТОЙ ФАТАЛЬНИЙ

високе мистецтво

ПУХНАСТА 
ЛЮБОВ 
ХЕМІНГУЕЯ

  Тетяна ГРІШИНА

Коли американському 
письменникові Ернесту 

Хемінгуею було за 30, він отримав 
незвичайний подарунок. Його 
друг, капітан Стенлі Декстер, 
презентував товаришу пухнастика, 
на лапках у якого було не по п’ять, 
а по шість пальців. Моряк дуже 
цінував котів із такою особливістю 
та вважав, що вони приносять 
удачу. Дивного малюка назвали 
Сноувайт, що у перекладі означає 
білий сніг. Ернест так полюбив кота, 
що товариство чотирилапих у його 
домі ширилося все більше й більше. 

Коли Друга світова війна підходила 
до завершення, дім із письменником ді-
лили вже два десятки котів. Причому по-
ловина з них вочевидь були нащадками 
Сноувайта, адже теж мали по шість паль-
ців на лапах. Нащадків улюбленця Ер-
неста можна й досі побачити у будинку-
музеї письменника на маленькому 
острові Кі-Вест, що в штаті Флорида. Тут 
проводять екскурсії, а молодята можуть 
одружитися. Острів такий маленький, 
що можна припустити, що всі котики – 
родичі. Зараз тут живе 40-50 котів, які 
мають цей незвичний ген. Їхні передні 
лапки нагадують рукавички, адже шос-
тий палець росте, як великий у люди-
ни – збоку. Котам, як і за часів Ернеста, 
дозволили вільно вештатися будинком, 
гуляти довколишньою територією.

Якось один із відвідувачів поскар-
жився органам влади з приводу утри-
мання котів. Тож посадовці вказали 
музею: якщо тут хочуть, аби коти були 
частиною експозиції, потрібна відповід-
на ліцензія, до того ж, треба, щоб було 
дотримано правил утримання тварин, 
як у цирку чи зоопарку. Наприклад, коти 
мали би бути в окремих клітках уночі. 
Музейники подали до суду, кажучи, що 
урядовці не мають влади над котами Хе-
мінгуея. Втім із Фемідою так і не дійшли 
згоди. 

Сам письменник називав своїх котів 
іменами на той час відомих людей, за ви-
нятком Сноувайта. Тож у музеї продов-
жили цю традицію.

Є в історії і сумний випадок, коли 
Хемінгуею довелося пристрелити кота. 
Вусатого збило авто, і, щоб полегшити 
страждання Віллі, Ернест націлив на 
нього рушницю. Письменнику припису-
ють такі слова, що їх він буцімто сказав 
тоді: «Звичайно, я сумую за тобою. Су-
мую, містере Віллі. Мені вже доводилося 
стріляти в людей, але ніколи в того, кого 
я знав і любив цілих одинадцять років, 
хто лежав та муркотав із двома зламани-
ми лапами».

брати наші менші

  Наталія ЛЕГКА

Від такої невизначеності вто-
милися й хлопці. Тож упевнений 
у собі Євген вирішив щиро поба-
лакати з другом. Але розмова не 
клеїлася з самого початку. Слово 
за слово – дійшло до сварки. Тоді 
Женя, мабуть, і видав зопалу, що 
давно вже лежало на серці:

– Уляна моя, і я тобі її ніколи 
не віддам. Повертався б ти, се-
люче, додому, у місті тобі нічого 
ловити! Мій батько тут бог і цар. 
Я в нього один, і він у мене один, 
найдорожчий за все на світі. Усе 
буде так, як захочемо.

Від таких слів у Сашка замість 
серця ніби випалена пустеля за-
лишилася. Натомість змовчав, 
лише зубами заскреготав. Три 
роки університетської дружби 
ніби дощем змило. Розвернувся 
й пішов куди очі бачать. Наступ-
ного дня на парах його місце 
ліворуч від Уляни залишалося 
порожнім. Євген ховав очі, коли 
дівчина розпитувала про відсут-
ність друга.

– Здається, додому поїхав, – 
буркнув знічев’я перше-ліпше, 
що спало на думку. – Видно, при-
хворів...

– А може, в гуртожитку ліку-
ється? Давай провідаємо.

Їхав туди хлопець без особ-
ливого ентузіазму. «Тільки б не 
застати Сашка», – подумки пере-
бирав стандартні фрази, за якими 

можна сховатися після сварки, і 
не знаходив потрібної.

– Немає вашого товариша в 
кімнаті, – упевнено повідомила 
Уляну та Сашка вахтерка. – Від 
учора його не бачила.

– Може, поїхав куди. Сумки в 
хлопцевих руках не було? – до-
питувалася Уляна.

– Хіба все помітиш! Вас тут он 
скільки, а я одна, – підняла на ніс 
окуляри й занурилася в кольо-
ровий журнал, що лежав перед 
очима, вахтерка.

Євген полегшено зітхнув і за-
просив Уляну в кафе. Намагався 
бути, як зазвичай, веселим, без-
турботним, та всередині наче 
свинцем душу начинили. Недоб-
рі передчуття огорнули Євгена 
туманом, тож, коли Уляна заспі-
шила додому, не відмовляв.

Утім дістався хлопець додо-
му, коли вже добряче засутеніло. 
Прифронтове місто готувалося 
до сну. Десь кілометрів за сорок 
від нього лунали автоматні чер-
ги, вибухи гармат, хоч по телеві-
зору безупинно ішлося про ре-
жим тиші. Там гинули люди, а тут 
тривало звичне життя, яке було 
лячно втратити.

Під’їхавши до власного будин-
ку, Євген побачив кілька поліцей-
ських машин і людський натовп. 
При вході на подвір’я дорогу йому 
перегородив хлопець у формі.

– Я син господаря, – відвів 
руку поліцейського і кинувся до 
вхідних дверей.

Далі все було, наче уві сні: 
на підлозі у великій залі, ши-
роко розкинувши руки, лежав 
його батько з простреленими 
грудьми, а поряд стояв... Сашко. 
Поліцейські уважно розглядали 
зброю, вилучену в Євгенового 
товариша.

– Де ви взяли її? – допитував 
підозрюваного у вбивстві слід-
чий.

– Хіба це в нашому місті проб-
лема? Бойові дії поряд... – відпо-
вів запитанням на запитання.

Євген ледве відірвав погляд 
від батька й кинувся до Сашка, 
вхопивши за поли куртки, стру-
сонув щосили.

– За що? – хлопець сам не 
впізнавав свого голосу, він був 
таким розпачливим та диким, що 
аж дрижаки брали.

– А все банально просто: 
ти хотів відібрати найдорожче, 
що в мене є, – Уляну, а я забрав 
найбільшу твою цінність – життя 
твого батька. Тепер побачимо, 
чого ти без нього, царя і бога, 
вартий!..

Почути подібне від людини, 
яку ще донедавна називав най-
кращим другом, Євген не спо-
дівався. Тієї миті він ладен був 
задушити Сашка на місці. Але 
поліцейські відірвали хлопця від 
підозрюваного і спробували вти-
хомирити.

Сашка виводили з будинку в 
кайданках. Перед тим як за ним 
зачинилися двері, він востаннє 
озирнувся на Женю:

– Будь щасливий тепер зі 
своєю Уляною, спадкоємцю олі-
гарха!

Євгенового батька поховали 
біля дружини, якої не стало під 
час пологів, коли вона народжу-
вала першого і єдиного сина. 
Через місяць хлопець перевівся 
на навчання в столичний виш. А 
Уляна поспіхом вийшла заміж за 
іноземця та виїхала в Німеччи-
ну. Сашкові батьки отримали від 
нього листа, що після відбуття 
покарання син в рідне село не 
повернеться.
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Один з найбільш відомих 
портретів Пабло 

Пікассо «Сидяча жінка в 
синій сукні» продали на 
аукціоні за шалені кошти. 
Аукціонний будинок 
Christie’s оголосив, що 
картину Пікассо було 
продано за 45 млн доларів 
(40,9 млн євро) в Нью-
Йорку 15 травня.

Картину було створено 
у 1939 році в 58-й день на-
родження видатного митця. 

КАРТИНУ ПІКАССО, 
ЯКУ КОНФІСКУВАЛИ 
НАЦИСТИ, ПРОДАЛИ
ЗА 45 МЛН ДОЛАРІВ

Художній твір спочатку на-
лежав галеристу та другу 
Пікассо Паулю Розенбергу, 
проте його конфіскували на-
цисти в 1940 році в окупова-
ній Франції. Згодом картину 
перехопили на шляху з Па-
рижа до Німеччини.

В описі до полотна на 
сайті Christie’s повідомля-
ється, що роботу знайшов 
та врятував син Розенбер-

га, який керував місією з 
перехоп лення поїзда, що пе-
ревозив награбовані твори 
мистецтва.

«Сидяча жінка 
в синій сукні»

Пабло Пікассо – іспанський 
і французький художник, 
один із найвидатніших 
митців XX століття

Експерти називають 
Пікассо найдорожчим 

художником у світі. 
Його полотна посідають 

перше місце за 
популярністю серед 

викрадачів.

inspirationseek.com

alalam
.ir

Письменник називав своїх котів 
іменами відомих сучасників

Ернест Хемінгуей – культовий 
американський письменник
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ВОЛИНСЬКІ «ДВОРОВІ» 
ФУТБОЛІСТИ – 
НАЙСИЛЬНІШІ В КРАЇНІ

Київ 

У Києві відбувся всеукраїнський турнір 
з нагоди восьмої річниці заснування Асо-
ціації дворового футболу України. На ста-
діоні «Старт» відбулося футбольне свято 
асоціації. До турніру долучилися постійні 
команди-учасниці АДФ та збірні областей.

Волиняни спочатку зіграли в нічию 
1:1 зі збірною Чернігова, потім упевнено 
виграли у двох збірних Києва різних ро-
ків – 6:0 та 4:0. Таким чином, збірна Асоці-
ації дворового футболу Волині отримала 
титул чемпіона України серед збірних 
команд!

ПЕРШІ, ДРУГІ ТА ТРЕТІ – 
ВОЛИНЯНИ
Київ 

У Києві на НСК «Олімпійський» від-
бувся Командний чемпіонат України з 
естафетного бігу. Волиняни повезли до 
столиці три команди, і всі вони виступили 
без фальстарту – опинилися серед призе-
рів цих захопливих змагань.

Виграла свій забіг наша четвірка в ес-
тафеті 4 по 800 метрів (молодь). Результат 
7.49.14 дозволив Назару Жилінському, 
Дмитру Якимовичу, Андрію Ніколайчуку 
та Миколі Пацулі дуже впевнено випере-
дити вінничан та черкащан. У підсумку – 
золоті медалі ЧУ.

Друге місце у «шведській» естафеті 100-
200-300-400 метрів завоювали наші дів чата 
(U-18). Іванна Саковець, Олександра Хо-
милюк, Антоніна Черняк та Анжела Лихач 
випередили сильних донеччанок (третє 
місце), а поступилися тільки киянкам. Ре-
зультат волинського квартету – 2.20.31.

Найемоційнішим був найшановані-
ший забіг у чоловічій естафеті 4 по 100 
метрів. Волинська збірна показала фено-
менальний час 41.51 с і встановила новий 
рекорд області у цьому виді легкої атле-
тики. Тільки однієї сотої забракло Мак-
симу Гуменюку, Сергію Токарчуку, Павлу 
Чикиді та Владиславу Оксеньчуку до 
нормативу майстра спорту. Наш квартет 
завоював бронзові медалі естафетного 
чемпіонату країни.

брати наші менші

на п’єдесталі

крутіть педалі 

юні та перспективні

збірнавелоспорт

теніс

ВЕЛОДЕНЬ ЗІБРАВ ДВІ ТИСЯЧІ ДРУЗІВ 

Всеукраїнська 
акція «Велодень» 
принесла не лише 

радість від їзди вулицями  
тисячам поціновувачів 
екологічного транспорту, 
а й відчутний бонус 
любителям професійного 
спорту. Адже після років 
забуття у Києві відкрили 
оновлений велотрек. 

Історія споруди починається 
з 1913 року, й нині столичний ве-
лотрек просто неба – один із най-
старіших у Європі. Останні зма-
гання тут відбулися в 1999 році. 
2006 року земельну ділянку під 
велотреком віддали під забудову, 
згодом його частково знесли. Ве-
лосипедна спільнота протестува-
ла проти будівництва хмарочоса 
на місці спортивної споруди. І її 
таки почули! У ході реконструкції 

відновили гоночне полотно і три-
буни, облаштували бігову доріж-
ку. Адміністративно-спортивну 
будівлю повністю відремонту-
вали, й тепер там розміщуються 
майстерні, бокси для зберігання 
техніки, медпункт і адміністрація. 
Під час урочистого відкриття тут 
були показові виступи, лазерне 
шоу та концерт. Це місце, обіцяє 
столична влада, буде не лише 
тренувальним майданчиком для 
спортсменів, а й місцем для куль-
турних подій. 

А в Луцьку до акції «Велодня» 
долучилися близько двох тисяч 
любителів двоколісного тран-
спорту. Окрім традиційного ве-
лопробігу головними вулицями 
міста, учасники акції змагалися 
за звання найшвидшого та най-
везучішого велосипедиста. Адже 
організували лотерею із цінними 

Київська область

21 травня у місті 
Вишневому, що біля 

Києва, відбулися змагання 
проекту Федерації легкої 
атлетики України «Дитяча 
легка атлетика». Це 
пілотний проект ФЛАУ, 
покликаний відновити 
інтерес школярів до спорту, 
а також слугувати формою 
тренувань дітей у легкій 
атлетиці. 

У змаганнях взяли участь чо-
тири дитячі команди з Луцька, 
Дніпра, Києва та Вишневого. Об-
ласний центр Волині виставив на 
змагання команду третьо- та чет-

ВОЛИНЬ СТАРТУВАЛА В «ДИТЯЧІЙ ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ»

вертокласників ЗОШ №11, які при-
їхали разом зі своїми викладачами 

фізвиховання. У команді – по п’ять 
хлопчаків та дівчат. 

Змагання у «Дитячій легкій ат-
летиці» відбуваються у формі різ-
номанітних естафет та конкурсів, 
які й визначають найпрудкіших 
юних спортсменів. Перемогли у 
Вишневому дніпряни, які мають 
найсолідніший досвід участі в та-
ких змаганнях. Лучани до остан-
нього сперечалися з киянами, 
але поступилися в завершальній 
естафеті. Утім на таких змаганнях 
головне – направду не перемога, 
а участь, досвід та спілкування з 
однолітками, яких поєднує любов 
до королеви спорту.  

Поїздку команди ЗОШ №11 
організували президент ФЛАВО 
Володимир Рудюк та влада  міста 
Луцька.

призами. Серед тих, хто долучив-
ся до акції, – і виконувач повно-
важень міського голови Ігор По-

ліщук, який щороку бере участь 
в акції, а також його заступник 
Костянтин Петрочук. 

  Іван БОГДАНОВИЧ

Головний тренер національної команди Укра-
їни Андрій Шевченко оголосив список із 23 грав-
ців, викликаних для підготовки та участі у відбір-
ному матчі Чемпіонату світу-2018  проти  збірної 
Фінляндії, що відбудеться 11 червня у Тампере.

Також наставник назвав імена чотирьох фут-
болістів, які перебувають у резерві головної ко-
манди й можуть отримати виклик будь-якої миті.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ 
Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевчен-

ко (обидва – «Шахтар», Донецьк), Андрій Лунін 
(«Дніп ро», Дніпро).

Захисники: Олександр Кучер, Ярослав Ра-
кицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Крив-
цов (усі − «Шахтар»), Микола Морозюк («Динамо», 
Київ), Едуард Соболь («Зоря», Луганськ), Микола 
Матвієнко («Карпати», Львів).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Ма-
лишев, Віктор Коваленко (всі – «Шахтар»), Андрій 
Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Воло-
димир Шепелєв (усі − «Динамо»), Євген Коноплян-
ка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, 
Греція), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія).

Нападники: Євген Селезньов («Карабюк-
спор», Туреччина), Артем Бєсєдін («Динамо»)

РЕЗЕРВ
Зважаючи на те, що до початку збору голов-

ної команди ще є певний час, тренерський штаб 
залишає за собою можливість запрошення інших 
гравців. Визначальними для вибору традиційно 
будуть ігрові кондиції кандидатів. Таким чином, 
Андрій Шевченко оголосив і резервний список 
«синьо-жовтих» на найближчий збір, до якого 
входять наступні виконавці: Артем Кравець («Гра-
нада», Іспанія), Руслан Ротань («Дніпро»), Іван Пет-
ряк («Зоря»), Віктор Циганков («Динамо»).

Уперше виклик до головної команди отри-
мали 18-річний голкіпер «Дніпра» Андрій Лунін 
та півзахисник «Динамо» Володимир Шепелєв, 
якому за день до початку збору виповниться 
20 років.

Чехія

Волинянка Яна Беломоїна успішно 
виступила на етапі Кубка світу в 
місті Нове Място на Мораве (Чехія).

Італія 

Перша ракетка України і 11-й номер 
світового рейтингу Еліна Світоліна 
виграла найбільший турнір у своїй 
кар’єрі, перемігши на ґрунтових 
змаганнях категорії Premier 5 у 
Римі. Турнір мав призовий фонд 
понад три мільйони євро.

У фіналі змагань у столиці Італії україн-
ка обіграла четверту ракетку світу румун-
ську тенісистку Симону Халеп з рахунком 
4:6, 7:5, 6:1.

Світоліна виграла найбільший турнір 
у своїй кар’єрі, близький за статусом до 
турніру Великого Шолома. Перемога в 
ньому принесла українці 900 рейтинго-
вих очок і 461 тисячу євро призових. Від-
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Збірна Волині виграла 
всеукраїнський турнір

Андрій Ковальчук

СПИСОК ШЕВЧЕНКА

СВІТОЛІНА ВИГРАЛА 
НАЙБІЛЬШИЙ ТУРНІР У КАР’ЄРІ

значимо, що після перемоги в Римі Еліна 
стала шостою ракеткою світу й оновила 
національний рекорд України.

Крім того, українка впевнено очолює 
Чемпіонську гонку WTA – рейтинг окремо 
взятого сезону-2017.

sportanalytic.com

Катерина Рудю
к

На останньому колі дистанції у крос-
кантрі Яні вдалося вийти на третє місце, 
але в одному з поворотів волинянка втра-
тила дорогоцінні долі секунди й на фініш-
ній прямій її змістили на п’яту позицію. 
Сезон тільки розпочався, тому в нашої 
велосипедистки ще все попереду. 

У перегонах темп задала чинна чем-
піонка світу Антніка Лангвад з Данії. Вона 
нарощувала відрив за рахунок подолан-
ня підйомів. Лангвад перемогла, другою 
була інша знайома Беломоїної – німкеня 
Сабіна Шпіц, третьою – швейцарка Лінде 
Індерганд, яку наша Яна випередила тиж-
день тому на змаганнях в Австрії. Четвер-
тою фінішувала полька Мая Влощовська.

Другий етап Кубка світу відбудеться 
27-28 травня в німецькому Альбштадті. 

БЕЛОМОЇНА – П’ЯТА НА ЕТАПІ 
КУБКА СВІТУ

facebook.com
/ybelom

oina

Яна після фінішу на етапі Кубка світу

І дорослі, і малі осідлали 
свої велосипеди

Еліна Світоліна

Усе починається з малого – від перших 
естафет до нагород на чемпіонатах

dsm
su.gov.ua
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Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

Чехія

У Кубку Європи зі 
спортивної ходьби в 
чеських Подебрадах 

змагалися аж семеро 
волинських скороходів. 
Наша делегація та 
вся українська збірна 
повернулися додому з 
чудовим настроєм та 
медалями. 

ПОДВІЙНА 
ВІКТОРІЯ 
БАНЗЕРУКА

Українська команда у складі 
Івана Банзерука, Ігоря Главана, 
Мар’яна Закальницького й Ан-
дрія Гречковського виграла в 
заході на 50 км. Колективна пе-
ремога кувалася завдяки індиві-
дуальному «золоту» волинянина 
Банзерука та «сріблу» Ігоря Гла-
вана. Вони лідирували з перших 
кілометрів, а коли у відрив на 
14-му кілометрі пішов італієць 
Теодоріко Капоразо, Банзерук 
очолив групу, яка почала його 
переслідувати. На 31-му кіломет-

ноги в руки

СІМ МЕДАЛЕЙ 
ЮНАЦЬКОГО 
ЧЕМПІОНАТУ
Кропивницький

Збірна Волинської області з 
легкої атлетики вкотре успішно 
виступила на чемпіонаті України. 
Цього разу потішили юнаки, які 
в Кропивницькому змагалися 
у категорії юнаки 2000 р. н. і 
молодші. 

Загалом наші спортсмени завоюва-
ли сім медалей, серед яких – два «зо-
лота», чотири «срібла» й одна «бронза». 
У загальнокомандному заліку збірна 
Волинської області посіла високе сьоме 
місце з-поміж 23 команд. 

Майже бенефісом став чемпіонат 
для спринтера Еріка Костриці. В обох 
фіналах на 100 та 200 метрів він показав 
особистий рекорд. Щоправда, на сто-
метрівці 11.19 с вистачило тільки для 
другого місця, а от 22.55 с на 200 метрах 
дозволили стати чемпіоном країни. 

Ще одне перше місце везе додому 
Вікторія Шоломіцька, яка перемогла 
у заході на 5 000 метрів у спортивній 
ходьбі. Тут увесь п’єдестал був тради-
ційно волинським – другою стала Юля 
Петрик, а третьою – Дарина Касян. 

Іванна Кух привезла додому в Любе-
шів «срібло» на дистанції 2 000 метрів з 
перешкодами. Таку ж медаль завоював 
у спортивній ходьбі на 10 000 метрів 
Дмитро Медведюк.

КЛИМЕЦЬ ТА РУСЮК 
ЇДУТЬ НА ЧЕМПІОНАТ 
СВІТУ В ЛОНДОН
Київ

Ірина Климець на Відкритому 
чемпіонаті Києва з легкої 
атлетики встановила особистий 
рекорд у метанні молота й 
виконала норматив для участі у 
чемпіонаті світу в Лондоні.

На попередніх змаганнях в Ума-
ні Климець нарешті перетнула 70-
метровий рубіж, а в Києві відразу три з 
чотирьох спроб Ірини виявилися дуже 
далекими, за 70 метрів. Найкращою 
була перша – на 72,53 метра. Це осо-
бистий рекорд Климець, попередній 
було встановлено в лютому 2016 року 
в Мукачевому. Він дозволив нашій ме-
тальниці поїхати на Олімпіаду в Ріо-де-
Жанейро. 

Вітаємо Ірину й чекаємо її виступів 
на Командному чемпіонаті України з 
легкої атлетики у Луцьку в червні цього 
року.

Іншим учасником ЧС-2017 став ат-
лет зі Шклиня Юрій Русюк. Минулого 
тижня затвердили склад марафонської 
команди, яка у складі збірної України 
4-13 серпня в Лондоні візьме участь у 
чемпіонаті світу з легкої атлетики. У чо-
ловічу команду українських марафонців 
потрапив і наш Юрій Русюк. Він виконав 
норматив на чемпіонат світу під час ма-
рафону в ірландському Дубліні (осінь 
2016 року). 

– Приємно домогтися свого й по-
їхати до Лондона. Тепер маю три місяці 
на підготовку до старту. Із 8 червня ми 
відбуваємо на збір до Ворохти. Споді-
ваюся, підготовка й майже український 
клімат Лондона допоможуть показати 
якнайкращий результат, – сказав Юрій у 
коментарі для ВН.

легка атлетикаУКРАЇНСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ 
ТРІУМФ У ПОДЕБРАДАХ

рі італієць випереджав усіх на 
1.42 хв. Банзерук поволі  «з’їдав» 
перевагу Капоразо і на 38-му кі-
лометрі обігнав його. Івана почав 

Волинянин Банзерук став першим українцем, який 
переміг у Кубку Європи на 50-кілометровій дистанції

«ПОСТРІЛ» ШУМІКА
Чоловіча юніорська коман-

да у складі волинянина Віктора 
Шуміка, Едуарда Забуженка й 
Віктора Кононенка виграла на 
10-кілометрівці бронзові медалі. 
Більшу частину змагань наш Шу-
мік очолював групу лідерів. Та на 
восьмому кілометрі суперники 
поступово почали виходити впе-
ред. Шумік боровся до останньо-
го й фінішував з особистим ре-
кордом четвертим – 41.38 хв. 

У командному заліку наші юні-
ори посіли третє місце, попереду 
були лише білоруси і французи.

КВАЛІФІКАЦІЯ 
БОРОВСЬКОЇ ТА 
ЛОСЄВА

Чудово 20-кілометрову дис-
танцію подолали українки Інна 
Кашина та Надія Боровська. Надія 
фінішувала п’ятою і відібралася 
на чемпіонат світу до Лондона. 
Перемогла італійка Антонелла 
Пальмізано. Волинянки Олена Мі-
зернюк та Валентина Мирончук 
були  28-ю і 35-ю. До командного 
заліку враховують по три найкра-
щі результати, і в ньому до першої 
трійки українкам забракло лише 
одного очка! Вони – четверті. Пе-
ремогли іспанки (18), італійки (34) 
і литовки (36) виграли срібні й 
бронзові медалі відповідно. 

Волинянин Іван Лосєв упро-
довж усієї 20-кілометрової дис-
танції серед українців тримався 
попереду і на фініші також був 
найкращим з-поміж земляків. Він 
фінішував 17-м, але це дозволи-
ло Івану кваліфікуватися до Лон-
дона.

fl a.volyn.ua

fl a.volyn.ua

Юрій Русюк

«Волинь»: Марчук – 
Мелінишин, Р. Никитюк 
(Горопевшек, 34), 
Марушка, Шаповал – 
Герасимюк (Ільницький, 
46), Котюн (Трикош, 76), 
Тетеренко, Ляшенко, 
Романюк, Петров.
Голи: Есеола (68), 
Сітало (82).

«Зірка» – 
«Волинь» – 2:0

30-й тур. 
«Шахтар» – «Олімпік» – 1:1, 

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

31-й тур. 
26 травня, п’ятниця: 

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

Турнірна таблиця

ГРУПА 1

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 30 25 4 1 63 - 20 79

2 Динамо 30 19 4 7 64 - 30 61

3 Зоря 30 14 6 10 42 - 31 48

4 Олімпік 30 11 10 9 33 - 42 43

5 Олександрія 30 10 8 12 40 - 42 38

6 Чорноморець 30 10 8 12 24 - 34 38

ГРУПА 2

7 Ворскла 30 10 8 12 31 - 32 38

8 Сталь 30 10 7 13 26 - 31 37

9 Зірка 30 9 7 14 28 - 40 34

10 Карпати 30 7 9 14 32 - 40 24

11 Дніпро 30 8 13 9 31 - 36 22

12 ВОЛИНЬ 30 3 4 23 14 - 50 7
З «Дніпра» знято 15 очок, з «Карпат» і «Волині» – по 6 очок.

прем’єр-ліга ВІДРОДЖЕННЯ ІНТРИГ
Попри суттєве 

зниження якості 
футболу в Прем’єр-
лізі, наприкінці сезону 
команди вирішили 
потішити загостренням 
тих, хто ще цікавиться 
вітчизняним футболом. 
Два фінішні тури не 
будуть прохідними ані 
в першій, ані в другій 
групах УПЛ. 

І якщо «Зоря» в минулому 
турі змогла практично забезпе-
чити бронзові медалі, переміг-
ши в Києві «Динамо», то битва за 
п’яте місце, яке дає право грати 
в Лізі Європи, триває. У очному 
поєдинку в Олександрії «моря-
ки» завоювали у меншості нічию, 
але до двох завершальних матчів 
обидві команди підходять із од-
наковою кількістю очок. 

Неочікувано відродилася ін-
трига й у другій групі. Знекровле-
ний зняттям аж 15 очок «Дніпро» 
тримає удар і продовжує навіть 
у такій ситуації набирати бали та 
сподіватися принаймні на те, що 
йому вдасться уникнути вильоту 
з УПЛ за спортивним принципом. 
«Карпати» ж наразилися на проб-
леми й мусять вигравати у «Воли-
ні» в наступному турі. До слова, 
четверте за ліком дербі цих ко-
манд відбудеться, найімовірніше, 
у Львові через проведення на 
«Авангарді» юніорського чемпіо-
нату України (27-28 травня).

Загалом, серед аутсайдерів 
УПЛ може виникнути цікава ко-
лізія, якщо 11 місце врешті по-
сядуть «Карпати». Тоді з першої 
ліги в УПЛ мають шанс піднятися 
відразу три команди. Дві з них 

наздоганяти Главан, особливо 
важко довелося волинянину на 
останніх п’яти кілометрах дис-
танції. Але запас в одну хвилину 
суперник Банзерука подолати не 
зміг, і лідерство Іван не втратив. 

Банзерук став першим укра-
їнцем в історії, який виграв дис-
танцію 50 км на Кубку Європи. 
Більше того, українцям у цій дис-
ципліні раніше жодного разу не 
вдавалося потрапити до числа 
призерів в індивідуальному за-
ліку.

У командному заліку українці 
також дуже впевнено перемогли, 
відтак Іван Банзерук повернувся 
додому з двома золотими медаля-
ми Кубка Європи. Змагання стали 
історичними для українців, адже 
раніше найвищим досягненням 
були срібні медалі у 2013 році.

Волинянка Надія Боровська (крайня 
праворуч) на дистанції у Подебрадах

iaaf.com

upl.ua

змінять 11-ту та 12-ту команди 
Прем’єр-ліги («Волинь» і, очевид-
но, «Карпати»), а також 10-ту ко-
манду, якою може стати «Дніпро». 
Оскільки «дніпрянам» через ко-
лишні борги не видадуть атестат 
на право участі в УПЛ, їхнє місце 
в еліті займе третя команда пер-
шої ліги. 

Капітан Герасимюк у 
Кропивницькому зіграв 
тільки перший тайм. 
«Волинь» протистояла «Зірці» 
експериментальним складом.
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– Люба, влаштуймо одне одному 
незабутнi вихiднi.

– Ой, звичайно, коханий!
– Ну, тодi до понедiлка!

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

Гроші – зло. Не в грошах щастя. Хто 
духом сильний – той і багатий... Чим би ще 
себе заспокоїти, поки зарплату не дали?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Два мисливці сидять у лісі на вишці. 
Раптом один, побачивши оленя, каже:

– Попався, тепер він може писати за-
повіт!

Постріл – олень стрибає в кущі й тікає.
Другий мисливець:
– Мабуть, до нотаріуса побіг!

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

– Ти навіщо взяв новий пакетик з 
чаєм?

– У старого вже ниточка стерлася...
– А нову пришити що, рук нема?

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

– Тату, я поцілив каменем у сусідський 
«Лексус»!

– Іди геть, хлопчику, я тебе не знаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Донька каже мамі:
– Мамо, ми сьогодні ходили до гінеко-

лога і виявилося, що у нас в класі всього 
одна незаймана.

– Я сподіваюся, це ти, доню?
– Ні, мамо, це наша вчителька.

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

Мама повертається з Вововчкою з гос-
тей і лає його:

– Мало того, що ти заснув, коли тітка 
Сіма співала романс... Але ти ще й про-
кинувся, коли вона брала верхню ноту, і 
крикнув: «Та впустіть же в дім собаку!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Їду в автобусі. Біля дверей стоїть ве-
личезна повна жінка, що закриває собою 
прохід. Раптово на весь салон лунає голод-
не бурчання її живота. Маленька дівчинка, 
мало не плачучи, на весь автобус:

– Вона нас всіх зжере!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

П’яний чоловік підібрав кота і прихо-
дить додому. Відчиняє дружина.

Чоловік каже:
– А це мавпа з джунглів.
– Ну яка ж це мавпа, – з посмішкою го-

ворить дружина, – це кіт.
– Не заважай! Я з котом розмовляю.

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

– Добрий день! Перепишіть на мене 
свою квартиру.

– Що?!
– Ой, вибачте, не з того почав... Чи ві-

рите ви в Бога?

Жартівливий гороскоп на 25 – 31 травня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков 
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
Остерігатиметеся тих, 
хто дари данайців 
приносить. Гордієві вузли 
розрубуватимете легко й 

невимушено, але у компанії з троянським 
конем. Зорі обіцяють вам бурхливий 
тиждень. 

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Ващенюк 
6 травня 1964 р.
Начальник управління 
охорони здоров’я Волинської 
облдержадміністрації
Візит до лікаря доведеться 
відтермінувати в інший 

госпітальний округ. Запасетеся терпцем та 
кроповою водою – так легше сидіти в черзі. 
Спробуєте розпочати зміни. Але робіть це 
поволі й соціально відповідально. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Сашко Положинський 
28 травня 1972 р.
Співак, лідер гурту «Тартак»
Друзі зачекалися від вас 
новинок і публічності. 
Знайдете час для домашніх, 
ймовірно, зміните нарешті 

соціальний статус. Загалом гороскоп 
пророкує хороші та погідні деньки, допоки 
перебуватимете під прихистком Близнят. 

Рак (22.06 – 23.07)
Сергій Шишкін 
26 червня 1958 р.
Композитор
Музи накидають вам завдань 
і покинуть наодинці давати 
лад гамам та скрипковим 
ключам. Зорі радять дати 

відпочити громадсько-політичному життю 
й зосередитися на мистецтві, яке, як 
відомо, вічне. 

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан 
14 серпня 1960 р.
Ректор Східноєвропейського 
національного університету
Не беріться за нову роботу, 
якщо залишилися незакінчені 
справи. У будь-яких 

починаннях розраховуйте тільки на власні 
сили та 120-кілограмовий авторитет. Колег і 
партнерів слухайте не упіввуха. 

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат
Ваше життя буде 
перенасичене інформацією 
та новинами. Варто 
відпочити. Спробуйте 

заощадити на колегах під куполом 
спільного неба. На користь підуть фізичні 
навантаження, заняття спортом.

Терези (24.09 – 23.10)
Олег Герасимюк 
25 вересня 1986 р.
Капітан ФК «Волинь»
Може зіпсуватися настрій. 
Не давайте волю емоціям у 
спілкуванні з керівництвом, 
хоч це дуже кортить 

зробити. Можливі сварки. Гарний час для 
творчості. Відвідайте майстер-класи, курси 
з малювання пенальті.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Тарас Третяк 
26 жовтня 1992 р.
Голова ГО «Червоно-білі»
Скорпіони продовжать 
пошуки історичної 
справедливості 
та національної 

самоідентифікації. Ймовірне загострення 
стосунків із владоможцями та іншими 
депутатами. Тримайте емоції при собі, 
рекомендуємо запастися терпцем. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Ігор Палиця 
10 грудня 1972 р.
Голова Волиньради, засновник 
Фонду «Тільки разом»
Найімовірніше, доведеться 
сконцентруватися на справах 
родинних, хоча любі вороги не 

даватимуть розслабитися. Стрільці бурхливо 
вступають у час ухвалення принципових 
рішень. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Віктор Герасимчук
6 січня 1981 р.
Нападник БК «Волиньбаскет»
Влаштуйте маленьке свято чи 
просто зробіть щось приємне 
коханій людині. Якщо будете 
й далі намагатися зробити все 

ідеальним, лише нашкодите своїй команді. 
Чекайте вигідних пропозицій.

Водолій (21.01 – 19.02)
В’ячеслав Поліщук 
7 лютого 1980 р.
Міський голова Рожища
Нині не час робити 
помилки. Будьте особливо 
уважними. Наведіть лад в 
оселі, на робочому місці. 

Важливо впорядкувати простір – свій і 
громадський. Люди неодмінно оцінять.

Риби (20.02 – 20.03)
Віктор Годик 
10 березня 1976 р.
Міський голова Горохова 
Висока ймовірність 
бути серед суб’єктів 
розчарування та народного 
гніву. Остерігайтеся 

швидких грошей і поспішних рішень. 
Спробуєте щось залатати, підфарбувати, 
відремонтувати й покосити. 

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

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 25 – 31 травня

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

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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колесо історії ЛУЦЬКА ВУЛИЦЯ ІМЕНІ ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАНЦЯ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

Нинішня вулиця 
Ковельська в Луцьку 
у міжвоєнний період 

ХХ століття носила назву 
Тадеуша Костюшка. На 
старому фото – ї ї вигляд 
на початку біля перетину 
з головною міською 
вулицею Ягеллонською 
(тепер Лесі Українки).

Вулиця Ковельська формувала-
ся від Глушецьких воріт (район Хрес-
товоздвиженської церкви) на захід 
вздовж господарської дороги, що 
вела до водяного млина і перепра-
ви через річку. У ХІХ столітті входила 

до складу Шосейної. Забудовували її 
переважно двоповерховими будин-
ками. На зламі століть було зведено 
споруди цегляного стилю, частина з 
яких збереглася. Глибше у квартал 
за цими будинками розташовувався 
паровий млин. Згодом тут було зве-

дено першу електростанцію. 
Та частина Ковельської, що за 

мостом, колись звалася Краснен-
ською. Там розташовувалася пошта, 
а пізніше в тому ж приміщенні – по-
вітова поліція. Звідси у 1904 році 
було влаштовано перший у Луцьку 

телефонний зв’язок з поліційними 
дільницями, пожежною командою 
і квартирою начальника повітової 
поліції. До цієї мережі одразу при-
єдналися повітова управа, лікарня, 
банки, готелі, адвокати, військові. У 
кінці вулиці був пивзавод Шнайдера, 

а на початку – фабрика сільськогос-
подарських машин братів Свобод. 

У 1916 році Красненська та від-
тинок Шосейної об’єдналися у Вар-
шавську. А в 1920 році її переймену-
вали на Тадеуша Костюшка. У 1941 
році отримала назву Ковельська.

О
лександр Котис

polona.pl

Вулиця Ковельська у наш часВулиця Костюшка в Луцьку 1920-х років
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Дивно, як багато не сказано, хоча ми постійно говоримо. Даніель Глаттауер
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погляд у минуле

25 травня – Денис, Герман, Іван, 
Федір, Петро
26 травня – Олександр, Макар, 
Василь, Георгій, Сергій, Ірина
27 травня – Максим, Микита, 
Сидір, Леонтій, Марк, Тихон
28 травня – Дмитро, Пархом
29 травня – Охрім, Касян, 
Модест, Олександр, Микола, 
Аркадій
30 травня – 
Єфросинія, 
Степан, Євдокія, 
Панас, Адріан
31 травня – 
Андрій, Олександра, 
Фаїна, Юлія, Петро, 
Павло, Давид, 
Богдан, Юліан, 
Клавдія, Христина, 
Іраклій, Лев

25 травня – Денис, Герман, Іван, –
Федір Петро

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 30 000 прим. Замовлення: 24511.

  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 31 травня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – кухонний набір 
(силіконова прихватка, рушник, фартух).
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

ндр, Микола,

дра, 
ро, 

на, 

* 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. Сc8 Т:f3 
2. Кg5#

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.

ГРОБНИЦЮ ІРОДА ШУКАЛИ 30 РОКІВ
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У травні 2007 року 
ізраїльські археологи 

знайшли гробницю царя 
Ірода Великого, який правив 
Іудеєю в I столітті до нашої 
ери. Поховання монарха було 
знайдено в стародавньому 
кріпосному комплексі 
Іродіон, який розташований 
приблизно в 12 кілометрах 
від Єрусалима.

Автор відкриття, професор Ехуд 
Нецер, розповів, що саркофаг Ірода 
знайшли розбитим. На думку вчено-
го, гробницю осквернили приблиз-
но через сторіччя після смерті царя, 
під час Іудейської війни 66-73 років. 
Активні пошуки могили Ірода по-
чалися 30 років тому і до середини 
2006 року їх вели в Нижньому Іродіо-
ні. Усипальниця складалася з двох 
монументальних будівель, там була 

велика ванна для ритуальних обми-
вань (міква) і широкий прохід (350 
метрів завдовжки і 30 завширшки), 
зроблений спеціально для похо-
ронної процесії. Серед розкиданих 
на руїнах уламків майстерно ви-
конаних архітектурних елементів 
було виявлено кілька декорованих 
урн для зберігання праху покійних. 
На руїнах розкидані шматки масив-
ного саркофага близько 2,5 метра 
завдовжки, зробленого з єрусалим-
ського червоного вапняку. Це був 
саркофаг Ірода.

Ставленик Риму Ірод I Великий 
правив Іудеєю впродовж 34 років. 
У християнській літературі цар Ірод 
постає мало не втіленням Антихрис-
та. За ним міцно закріпилася репута-
ція нещадного тирана, якої він набув 
через різанину й масове вбивство 
немовлят у Вифлеємі Іудейському.

Ірод прославився грандіозними 
будівельними проектами і нещадністю 
до політичних опонентів

Дізнайтеся, хто що спіймав.
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винахідники НОУ-ХАУ: АСФАЛЬТ, 
ЩО САМ ЛАТАЄ ДІРИ 

АМЕРИКАНКА ПОБИЛА 
РЕКОРД У КОСМОСІ

Пеґґі Вітсон встановила новий ре-
корд як американська астронавтка, що 
провела найбільше днів у космосі. Док-
тор Вітсон уже давно є лідером за кіль-
кістю польотів у відкритий космос серед 
жінок. До того ж, вона – перша жінка, що 
двічі очолила команду Міжнародної кос-
мічної станції.

Тепер Пеґґі Вітсон побила рекорд 
серед американських астронавтів, який 
раніше належав Джеффу Вільямсу, що 
пробув на МКС загалом 534 дні. Нинішнє 
перебування на МКС стало для неї тре-
тьою тривалою місією на станції, і в бе-
резні цього року його було продовжено 
до вересня. Після повернення на Землю 
загальний час перебування Вітсон у кос-
мосі складе 650 днів, пише «BBC Україна».

У свої 57 років Пеґґі Вітсон є ще й най-
старшою жінкою, що колись літала у кос-
мос. Уродженка американського штату 
Айова, Вітсон має вчений ступінь з біохімії 
і працювала у NASA в кількох медичних 
дослідницьких проектах, перш ніж потра-
пити у космічну програму 1996 року.

СКАНДИНАВИ І БАЛТІЙЦІ 
П’ЮТЬ НАЙБІЛЬШЕ

Всесвітня організація охорони 
здоров’я назвала державу-лідера зі спо-
живання алкоголю. Несподівано нею ви-
явилася не Росія. 

За даними ВООЗ, лідерами зі спожи-
вання алкоголю є литовці. У 2016 році 
один житель цієї балтійської країни ви-
пив у середньому 16 літрів алкоголю. 
Сусіди литовців – фіни – виявилися най-
більшими любителями кави. Вони вжива-
ють її за рік 12 кілограмів на людину. Такі 
дані представили в International Coff ee 
Organization. А сусіди Фінляндії, Норве-
гія, Ісландія, Данія і Швеція, також потра-
пили у першу десятку любителів кави.

УЧЕНІ ВИЯВИЛИ НОВИЙ 
ВИД КОМАРІВ
Учені з Естонського університету 
природничих наук, Університету 
Турку й Університету Сан-Паулу 
відкрили невідомі раніше п’ять 
видів комарів, повідомляє «24 
канал». 

Комах знайшли у Південній та Цен-
тральній Америці, в Колумбії і Коста-Риці. 
Комарі невеликі, завдовжки близько 
двох міліметрів. Живуть вони в тропічно-
му дощовому лісі, причому їх чисельність 
дуже висока завдяки місцевому волого-
му і спекотному клімату. 

Ці комарі не п’ють кров ні людини, ні 
інших тварин та не розносять хвороби. 
Натомість їх личинки живляться органіч-
ною речовиною, що розкладається.

неймовірна жінка

зігріваються 

світ комах

Голландські вчені 
розробляють 
асфальтове 

покриття з системою 
вбудованої в асфальт 
підзарядки для 
електрокарів і бетоном, 
який самовідновлюється, 
повідомляє The Verge.

Експерти з матеріалознав-
ства Делфтського технічного уні-
верситету працюють над розроб-
кою нових дорожніх покриттів, 
які розв’яжуть проблему заторів, 
скоротять число аварій і допо-
можуть заощадити на ремонтних 
роботах.

Першим проектом учених 
стало асфальтове покриття зі 
сталевими волокнами, які забез-
печують електропровідність. Під 
впливом магніту асфальт і волок-
на в його складі нагріваються, а 
дрібні тріщини затягуються. Щоб 
провести ремонт дороги, не по-
трібно перекривати відрізок на 
кілька днів і замінювати покрит-
тя – досить прогнати дорогою 
електромагнітну машину.

За підрахунками керівника 
дослідження Еріка Шлангена, ін-
новаційне асфальтове покриття 

12-РІЧНА ДІВЧИНКА 
ПОБИЛА РЕЗУЛЬТАТИ 
IQ-ТЕСТУ ЕЙНШТЕЙНА

У Великобританії 12-річна 
дівчинка індійського походження 
Раджгаурі Павар з графства 
Чешир побила результати IQ-
тесту Гокінга й Ейнштейна. Вона 
набрала 162 бали на тестуванні, 
що визначає коефіцієнт інтелекту, 
повідомляє The Independent.

Позначку для геніїв встановлено на 
140 пунктах. При цьому IQ відомих фізи-
ків Альберта Ейнштейна і Стівена Гокінга 
оцінюється в 160 балів.

Крім того, індійська дівчинка успіш-
но обійшла за підсумковими результа-
тами фактично всіх однолітків. Згідно 
з Mensa, найбільшою та найстарішою у 
світі організацією для людей із високим 
коефіцієнтом інтелекту, дівчина увійшла 
до числа 20 тисяч людей у всьому світі, 
здатних досягти такого значного резуль-
тату. Завдяки високому рівню інтелекту 
Павар прийняли у британську Mensa.

Зазначимо, що Mensa – один з най-
більш ексклюзивних клубів у світі. Єди-
ний спосіб приєднатися до нього – це 
скласти тест на IQ краще, ніж 98% гро-
мадян у всьому світі. Його місія полягає 
в тому, щоб ідентифікувати й розвивати 
людський інтелект на благо людства. За-
снували клуб 1946 року в Оксфорді Лан-
селот Ліонель Ворд і Роланд Берріл.

юна розумниця

пухнастий здоровань

В Австралії знайшли 
найдовшого кота. Його 
довжина – 120 сантиметрів, а 
важить вусань 14 кілограмів, 
пише Mashable. Живе 
чотирилапий у містечку 
Мельбурн. Рудого кличуть 
Омар.

Із його «мамою» Стефі Херст, у якої 
живе кіт, уже зв’язалися представники 
Книги рекордів Гінесса, аби офіційно 
надати Омару поважного статусу. Ві-
домо, що чинний рекорд належить ву-
сатику з Великобританії породи мейн-
кун, довжина якого 118 сантиметрів.

НАЙДОВШИЙ У СВІТІ КІТ НІЖИТЬСЯ 
ПІД АВСТРАЛІЙСЬКИМ СОНЦЕМ 

обійдеться на 25% дорожче, ніж 
традиційне, але термін служби 
дороги збільшиться вдвічі.

Учені також планують удоско-
налити технологію і використо-
вувати сталеві волокна в асфаль-
ті для підзарядки електрокарів. 
Поки автомобіль буде стояти в 

заторі або перед світлофором, 
він зможе підзарядитися.

Інший проект Шлангена і 
його колег – це вдосконалений 
бетон із підвищеною міцністю. 
Традиційний метод будівництва 
бетонних конструкцій передба-
чає установку сталевих балок, 

які утримують вагу при тріщи-
нах і розломах. Однак у разі по-
шкодження цілісності в їх по-
криття проникають вода і солі, в 
результаті чого балки іржавіють. 
Голландські вчені вважають, що 
уникнути корозії можна, запов-
нюючи тріщини.

Дослідники пропонують уво-
дити до складу бетону спеціаль-
ну бактерію, яка виробляє карбо-
нат кальцію, а він, своєю чергою, 
заповнює тріщини.

«Такі бактерії живуть понад 
200 років. Технологія, яку ми роз-
робили, дозволяє поміщати бак-
терії в бетон так, щоби вони були 
активні протягом усього терміну 
експлуатації конструкції», – роз-
повів Шланген.

Наразі суворі закони не до-
зволяють ученим проводити 
експерименти з бетонними кон-
струкціями в Європі і США, але 
новим матеріалом уже зацікави-
лися в Китаї, Японії та Південній 
Кореї.

Уперше Пеґґі Вітсон полетіла 
в космос у 2002 році

Раджгаурі Павар стала однією з 20 тисяч 
найінтелектуальніших людей у світі

Дослідники пропонують вводити до складу 
бетону спеціальну бактерію, яка виробляє 
карбонат кальцію, що здатен заповнити тріщини
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Учені з Великобританії та Іспанії 
випадково з’ясували, що гусінь 
великої воскової молі здатна 
руйнувати пластик, пише 
«Платформа». 

Це може значно допомогти екології пла-
нети. Адже переробка пластику – одне з 
головних екологічних завдань людства. Це 
зручний і дешевий матеріал, тож його вико-
ристовують усюди, однак з утилізацією вини-
кають серйозні проблеми. За оцінками 2014 
року, тільки на поверхні океану було 270 ти-
сяч тонн пластику. Це близько 5,25 трильйона 
окремих шматків. Тепер завдяки випадково-
му відкриттю ситуація може змінитися.

наукове відкриття 

ЗНАЙШЛИ ГУСІНЬ, 
ЩО ЗНИЩУЄ ПЛАСТИК 

Науковець Федеріка Бертоккіні з Іспанії 
працює з бджолами. Однак якось під час при-
бирання вуликів вона помітила, що в пласти-
кових пакетах, куди скидала гусінь, усього за 
годину з’явилися отвори. Щоб перевірити, як 
це сталося, Бертоккіні попросила допомоги 
в колег з Кембриджа. Разом вони посадили 
сто цих комах у поліетиленовий пакет. Уже 
за 40 хвилин у ньому почали з’являтися діри, 
а через 12 годин личинки з’їли 92 міліграми 
пластику.

Варто зауважити, що це дуже швидко. 
Досі вчені вважали перспективним спосіб 
переробки пластику бактеріями, однак на-
віть наймогутніші з них поглинають лише 0,13 
міліграма на день. Після цього дослідники 
подрібнили личинок і покрили пластик отри-
маною масою. Пакети також почали розкла-
датися. Це вказує на те, що в кишечнику гусе-
ні справді є речовини, які можуть знищувати 
пластик.

Зараз учені продовжують досліджувати 
ці сполуки, аби якнайшвидше налагодити їх 
масове виробництво і розв’язати проблему 
утилізації пластику.
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