
РЕЦЕПТИ 
ДОМАШНЬОГО ХЛІБА

Попри запевнення урядовців, хліб 
таки дорожчає. Ощадливі господині  

згадують бабусине ремесло 
й беруться пекти буханці 

удома. Пропонуємо кілька 
нескладних рецептів 
випікання духмяних 
паляниць. 
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наболіле

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17
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шукаю

 читайте на стор. 8

ЗА СКІЛЬКИ ЧАСУ 
І ГРОШЕЙ МОЖНА 
ВИГОТОВИТИ КАРТУ 
ПОБИТУ  читайте на стор. 18

ПЕРЕКОНЛИВІ АЛІМЕНТИ

Донині платники аліментів часто 
ухилялися від допомоги своїй 

дитині, яка лишилася з матір’ю чи 
батьком після розлучення. Тепер робити 

це стане складніше. Верховна 
Рада ухвалила закон про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо 
покращення захисту 
права дитини на належне 
утримання. 

на захист дітей

смакота

 читайте на стор. 6

ЦИВІЛІЗОВАНОМУ 
РИНКУ ВЖИВАНИХ 
АВТО БУТИ! (?)
РОЗМИТНЕННЯ «ЗАПОРОЖЦЯ» 
У ПОЛЬЩІ – 250, А В УКРАЇНІ – 
3000 ДОЛАРІВ

За офіційними даними, українці 
їздять 800 тисячами автівок на 

іноземній реєстрації. Насправді ж, як 
стверджують у громадській організації 
«ЗАВТРА», таких транспортних засобів 
у нас – два мільйони. Аби сформувати 
цивілізований ринок уживаних авто в 
Україні, нині вже розроблено відповідні 
законопроекти. Та вочевидь такі зміни 
вигідні аж ніяк не усім. 

проти геноциду автомобілістів

 читайте на стор. 5

Поді

Політ

Акту

Соціу

На м

 

50 
призів!

Aкція триває до 25 червня

ів!призівпризів!

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!
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Ц У К О Р

6 місяців – 90 гривень

Візит Президента 
України на Волинь 
став для більшості 

несподіванкою. Втім того, 
що в область прибув хтось 
поважний, не помітив лише 
лінивий: мало не на кожному 
перехресті у Луцьку стояли 

поліцейські, світлофори 
перевели в режим очікування, 
у небі кружляли гелікоптери, 
а кортеж з гарантом 
рухався шумно, швидко та 
широко, займаючи усі смуги 
дорожнього полотна. Заходи 
безпеки ніби й зрозумілі, 

втім вони і досі не можуть не 
дивувати пересічного українця. 
Як не може не дивувати і 
той совковий марафет, який 
наводять перед приїздом 
перших осіб держави. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЇХАВ, 
ПРЕЗИДЕНТ ПОЇХАВ. 
ПИТАННЯ ЗАЛИШИЛИСЯ

 читайте на стор. 4

 читайте на стор. 7

* по детальну інформацію звертайтеся в редакцію

ку

ор. 18

й бер
уд
не
в
п

й



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Життя за великим рахунком складається не з фактів і випадків. Воно складається в основному 

з тієї бурі думок, яка постійно проноситься в голові. Марк Твен
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ЗА ЧИТАННЯ «ГАМЛЕТА» 
БІЛЯ КРЕМЛЯ ЗАТРИМАЛИ 
ДИТИНУ
10-річного хлопчика у центрі Москви 
схопили через те, що той декламував 
«Гамлета» Вільяма Шекспіра. Згодом по-
ліція Москви попросила вибачення у 
батьків затриманого хлопчика та наголо-
сила, що буде службова перевірка щодо 
інциденту. А раніше вони пояснювали, 
мовляв, думали, що хлопчик загубився. 

НАТО ПОПОВНИТЬСЯ 
29-м членом Альянсу стане Чорногорія. 
Офіційний вступ країни у НАТО відбу-
деться 5 червня. Міністерство закор-
донних справ Чорногорії повідомляє 
про втручання Росії у внутрішні справи 
країни. До слова, лідери країн НАТО 
вирішили, що Альянс приєднається до 
очолюваної США коаліції з боротьби 
проти терористичного угруповання «Іс-
ламська держава». 

ЗАСНОВНИК FACEBOOK 
ОТРИМАВ ДИПЛОМ
Засновник соцмережі Facebook Марк 
Цукерберг днями отримав диплом про 
вищу освіту в Гарвардському універси-
теті. У 2005 році він кинув тут навчання 
та переїхав до Каліфорнії, де почав пра-
цювати над розвитком Facebook.

РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ 
ВИГАНЯЮТЬ З ЕСТОНІЇ ТА 
МОЛДОВИ 
У Естонії генеральному консулу Росії в 
місті Нарва Дмитру Казьоннову та кон-
сулу Андрію Сургаєву вручили ноти, 
тепер вони мають покинути країну. При-
чини не коментують. Також персонами 
нон-грата п’ятьох дипломатів посоль-
ства Росії оголосила Молдова. 

КРАЇНИ ВЕЛИКОЇ СІМКИ 
НЕ ДОМОВИЛИСЯ ЩОДО 
КЛІМАТУ 
Країни G7 під час саміту в Італії не досяг-
ли згоди щодо дотримання Паризької 
угоди щодо клімату. Це трапилося че-
рез позицію Президента США Дональда 
Трампа, який не пообіцяв виконувати 
зобов’язання, взяті при підписанні до-
мовленостей. Угода має на меті скоро-
чення обсягу викидів шкідливих газів у 
атмосферу. 

ЕРДОГАН ПОСАДИВ У 
В’ЯЗНИЦЮ 50 ТИСЯЧ ОСІБ
У Туреччині з часу спроби державного 
перевороту затримано 154 694 особи, 
50 136 людей ув’язнено за підозрою у 
зв’язках з рухом Фетхуллаха Гюлена, яко-
го звинувачують в організації спроби пе-
ревороту 15 липня 2016 року, повідом-
ляє Turkish Minute.

ПРИРОДА ЛЮТУЄ 
УРАГАНАМИ ТА ПОВЕНЯМИ 
У Москві внаслідок сильного урагану заги-
нуло 16 осіб, ще 168 звернулися по меддо-
помогу. А в Шрі-Ланці внаслідок потужних 
та нищівних повеней і зсувів уже загинули 
щонайменше 164 людини, ще 104 особи 
вважаються зниклими безвісти.

У ЄС ДОМОВИЛИСЯ ПРО 
БЕЗПЛАТНИЙ ІНТЕРНЕТ 
У Євросоюзі досягнули згоди щодо за-
безпечення безплатного інтернету у 
8 тис. громадських місць (парках, бібліо-
теках, лікарнях). Мережу буде профінан-
совано з бюджету блоку. 

НІМЕЧЧИНА БІЛЬШЕ НЕ 
РОЗРАХОВУЄ НА США ТА ВБ 
США та Великобританія є дружніми, але 
більше не такими надійними партнера-
ми Європи, як раніше, тому європейці 
мають визначити власний шлях уперед, 
заявила канцлер Німеччини Ангела 
Меркель, виступаючи на передвибор-
ному мітингу в Мюнхені, пише «Євро-
пейська правда». 

У США ВИМАГАЮТЬ 
ІМПІЧМЕНТУ ТРАМПА
Йдеться про запит лише десяти міст, які 
звернулися до законодавців у Конгрес. 
Хоча така активність не має законодав-
чих наслідків, а лише є політичною по-
зицією, пише Politico. 

світова хроніка до цивілізації

НА МИТНИЦІ ЛЮДСЬКУ РОБОТУ МІНІМІЗУЮТЬ

турбота 

кримінал

нещастя 

ЛЮДИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
ПРАЦЮВАТИМУТЬ У МЕРІЇ

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ПІДЕ ПІД СУД 

ВОГОНЬ НА ФАБРИЦІ: 
ПОСТРАЖДАЛА ЖІНКА 

Любомльський район 

Роботу пункту 
пропуску на митниці 
в Ягодині хочуть 

оптимізувати. Зі слів 
начальника Волинської 
митниці  Віктора 
Кривіцького, проект 
модернізації отримав 
схвальні відгуки на 
загальнодержавному рівні. 
Нині справа – за розробкою 
технічного завдання. 

Згідно із проектом, рух авто 
буде керуватися електронною 
системою шлагбаумів, які пра-
цюватимуть в автоматичному 
режимі за допомогою підсистем 
відеоконтролю та зчитування 
номерних знаків. Це дозволить 
забезпечити синхронність і рит-
мічність пропуску автомобілів. 
Вони мають постійно рухати-
ся з єдиною зупинкою в зоні 

прикордонно-митного контролю.
У проекті також передбачено 

з’єднання шлагбаума на виїзді з 
пункту пропуску зі світлофором, 
що розташований на польській 
стороні: щойно надходить ін-
формація про можливість руху 
автомобілів на польську сторо-
ну, шлагбаум в автоматичному 
режимі надає дозвіл на перемі-

щення автомобілів. При цьому за 
результатами роботи формують 
електронний звіт, який надси-
лають на українську сторону, а 
також надають суміжній стороні: 
погодинна кількість пропущених 
автомобілів; час, коли світлофор 
світився зеленим та коли була 
заборона на переміщення; за ре-
зультатами роботи якої служби 

виникла затримка під час про-
пуску тощо.

Запропонована структура 
системи дозволить у подальшому 
за рахунок коштів органів місце-
вого самоврядування встанови-
ти автоматизовані шлагбауми пе-
ред пунктом пропуску, пов’язані 
з системами у пункті пропуску, 
тому в’їзд до нього поза чергою 
буде неможливий.

Інша частина запропонова-
ного проекту – це встановлення 
систем зчитування та сканування 
документів, що їх надають грома-
дяни під час перетину кордону. У 
подальшому всю потрібну інфор-
мацію буде внесено до відомчих 
мереж в автоматичному режимі, 
а також передано від однієї служ-
би іншій, що дозволить уникнути 
зайвого дублювання під час мит-
ного та прикордонного контро-
лю. Це зведе до мінімуму вико-
ристання людського фактора. 

kordon.in.ua

Володимир-Волинський 
Горів один із цехів швейної фабрики Володимира-
Волинського. Пожежа сталася 26 травня зранку. 
Вогонь зайнявся у швейному цеху на другому поверсі.

Для приборкання лиха рятувальники викликали 
допомогу – три резервні відділення 5-ї, 18-ї та 4-ї дер-
жавних пожежно-рятувальних частин відповідно міста 
Нововолинська, селища Іваничі та міста Ковеля, а також 
команду місцевої пожежної охорони міста Устилуг.

Аби працювати в непридатному для дихання середо-
вищі, вогнеборцям довелося створити  газодимозахисні 
ланки, інформують у прес-службі волинських рятуваль-
ників. О 8:30 загорання вдалося локалізувати, а о 9:07 
приборкати остаточно.

Під час пожежі отримала опіки рук 48-річна праців-
ниця цеху, її госпіталізували до центральної районної 
лікарні каретою швидкої допомоги.

Над розслідуванням усіх обставин події та встанов-
ленням причини пожежі працює спеціальна комісія. 

volynnew
s.com

Щоб загасити полум’я, 
знадобилося півтори години

Маневицький район 

За одержання 15 тис. грн неправомірної 
вигоди судитимуть голову сільради в 
Маневицькому районі, повідомили у прес-
службі прокуратури Волинської області. 

Правоохоронці затримали підозрюваного 
ще 21 лютого 2017 року. Посадовець мав спри-
яти в ухваленні сесією сільради рішення про 
надання громадянину в довгострокову орен-
ду земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення площею 20 га.

Невдовзі він постане перед судом, який і 
обере йому міру покарання.

Луцьк 

Для лучан із особливими 
потребами готують робочі місця в 
департаменті соціальної політики.

Зокрема, люди з хворобами 
опорно-рухового апарату формува-
тимуть справи, а особи із вадами зору 
проводитимуть консультації телефо-
ном. Для забезпечення робочих місць 
із міського бюджету буде виділено 
312 тисяч гривень.

Виконувач повноважень луцького 
міського голови Ігор Поліщук наголо-
сив, що це перша подібна ініціатива в 
Україні.

«Це буде перший такий проект в 
Україні. Сподіваємося, що інші україн-
ські міста теж переймуть наш досвід і 
будуть впроваджувати подібні ініціати-
ви у себе», – відзначив він.

Програма передбачає зайнятість 
30 осіб по 0,5 робочого дня. За потреби 
цю цифру будуть коригувати.

Загалом через західні пункти 
пропуску щодня пересуваються 
близько 30 тисяч лише легкових авто

Чоловіка звинувачують 
в одержанні хабара

vol.gp.ua



Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко
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КИТАЙ ГОТОВИЙ 
ПОГОВОРИТИ З УКРАЇНОЮ 
ПРО БЕЗВІЗ 
Китай очікує позиції України щодо ідеї 
запровадження взаємного безвізового 
режиму та зони вільної торгівлі  і гото-
вий розпочати переговори в будь-який 
час, заявив посол Китаю в Україні Ду 
Вей, передає «Інтерфакс-Україна».
У КЕРІВНИКІВ 
ГЕНПРОКУРАТУРИ – 
НАЙБІЛЬШІ ПРЕМІАЛЬНІ  
Очільник Генпрокуратури Юрій Луценко 
і його заступники торік отримали най-
більші премії серед усіх держорганів. В 
останні два місяці 2016 року їхні премії 
виросли удвічі порівняно з попереднім 
періодом, пише «Українська правда».
ПРОРВАЛО ТРУБУ – 
ФОНТАН ДО СЬОМОГО 
ПОВЕРХУ 
У Києві посеред вулиці прорвало тру-
бу діаметром у 800 мм. Струмінь води 
сягнув сьомого поверху. Постраждали 
припарковані поряд чотири автомобілі 
й будинок неподалік. Збитки постраж-
далим буде компенсовано у встановле-
ному законодавством порядку.
СБУ ОБШУКАЛА ОФІСИ 
«ЯНДЕКСА»
Служба безпеки України провела обшу-
ки в офісах дочірньої структури росій-
ської компанії «Яндекс» у Києві та Одесі. 
Слідчі дії відбуваються у рамках кримі-
нального провадження, відкритого за 
статтею про державну зраду, повідом-
ляють в СБУ. 
ДЕСЯТКИ МЕРТВИХ 
ДЕЛЬФІНІВ ВИЯВИЛИ 
В ЧОРНОМУ МОРІ 
Кілька десятків трупів дельфінів вияви-
ли на узбережжі неподалік Вилкового і 
Приморського на Одещині. Тварини за-
дихнулися у сітках браконьєрів. 
ПОЛЬЩА МОЖЕ ПРИЙНЯТИ 
МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ 
Посол Польщі в Україні Ян Пєкло, комен-
туючи протести у його країні, організо-
вані правими силами, зазначив, що для 
Польщі не є проблемою прийняти міль-
йони українців. 
ВОКЗАЛИ ПЕРЕТВОРЯТЬ 
НА ТОРГОВІ ЦЕНТРИ 
«Укрзалізниця» планує збільшити дохо-
ди за рахунок використання вокзалів і 
привокзальних територій у комерцій-
них цілях, повідомляє «Ліга.НЕТ». «Ми 
говоримо про перетворення наших 
вокзалів на торгові центри», – сказав го-
лова правління компанії Войцех Балчун. 
Водночас додав, що це непросто, адже 
більшість вокзалів у великих містах – це 
пам’ятники архітектури.
ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО 
ПОЗБУЛОСЯ КЕРІВНИКА
Уряд вирішив звільнити Христину Юш-
кевич з посади голови Держлісагент-
ства, адже вона не пройшла випробу-
вального терміну. Про це рішення стало 
відомо з витягу протоколу засідання 
Кабміну від 18 травня 2017 року, який 
оприлюднив Міхеіл Саакашвілі на своїй 
сторінці у Facebook. Заступником Юш-
кевич є волинянин Володимир Бондар. 
У ЕКС-ПОДАТКІВЦІВ 
ВИЛУЧИЛИ КІЛОГРАМИ 
ЗОЛОТА 
У затриманих 24 травня колишніх по-
датківців під час обшуків вилучили 
майже 4 кг золота, 50 кг срібла та ве-
ликі суми грошей. Обшуки відбулися в 
рамках розслідування так званої схеми 
«Януковича-Клименка», за якою подат-
ки «платили» до бюджетів державних 
чиновників. Затримали 25 колишніх ви-
соких чинів-податківців зі східних і пів-
денних областей, а також Києва. 
ЗАСТРЕЛИЛИ ЕКС-
ДИРЕКТОРА «УКРСПИРТУ» 
Невідомий вбив екс-директора «Укр-
спирту» Віктора Панкова, який був рад-
ником цього ж підприємства, повідом-
ляє «Інтерфакс-Україна».

українська хронікаБОРОТЬБА ЗІ СМОРОДОМ: ВИКИДИ 
СТОКІВ ХОЧУТЬ ОБЛІКУВАТИ

гостра проблема 

НЕВИПАДКОВІ 
ЗВ’ЯЗКИ 
НАРДЕПА 

добре влаштувався 

Луцьк 

Щоб визначити 
точну причину 
смороду, в 

Луцьку пропонують 
встановити пункти обліку 
у місцях, де відходи 
дозволено зливати в 
міську каналізацію, а до 
виявлення порушників 
залучили навіть СБУ. 
Питання обговорювали 
на засіданні депутатської 
комісії з питань ЖКГ. 

Заступник міського голови 
Луцька Костянтин Петрочук по-
відомив, що основним джерелом 
неприємного запаху була суміш 
фекальних відходів, які відкачує 
на поля фільтрації цукровий за-
вод, зі скидами підприємства «Біо 
Пек», що виробляє біоетанол. 
Нині підприємство зупинило ро-
боту, відбувається знезараження 
викидів, дезактивація на полях 
фільтрації. Утім періодично за-
пах з’являється. Серед причин – 
прориви каналізаційних мереж 
або додаткові джерела – викиди 
підприємств м’ясної галузі, не-

санкціоновані зливи з вигрібних 
ям тощо. Щоб розв’язати пробле-
му, депутати виносять питання 
про виділення коштів на проект 
відведення фекальних відходів 
Вересневого в каналізаційну ме-
режу міста. Це питання актуальне 
вже не перший рік, втім його так і 
не розв’язували. Наразі злив від-

ходів у міську каналізацію дозво-
лено в двох пунктах – на вулицях 
Мамсурова та Гордіюк.

Тож депутат Борис Смаль 
(УКРОП) рекомендував встанови-
ти там шлагбауми та стаціонарні 
пункти обліку. Також рекоменду-
вали розробити комплексну про-
граму екологічної безпеки або 

внести зміни у чинну щодо подо-
лання й усунення неприємних за-
пахів та несанкціонованих скидів 
у каналізаційну мережу.

Під час наради у виконувача 
повноважень міського голови 
його заступник Костянтин Петро-
чук також повідомив, що серед 
причин можуть бути прокопані 
та врізані труби. Адже фірма, що 
здійснює знезараження на очис-
них спорудах, повідомляє, що в 
момент з’яви запаху є високий 
рівень скидів. Наразі спробують 
шукати додаткові врізки у труби 
та несанкціоновані викиди за до-
помогою металошукачів.

Окрім цього, у міськраді за-
кликають лучан надавати інфор-
мацію про несанкціоновані ски-
ди нечистот за винагороду. 

А народний депутат Ірина 
Констанкевич (УКРОП) підготу-
вала депутатські запити та звер-
нення до профільних екологіч-
них служб, аби ті розібралися із 
ситуа цією зі смородом у Луцьку.

Аби реалізувати проект 
відведення фекальних 
відходів Вересневого 
у каналізаційну мережу 
Луцька, знадобиться 
кілька місяців

ГРОЗА ПРИНЕСЛА ПОЖЕЖУ негода

нарешті 

ВЕЛИКА РАДІСТЬ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО СЕЛА

НА РЕМОНТ ДЕРЖТРАСИ – 303 МІЛЬЙОНИ

духовність

гроші 

Ківерцівський район 

Нову церкву днями 
відкрили у селі Муравище 
Ківерцівського району. 
Храм було засновано ще 
в листопаді 2005 року. 
Поки тривало будівництво, 
богослужіння проводили 
у пристосованому 
приміщенні, повідомляє 
прес-служба Волинської 
єпархії.

Чин освячення церкви 
Великомученика Димитрія 
Солунського здійснив ми-
трополит Луцький і Волин-
ський Михаїл, який потім і 
відправив у ній Божествен-

ну літургію.
У проповіді архієрей на-

голосив, що людина за своє 
життя може створювати різні 
будівлі, але лише в одній тво-
риться спільна молитва бага-
тьох – у домі Божому. Й оскіль-
ки нині в селі постав храм – це 
означає, що громада духовно 
виросла настільки, аби мати 
свою церкву.

Своєю чергою, керуючий 
єпархією побажав, аби пра-
цю вірних над спорудженням 
церкви прийняв Господь, а на-
городою за це було Царство 
небесне.

Шацький, Іваничівський райони 

24 травня на території Волинської області 
пройшли дощі, що супроводжувалися 
грозами. Через блискавку сталося дві 
пожежі в житловому секторі, інформують 
у прес-службі рятувальників Волині.

Зокрема, горіли дах та перекриття будин-
ку в селі Світязь Шацького району. У резуль-
таті пожежі вогнем знищено 20 квадратних 

метрів покрівлі, пошкоджено перекриття, вік-
на та меблі.

За годину після того ще одна пожежа 
трапилася в господарській будівлі жителя 
села Бужанка Іваничівського району. Вогонь, 
який охопив дах будівлі й уже дістався по-
крівлі, ліквідували вогнеборці двох пожежно-
рятувальних підрозділів – 18-ї ДПРЧ селища 
Іваничі та 5-ї ДПРЧ міста Нововолинська. Вна-

слідок пожежі частково знищено покриття та 
перекриття, пошкоджено сільськогосподар-
ський інвентар і дошки, що зберігалися все-
редині.

Рятувальники закликають громадян до-
тримуватися правил пожежної безпеки в по-
буті. У літній період, коли грози – не рідкість, 
украй важливо подбати про блискавкозахист 
будівель.

Луцьк 

Центр надання 
адміністративних послуг 
Луцька повідомляє про 
відновлення роботи з 
оформлення паспорта 
громадянина України у 
формі ID-картки та паспорта 
громадянина України для 
виїзду за кордон. 

Прийом громадян здійсню-
ється за системою електронного 

регулювання черги, без обідньої 
перерви згідно зі встановленим 
графіком. 

Нагадуємо, при оформленні 
паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон для до-
рослого потрібно мати: паспорт 
громадянина України; іденти-
фікаційний код особи; паспорт 
громадянина України для виїз-
ду за кордон (у разі наявності); 
квитанцію про сплату адміні-

стративного збору (557,32 грн – 
термін виготовлення 30 робочих 
днів, 810,32 грн – термін виго-
товлення 10 робочих днів). Для 
оформлення паспорта громадя-
нина України для виїзду за кор-
дон для дитини: свідоцтво про 
народження дитини; паспорт 
громадянина України одного з 
батьків; ідентифікаційний код 
(у разі наявності у дитини). При 
оформленні паспорта присут-

ПО ПАСПОРТИ – ШИКУЙСЬ У ЧЕРГУ! 

ність дитини обов’язкова, адже її 
будуть фотографувати.

Адміністративний збір спла-
чують у день подання документів 
або за день до цього.

Храм у Муравищі 
засновано 8 листопада 
2005 року
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Київ 

Волинського нардепа-
мажоритарника Степана Івахіва 
(член депутатської групи «Воля 
народу») підозрюють у конфлікті 
інтересів у Комітеті ВРУ з питань 
будівництва, містобудування 
і житлово-комунального 
господарства.

Так, він пов’язаний з підприєм-
ствами, які добувають пісок, ведуть 
оптову торгівлю, займаються вироб-
ництвом, виготовленням цегли, бу-
дують приміщення тощо. У розсліду-
ванні Руху ЧЕСНО йдеться, що, окрім 
32 юросіб в Україні і за кордоном, 
нардеп має ще дві громадські орга-
нізації. Зокрема, Івахів задекларував 
13 офшорних компаній на Кіпрі, Бри-
танських Віргінських островах, Син-
гапурі та Мальті, ще одна іноземна 
фірма Івахіва – в Нідерландах. Прес-
секретар нардепа Денис П’ятигорець 
каже: «Усі фірми – в управлінні компа-
нії «Континіум». 

Окрім Івахіва, будівельне спряму-
вання мають фірми більшості нардепів-
членів комітетів, втім волинський депу-
тат виявився рекордсменом. 

Волинь 

Поточний середній ремонт автодороги 
державного значення Н-22 «Устилуг-
Луцьк-Рівне» коштуватиме 302,70 
мільйона гривень. 

Служба автомобільних доріг у Волинській 
області 22 травня за результатами тендерів 
уклала чотири угоди з ТОВ «Луцькавтодор-
Сервіс» про поточний ремонт автодоріг, по-

відомляють «Наші Гроші». 
У середньому ремонт коштує 9,28-10,70 

мільйона гривень за кілометр. Гарантійний 
строк на бар’єрне огородження і розмітку 
полімерною стрічкою становить п’ять років, 
на асфальтобетонне покриття і розмітку по-
лімерною стрічкою – три роки, на дорожні 
знаки – два роки, на розмітку фарбою – пів-
року.
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столичні гості 

репортаж 

  Дарина ГОГОДЗА  
Волинь 

  Іван САВИЧ   
Горохівський район 

Візит Президента 
України на Волинь 
став для більшості 

несподіванкою. Втім того, 
що в область прибув хтось 
поважний, не помітив 
лише лінивий: мало не 
на кожному перехресті у 
Луцьку стояли поліцейські, 
світлофори перевели в 
режим очікування, у небі 
кружляли гелікоптери, а 
кортеж з гарантом рухався 
шумно, швидко та широко, 
займаючи усі смуги 
дорожнього полотна. 

Заходи безпеки ніби й зрозу-
мілі, втім вони і досі не можуть не 
дивувати пересічного українця. Як 
не може не дивувати і той совковий 
марафет, який наводять перед при-
їздом перших осіб держави. 

Відвідини Волині, які відбулися 24 
травня, стали першими за час каден-
ції Порошенка, тобто за майже три 
роки, або, якщо бути точнішими, – за 
1082 дні. Ані проблеми з нелегаль-
ним видобутком бурштину, ані втрати 
військових з Волині, ані негаразди на 
державній філії «Укрветсанзаводу» в 
Ковелі не змушували здійснити візит. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЇХАВ, ПРЕЗИДЕНТ 
ПОЇХАВ. ПИТАННЯ ЗАЛИШИЛИСЯ

З ВЕРТОЛЬОТА – НА ІНСПЕКЦІЮ: 
ЯК ГРОЙСМАН ЯМИ НА ДОРОГАХ ШУКАВ

одноразово висвітлювали медіа, про 
неї знають усі, хто хоч раз перетинав 
кордон у колійці для звичайних лю-
дей, а не віп-персон. Чому Президент 
не говорить про зменшення мита, 
розвиток вітчизняного автопрому, а 
хоче лише прикрити схеми, які до-
зволяють українцям купувати авто за 
тою ціною, за якою купують у Європі? 
Чому, зрештою, лише ухвалення без-
візу змусило заговорити про «нор-
мальні європейські умови» сервісу?   

Візит Президента став приводом 
для розмов у політичному середо-
вищі. Відтак на сесії обласної ради 
очільник місцевої «Свободи», депу-
тат Анатолій Вітів дивувався, чому 
гарант не звернув увагу на пробле-
ми 14-ї бригади, в тому числі – фі-
нансові. Поза тим зазначив, що це 
одна з найсильніших ланок війська 
України. А нардеп Ігор Гузь («Фронт 
змін») у своєму Facebook критикував 
Порошенка за вибудову «жорсткої 
вертикалі, куди включені спецслуж-
ба та прокуратура, а також фінансові 
структури, які він (Порошенко, – ВН) 
потихеньку «віджимає» чи перекуп-
ляє, або домовляється». 

Однією з причин відвідин гаран-
та можна вважати й початок перед-
виборчої кампанії. Очевидно, що він 
балотуватиметься на другий термін і 
набирає для себе бали. Втім користь 
від його першого візиту в область 
пересічний громадянин навряд чи 
помітив. 

«Я – ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ», – 
ІГОРЯ ПАЛИЦЮ ЗДИВУВАЛИ ЗАПИТИ 
ПРО ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО 

провокація 

  Ірина ДУДЕЙКО 

Очільник Волинської облради 
Ігор Палиця готовий 

залишити посаду, як тільки 
йому доведуть, що він має не 
лише українське громадянство.

Днями депутатський запит із ви-
могою перевірити, чи, бува, немає 
подвійного громадянства у голови 
Волинської облради Ігоря Палиці, 
озвучила нардеп Тетяна Чорновол.

Одразу ж його підписав та ске-
рував до керівника СБУ голова Вер-
ховної Ради Андрій Парубій. Тоді ж 
Ігор Палиця зазначив, що й сам не-
терпеливо чекає на відповідь СБУ 
та сподівається, що її буде опри-
люднено у ЗМІ так само оператив-
но, як і запит пані Чорновол. Адже 

Іван Савич

цей інформаційний привід широко 
підхопили мас-медіа. 

Голова Волинської облради за-
явив, що така увага до його персо-
ни та піар опонентів за його раху-
нок – вияв того, що політична сила 
УКРОП, членом президії політради 
якої він є, рухається в правильному 

напрямку та розвивається.
«У мене єдине громадянство, 

я – громадянин України. Хоче Служ-
ба безпеки – хай перевірить. Якщо 
в мене є якесь інше громадянство, 
то наступного дня, коли мені це до-
ведуть, я складу мандат голови об-
ласної ради», – наголосив він. 

«Мене здивувало те, що депута-
там Верховної Ради нема що робити, 
крім того, щоб піаритися на таких 
заходах. Очевидно, ми дуже сильно 
наступаємо роботою обласної ради 
їм на шию партійним просуванням, 
що вони вже не знають, як до нас 
дістатися. Тому я радий, що не зо-
всім врівноважені депутати, такі, як 
Тетяна Чорновол, цікавляться моїм 
громадянством», – резюмував Ігор 
Палиця.

Ігор Палиця

ukrop.com
.ua

Хоча у соціальних мережах припус-
кали, що саме це, або й кадрові рі-
шення, стануть причиною відвідин. 

До слова, побачити гаранта саме 
для розв’язання проблеми ветсан-
заводу в село П’ятидні (Володимир-
Волинський район) приїхали ко-
вельські активісти. Там Порошенко 
взяв участь в урочистому відкритті 
насіннєвого заводу – одного з най-
більших у західному регіоні. Втім, 
схоже, спілкування зі стомленими 
людьми у планах не було. Тож їх ви-
вели за огорожу. Кажуть, імовірно, 
таку вказівку дав заступник голови 
Волинської ОДА Сергій Кошарук. Та 
й директор ТОВ «П’ятидні» і депутат 
обласної ради Валерій Діброва на 
запитання журналістів, чи обгово-
рюватимуть із Президентом проб-
леми області, відповів, що нині на 
підприємстві свято, тому говорити 
про проблеми – недоречно. Коли 
настане час для такої доречності – 
питання риторичне. 

Поштовх до візиту на Волинь 
(принаймні видимий) спричинило 
рішення про надання Україні без-
візу. Саме тому одним з об’єктів, де 
найдовше затримався гарант, став 
митний пункт в Ягодині та його по-

дальше облаштування під нові євро-
пейські реалії. Очільник держави за-
значив, що Україна має бути готовою 
до початку безвізового перетину 
кордону з ЄС, а кошти для цього має 
шукати в тому числі місцева влада.

«Має бути де відпочити, сходити 
в туалет, випити кави. Людина має 
мати нормальні європейські умо-
ви», – описав гарант сучасні пункти 
переходу. 

Критиці піддав Порошенко вели-
кі черги, причиною яких, зі слів Пет-
ра Олексійовича, є регулярний рух 
торгашів та автомобілів на іноземній 
реєстрації, якими їздять українці, 
особливо в західних областях.

«70% черг – це «чулноки» та ав-
томобілі, які їдуть транзитом. Лише 
30% – ті, хто спокійно перетинає кор-
дон», – зазначив Петро Порошенко 
та закликав міністрів і силовиків за-
безпечити нормальні та гідні умови 
для перетину кордону громадянами.

Розкритикував він і українців, які 
користуються можливістю не роз-
митнювати авто, а перетинати кор-
дон з певною періодичністю. 

З його слів, від такої практики в 
майбутньому будуть відмовлятися, 
оскільки «схеми», які використову-

Не встигли волиняни 
«відійти» від візиту 

гаранта, як несподівано 
стало відомо, що знову, 
цитуючи класика, «к нам 
едет ревизор» – Прем’єр-
міністр України Володимир 
Гройсман вирішив серед 
інших областей Західної 
України перевірити і дороги 
Волині. Щоправда, він не 
приїхав, а прилетів. 

Кортеж з двох військових вер-
тольотів 30 травня сів на майданчик 
неподалік дитячого табору біля села 
Терешківці Горохівського району. 
Звідти Mercedes Vito «підкинув» ви-
сокопосадовця до пункту призна-
чення, який був за кількасот метрів.

Інспекція відремонтованої до-
роги Луцьк-Радехів-Львів тривала не 
більше, аніж півгодини. Високопоса-
довець результатом робіт залишив-
ся задоволений, хоча й зізнався, що 
всієї дороги не бачив. 

ЧОМУ ЛУЦЬК-ЛЬВІВ?
Вибір дороги для перевірки не 

випадковий: освоїли кошти від так 
званого «митного експерименту», 

Петро Порошенко

дірку, то немає вам тут що робити», – 
сказав Гройсман та додав, що колись 
роботи контролювали ще активні-
ше, а радянські дороги були ледь не 
найкращі в світі.

Важливим є і питання збережен-
ня дорожнього полотна. Аби його не 
розбивали у спеку перевантажені 
фури, на трасі у двох місцях за графі-
ком чергує пересувний габаритно-
ваговий комплекс. У працівників, 
які його обслуговують, Володимир 
Гройсман цікавився, чи вони, бува, 
не беруть хабарі, навіть запропону-
вав пройти тест на поліграфі.

Згодом високопосадовець зі-
знається, що загалом побаченим за 
неповні півгодини залишився задо-
волений.

«Дорогу я побачив – нормаль-
на. Я не можу їх (дороги, – ВН) всі 
об’їхати і подивитись там, де безпо-
середньо сьогодні ведуть роботи. 
Але правильні плани щодо трас, які 
потребують ремонту і навантажені. 
Якщо ви два роки тому мали нуль, 
минулого року – в два рази більше, 
то зараз маєте 1,2 мільярда», – ска-
зав посадовець та додав, що наступ-
ного року почне роботу дорожній 
фонд, що дозволить залучити ще 
більше коштів на ремонт.

Після цього Гройсман повернув-
ся до місця приземлення гелікопте-
рів та піднявся в повітря – інспекту-
вати дорогу на Тернопільщині.

що тривав з 2015 року: 50% кош-
тів перевиконання планів митних 
платежів у Волинській, Одеській, 
Львівській та Чернівецькій областях 
спрямували на ремонт доріг загаль-
ного користування державного зна-
чення. Вартість ремонту волинської 
ділянки траси Львів-Луцьк поперед-
ньо оцінювали в майже півмільярда 
гривень.

Проте, коли Волинську митницю 
Державної фіскальної служби очо-
лював Олександр Шавлак, структура 

почала заробляти суттєво менше, 
коштів на ремонт доріг теж, відпо-
відно, не побільшало. У квітні 2016 
року громада почала протестува-
ти проти такого рішення, і з часом 
Шавлака замінили на Віктора Кри-
віцького, кандидатуру якого запро-
понував, серед інших, сам Гройсман. 
За часів Кривіцького справи у мит-
ниці справді пішли краще, про що 
свідчать цифри: якщо за весь мину-
лий рік від митниці на ремонт доріг 
отримали 168 мільйонів, то лише за 

ють окремі громадяни, – нечесні 
стосовно інших власників авто.

«Не буде такого, не будуть комусь 
«підмазувати». Чому одні мають пла-
тити акцизи та збори, а інші – ні?», – 
підсумував Петро Олексійович.

Думки Президента, з одного боку, 
нібито й правильні, але вони розби-
ваються об стіну реалій звичайних 
українців. Чому Президент не бачив 
черг на митних пунктах протягом 
трьох років? Адже цю проблему не-

4 місяці 2017-го – 230. Відтак темп 
росту надходжень становить 40%.

Гройсман оглянув карту області, 
поцікавився у начальника Служби 
автомобільних доріг Волині Анато-
лія Посполітака, чи ліквідовано ям-
ковість на дорогах, на що отримав 
ствердну відповідь: «Практично 
так». Опісля Прем’єр звернувся до 
присутніх місцевих журналістів із 
запитанням, чи справді це так. Але 
чіткої відповіді так і не отримав.

«ДОРОГУ Я ПОБАЧИВ – 
НОРМАЛЬНА»

Ще до приїзду інспекції праців-
ники ДП «Дорцентр» зняли проби 
з покриття, висвердлюючи частину 
полотна. Кажуть, що мінімальна тов-
щина має становити близько 12 сан-
тиметрів, а структура має відповіда-
ти заявленим стандартам. Дехто на 
це зауважує, що такі тести негативно 
впливають на довговічність дороги. 

Прем’єр у спілкуванні з заступ-
ником начальника з будівництва 
Служби автомобільних доріг у Во-
линській області Ншаном Антоня-
ном категоричний, ба навіть різкий.

«Якщо не можете залатати цю 

Іван Савич

Дорожники прозвітували 
Прем’єру, що ямковість на 
дорогах практично ліквідовано 



Лише збіг обставин відкриває нашу сутність тим, хто нас оточує, а головне – нам самим. Франсуа де Ларошфуко
www.volynnews.com

Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

АКТУАЛЬНО
www.volynnews.com 5№ 21 (69)  1 червня  2017 року

резонанс

Нагадаємо: люди, які через катастрофічну ситуацію на 
ветсанзаводі, перекривали міжнародну трасу «Ковель-
Ягодин», скаржилися, що їх дістали бездіяльність та 
ігнорування влади, постійні відписки, тож єдиним виходом 
для них стало вийти на протест. Тоді вони наголошували, 
що народний депутат Степан Івахів, який мав би лобіювати 
інтереси людей, що його обрали, та голова Волинської 
облдержадміністрації Володимир Гунчик абсолютно байдужі 
до проблеми. Лише зараз нардеп повідомив, що побував на 
заводі, й заявив, що його буде ліквідовано і як юридичну 
структуру, і як фізичну.

ЧИ ПРАВДИВИЙ АНАЛІЗ 
ВОДИ БІЛЯ ВЕТСАНЗАВОДУ, 
ПЕРЕВІРИТЬ ПРОКУРАТУРА

  Анастасія КОРЕЦЬКА 
Ковель

наболіле ДИРЕКТОР ВЕТСАНЗАВОДУ: 
«ЧАСТИНУ РЕШТОК ВИВЕЗУТЬ, 
ЧАСТИНУ – СПАЛЯТЬ»Резонансна ситуація 

довкола Ковельської 
філії «Укрветсанзаводу» 

призвела до масових акцій 
протесту, перекриття 
міжнародних трас та 
обговорення проблеми на 
загальнодержавному рівні. Нині 
завод законсервований, а на 
попереднього директора Вадима 
Сухоноса завели кримінал.

Генеральний директор «Укрветсанзаво-
ду» Віктор Підгорний призначив нового ви-
конувача обов’язків керівника ковельської 
філії – Андрія Марченка. Новий очільник під-
тверджує, що утилізація решток тваринного 
походження відбувалася з порушеннями, а 
земля довкола заводу заражена.

– Що призвело до утворення на терито-
рії заводу такої кількості відходів?

– Попередній керівник Вадим Сухонос 
приймав дуже багато сировини тваринного 
походження і зберігав неналежним чином. А 
мав брати ту кількість, яку дозволяє техно-
логічний процес. Натомість усіма нормами 
знехтував. Окрім того, неналежно облашту-
вав площі для зберігання решток. Вирив дві 
компостні ями: в одній – 530 тонн сировини, в 
іншій – 350 тонн. Тобто в цих двох ямах наразі 
близько 900 тонн відходів. На території вири-
ли ще одну яму, однак скласти туди відходи не 
встигли. За словами активістів, Сухонос навіть 
поза територією заводу здійснював захоро-
нення цих відходів.

– Компостні ями було зроблено відпо-
відно до технологій?

– За якою технологією він вирив ці ями і 
чи правильно компостував, не можу із певніс-
тю сказати. Цьому мають дати оцінку експер-
ти. Проте неозброєним оком видно, що ями 
не бетоновані, максимум – вистелені плівкою. 
Звісно, це неправильно, адже у компостній 
ямі має бути водонепроникна поверхня. Ком-
постували без дотримання вимог законодав-
ства.

– Яке обладнання для утилізації пра-
цює сьогодні на заводі і яке треба придба-
ти, аби позбутися проблеми?

– Один з методів компостування – скла-
дання відходів у бетонні бочки, об’єм яких – 
300-400 кубічних метрів. Таких бочок у нас є 
десять, вони розташовані за сотню метрів від 
заводу. Зараз готується експертний висновок 
щодо можливості використання бочок. Якщо 
все погодять, у цих ємностях будуть ізольова-
ні рештки для подальшої їх утилізації шляхом 
компостування. Проте завод працює не на 
повну потужність. Тут лише два робочі котли, 
але й із них лише один більш-менш «живий», 
а інший працює тільки на 50%. За добу вони 
можуть переробити максимум до 10 тонн від-
ходів. Також нещодавно на території заводу 

встановлено твердопаливний піролізний ко-
тел потужністю близько 10-15 тонн на добу. 
Його придбав нардеп Степан Івахів. Якщо ко-
тел працюватиме ефективно, Івахів пообіцяв 
надати ще два таких.

– Чи безпечні ці котли для навколиш-
нього середовища та здоров’я людини? 

– Про котли нічого не можу сказати, адже 
це питання до виробника. Його представник 
має всі документи, сертифікати. Задля запо-
бігання викидам в атмосферу встановимо 
фільтр. Принцип роботи котла такий, що в 
процесі горіння утворюється піролізний газ, 
який сам по собі спалюється.

– Усі відходи підлягають спалюванню 
чи є такі, які не можна в такий спосіб ути-
лізувати? 

– У нас тут відходи з бійні, м’ясокомбінатів, 
м’ясопереробних підприємств. Решток інфіко-
ваних тварин на нашому заводі немає. Якщо 

заражена тварина помирає, там, де вона заги-
нула, встановлюють карантин у 15 кілометрів. 
Туші не вивозять із тієї зони.

– Попередній директор наказав вири-
ти рови навколо заводу, через які стоки 
потрапляли у Турію. Що будете з ними ро-
бити?

– 23 травня у Ковельській міській раді 
відбулося засідання щодо цього питання. Го-
лові Держпродспоживслужби у Волинській 
області Богдану Лозинському надіслали 
копію протоколу із вказівкою скерувати фа-
хівця, щоб знезаразити ці води. Воду будуть 
висмоктувати, збирати у резервуар, знезара-
жувати й тоді відкачувати в каналізацію або 
на поля. Це залежить від того, як пройшло 
знезараження. Очистка є чотирьох ступенів: 
перший – воду можна вилити в каналізацію, 
другий – на поле, третій – у річку, а четвер-
тий – можна пити. Спочатку треба робити 
проби, тоді можна буде визначити кількість 

патогенних організмів. Опісля вносять від-
повідну кількість засобів для знезараження. 
Потім знову потрібно буде зробити проби і 
лише тоді визначати, що робити з водою.

– Як співпрацюєте із місцевою вла-
дою?

– При Ковельській міськраді створено 
робочу групу щодо питання ветсанзаводу. Її 
очолює заступник ковельського мера Андрій 
Товстига. З міського бюджету вже було виді-
лено кошти для закупівлі дезінфікувальних, 
дезінсекційних, дератизаційних та мийних за-
собів, транспортування відходів.

– Куди і скільки решток вивезено з вет-
санзаводу?

– Де саме захоронили рештки, я не знаю, 
адже ці ділянки визначає техногенна комі-
сія Волинської облдержадміністрації. Точно 
знаю, що захоронили на відповідних ділян-
ках, погоджених із громадами тих територій, 
а це – 300 тонн решток та 800 тонн «угор-
ських» шкур. 320 тонн сировини утилізували 
на інших філіях «Укрветсанзаводу», 50 тонн 
спалено на ковельській філії.

– Коли буде здійснено аудит підприєм-
ства?

– Аудит було проведено ще до мене. З 
документами все гаразд. Є проблеми щодо 
території, обладнання, фінансування. Є за-
боргованість із заробітної плати – 150 тисяч 
гривень.

– Скільки людей зараз працює на за-
воді?

– Чотири сторожі, головний інженер, 
бригадир, механік, троє різноробочих і вико-
нувач обов’язків директора. Медика в штаті 
наразі немає.

– Де ви працювали раніше, чи пов’язана 
ваша професійна діяльність із ветеринар-
ною медициною?

– Працював ветеринаром у столиці. Та-
кож – начальником м’ясопереробного на-
прямку в Об’єднанні ветеринарної медицини 
у Києві. Чотири роки обіймав посаду інспек-
тора ветеринарної медицини Білоцерків-
ського району Київської області. Працював 
на Сквирському утильзаводі.

– Які перспективи цього підприємства і 
як швидко воно зможе вийти із кризи?

– Моє завдання – розв’язати проблему, 
яку створив попередній керівник. Зараз усе 
йде в землю. Шари ґрунту треба максимально 
швидко звідси забрати, частину знезаразити. 
А от вирішувати, чи працюватиме завод нада-
лі, не в моїй компетенції.

Ковель, Луцьк   

Навколо ковельського ветсанзаводу 
знову гамірно. 29 травня понад сто 

ковельчан приїхали до голови Волинської 
облдержадміністрації Володимира 
Гунчика в Луцьк. Адже, кажуть, він до 
них не їздить. Цього ж дня ці ж активісти 
приходили до ковельського міського 
голови Олега Кіндера. 

Громаду обурило, чому рештки з вет-
санзаводу досі не вивезли і не утилізували. 
Котел для утилізації решток мав би запра-
цювати днями. Під час засідання комісії з 
техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій Волинської ОДА стало 
відомо, що є сумніви у правдивості прото-
колів перевірки води на вміст небезпечних 
речовин з криниць поблизу заводу. Тож їх 
хочуть спрямувати в прокуратуру. Як зазна-

чив Олег Кіндер, люди, які живуть поблизу 
ветсанзаводу, передали воду з криниць та 
свердловин на аналіз у лабораторії сусідніх 
областей, де дали заключення про те, що 
вміст небезпечних речовин перевищує до-
зволену норму в кілька разів. Тоді як висно-
вок волинських експертів свідчить про те, 
що вона – в нормі. Голова Волинської ОДА 
Володимир Гунчик розпорядився надати 
копії протоколів обстежень та порівняти їх. 
Відповідні дані передадуть у прокуратуру 
області, і, якщо справді виявлять порушен-
ня, то за його фактом відкриють криміналь-
не провадження. «Якби там усе було добре, 
ми не ставили б питання про водовідвід та 
каналізування. Якби все було ідеально, то 
нащо це все було б робити?» – зазначив по-
садовець, розповідаючи про ситуацію з якіс-
тю питної води.

Анастасія Корецька

Андрій Марченко виконує обов’язки з травня
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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. 

«Я не отримую аліментів понад 
рік. Зверталася у виконавчу 
службу, але моє питання ігно-
рують, надходять відписки. На-

діслала скаргу до начальника відділу, 
відповіді навіть не отримала, на гарячій 
лінії кинули слухавку, відповіді теж не 
надійшло. До цієї всієї ситуації і борж-
ник подав у суд щодо зменшення розмі-
ру аліментів з 25% до 17%. На засіданні 
суддя навіть не намагалася мене вислу-
хати і сказала, щоб я принесла довідку 
про свою зарплатню і довідку про те, що 
я не отримую аліменти (позивач у суді 
визнав борг). Зрозуміло, що виконавча 
служба такої довідки не надасть. У суд 
я не з’явилася, бо суддя стала на бік по-
зивача. У рішенні суду було зазначено, 
що позов задоволено, бо, виходячи із 
зарплатні позивача, у нього після всіх 
утримань на руках залишається 2300 
грн, а це мало. Суд я програла, і тепер 
виконавчий лист, відповідно до якого 
є заборгованість, рішенням цього суду 
відкликається. Як можна вплинути на 
виконавчу службу (до обласної я звер-
талася, там відписалися)? Що буде із 
заборгованістю за виконавчим листом, 
який відкликано?»

Заборгованість за виконавчим листом, 
яка виникла до зменшення розміру алі-
ментів, боржник має погасити. На неї на-
віть можна нарахувати пеню. Статтею 196 
Сімейного кодексу передбачено, що в разі 
виникнення заборгованості з вини особи, 
яка зобов’язана сплачувати аліменти за 
рішенням суду, одержувач аліментів має 
право на стягнення пені в розмірі одного 
відсотка від суми несплачених аліментів за 
кожен день прострочення. Повірте, в цій 
ситуації вам краще звернутися до юриста, 
який допоможе фахово скласти відповід-
ний позов до суду і стягнути недоплачені 
кошти, а також за потреби оскаржить без-
діяльність виконавчої служби до суду та 
змусить її виконувати свої обов’язки. Зеко-
номите час та ресурси.

«Я їхала вранці на роботу, коли 
перед моїм автомобілем неспо-
дівано вискочила дитина. Аби її 
не збити, я різко повернула кер-

мо і перетнула подвійну суцільну смугу, 
тобто порушила правила дорожнього 
руху. За це мене оштрафував поліцей-
ський. Чи можу я оскаржити це рішення 
у суді?» 

Однозначно можете, і, якщо доведете, 
що воно так і було, тоді стовідсотково ви-
граєте суд, і постанову поліції буде скасо-
вано. Головне в цьому випадку – довести, 
що під час руху вашого транспортного 
засобу раптово виникла перешкода, і ви, 
щоб уникнути наїзду, змушені були звер-
нути на смугу зустрічного руху.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста на захист дітей ПЕРЕКОНЛИВІ АЛІМЕНТИ
  Алла САДЕЦЬКА

Донині платники 
аліментів часто 
ухилялися від 

допомоги своїй дитині, 
яка лишилася з матір’ю 
чи батьком після 
розлучення. Тепер робити 
це стане складніше. 
Верховна Рада ухвалила 
закон про внесення змін 
до деяких законодавчих 
актів щодо покращення 
захисту права дитини 
на належне утримання. 
Нині документ перебуває 
на підписі у Президента, 
передає Espreso.TV.

У Сімейному кодексі України 
встановлюється, що аліменти, 
одержані на дитину, є власністю 
дитини. Раніше йшлося про те, 
що аліменти, одержані на дити-
ну, є власністю того з батьків, на 
чиє ім’я їх виплачують, і мають 
використовуватися за цільовим 
призначенням. Крім того, за-
коном встановлюється, що той 
із батьків або інших законних 
представників дитини, на ім’я 
якого виплачують аліменти, роз-

поряджається ними суто за ці-
льовим призначенням в інтере-
сах дитини.

За рішенням суду кошти на 
утримання дитини (аліменти) 

присуджують у частці від дохо-
ду її матері, батька або у твердій 
грошовій сумі за вибором того з 
батьків або інших законних пред-
ставників дитини, разом з яким 

вона проживає. Спосіб стягнення 
аліментів, визначений судом, змі-
нюється за рішенням суду за по-
зовом одержувача аліментів.

Встановлюється, що при ви-
значенні розміру аліментів суд 
враховує і наявність рухомого 
та нерухомого майна, грошових 
коштів; доведені стягувачем алі-
ментів витрати платника алімен-
тів, у тому числі на придбання 
нерухомого або рухомого май-
на, сума яких перевищує деся-
тикратний розмір прожиткового 
мінімуму для працездатної осо-
би, якщо платником аліментів не 
доведено джерело походження 
коштів.

Мінімальний розмір алімен-
тів на одну дитину не може бути 
меншим, ніж 50% прожиткового 
мінімуму для дитини відповід-
ного віку. Раніше визначалося, 
що мінімальний розмір алімен-
тів на одну дитину не може бути 
меншим, ніж 30% прожиткового 
мінімуму.

Розмір аліментів, визначе-
ний судом або за домовленістю 
між батьками у твердій грошовій 
сумі, підлягає індексації відповід-
но до закону.

Волинь 

Уже в липні-серпні 
цього року на Волині 

розпочнеться законний 
видобуток корисних 
копалин завдяки діяльності 
комунального підприємства 
«Волиньприродресурс», 
яке створила Волинська 
обласна рада. 

Як зазначив голова облради 
Ігор Палиця, якщо ні прокурату-
ра, ні Національне актикорупцій-
не бюро, ні інші силові відомства 
не будуть заважати роботі, то 
«Волиньприродресурс» вийде на 
легальний видобуток бурштину 
вже у липні.

«Вони щось постійно шука-
ють, риють... Їм не хочеться, щоб 
бюджет області мав гроші. Їм кра-
ще було б, щоб це було не кому-
нальне підприємство, а приват-
не. І мені не раз про це говорили. 
Але комунальне підприємство 

очікуваний початок 

законодавча ініціатива

НАДРА ЛЕГАЛЬНО 
РОЗРОБЛЯТИМУТЬ 
УЖЕ ВЛІТКУ 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ:
«ТЕНДЕРИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ 
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 
ПОТРІБНО ВІДМІНИТИ»

близько півсотні правоохоронців 
взяли участь в обшуку Волин-
ської облради, вилучивши два 

документи, які й без того у віль-
ному доступі. 

Згодом стало відомо, що 
було порушено кримінальне 
провадження проти посадовців 
Державної служби геології та 
надр України, які офіційно нада-
ли КП «Волиньприродресурс» 
ліцензії на розробку родовищ 
бурштину, торфу та міді.

Проте представники «Во-
линьприродресурсу» заявили, 
що налаштовані на конструктив-
ну співпрацю з правоохоронни-
ми органами, готові надавати всі 
потрібні для розслідування доку-
менти та інформацію, зазначену 
в ухвалах суду, а також усі інші 
документи, що можуть в майбут-
ньому знадобитися для прове-
дення всебічного та об’єктивного 
розслідування справи.

До слова, Житомирська об-
ласна рада 25 травня ухвалила 
рішення про утворення двох під-
приємств, які будуть опікуватися 
питаннями видобутку бурштину. 
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Для дітей до 6 років прожитковий мінімум 
з 1 травня становить 1426 грн, з 1 грудня – 
1492 грн. Тож мінімальні аліменти на користь 
дитини будуть становити щонайменше 713 грн з 
травня і 746 грн з грудня.

Для дітей у віці 6-18 років прожитковий мінімум з 
1 травня становить 1777 грн, а з 1 грудня – 1860 
грн. Тобто мінімальні аліменти для дітей такого віку: 
889 грн з 1 травня, 930 грн з 1 грудня.

У Камінь-Каширському 
районі проживає 48,5 
тис. осіб, які отримали 
статус потерпілих 
внаслідок аварії на 
ЧАЕС, із них – 13 тисяч 
дітей. У Любешівському 
районі – 31 тис. 
потерпілих, з яких 
майже 9 тис. дітей. 
У Маневицькому 
районі – 34 тис. 
потерпілих, з яких понад 
10 тис. – діти до 15 років.
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Депутат пропонує укладати 
тристоронні угоди між 
соціальними службами, 
школами і батьками

Приклад Волині переймає 
Житомирщина

 Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Народний депутат Ірина 
Констанкевич виступила 

з ініціативою відміни 
тендерів на організацію 
дитячого харчування у 
школах. Передусім це 
стосується тих освітніх 
установ, які розташовані 
на забрудненій унаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
території. Цю ініціативу 
покладено в основу 
законопроекту №6450, який 
підготувала група народних 
депутатів від УКРОПу.

«Проблема, яку ми порушує-
мо цим законопроектом, стосу-
ється харчування дітей, що про-
живають на території Київської, 
Житомирської, Рівненської та 
Волинської областей. На жаль, 
уже шостий рік поспіль маємо 
критичну ситуацію, адже з року 
в рік тендери на організацію хар-
чування школярів відбуваються 
невчасно і з великими порушен-
нями. Унаслідок цього по п’ять-
шість місяців діти не харчують-
ся», – зазначила представниця 
УКРОПу.

дітям, – додала Ірина Миросла-
вівна. – Тому депутати від «Укра-
їнського об’єднання патріотів – 
УКРОП» – за скасування тендерів. 
Пропонуємо укладати тристорон-
ні угоди між соціальними служ-
бами, школами і батьками, які й 
будуть контролювати вчасність та 
якість харчування». 

Нині батькам виплачують 
грошову компенсацію за харчу-
вання дітей, сума якої цьогоріч 
складає всього лиш близько 400 
гривень за дитину на рік.

«Після тривалих консультацій 
із Міністерством соцполітики, гро-
мадським сектором, батьками ми 

дійшли висновку, що той варіант, 
який пропонує міністерство – мо-
нетизація, тобто збільшення суми 
коштів, які виділяють на харчуван-
ня, не розв’яже проблеми. Як по-
казує досвід, більшість батьків не 
матимуть можливості  організува-
ти повноцінне харчування своїм 

буде працювати, попри будь-які 
складнощі, і ми хочемо вже у лип-
ні вийти на видобуток бурштину, 
а в кінці літа – на переробку тор-
фу», – пояснив Ігор Палиця.

Як відомо, головною метою 
створення КП «Волиньприродре-
сурс» є ефективне використання 
природних ресурсів, залучення 
додаткових коштів до державно-
го бюджету та бюджетів територі-
альних громад області, суто у по-
рядку та в спосіб, передбачений 
чинним законодавством України. 
Раніше Волиньрада проголосу-
вала за виділення «Волиньпри-
родресурсу» 51 тисячі гектарів 
земель із покладами бурштину, 
9 тисяч гектарів торфу і 3,1 тисячі 
гектарів родовищ міді. По тому 
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проти геноциду
автомобілістів 

РОЗМИТНЕННЯ ЗАПОРОЖЦЯ У ПОЛЬЩІ – 250, 
А В УКРАЇНІ – 3000 ДОЛАРІВ

  Ольга МАКСИМ’ЯК
Луцьк

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект

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

ЦИВІЛІЗОВАНОМУ РИНКУ 
ВЖИВАНИХ АВТО БУТИ!(?)

За офіційними 
даними, українці 
їздять 800 тисячами 

автівок на іноземній 
реєстрації. Насправді 
ж, як стверджують у 
громадській організації 
«ЗАВТРА», таких 
транспортних засобів у 
нас – два мільйони. Аби 
сформувати цивілізований 
ринок уживаних авто 
в Україні, нині вже 
розроблено відповідні 
законопроекти. Та 
вочевидь такі зміни вигідні 
аж ніяк не усім. 

СХЕМИ ВВОЗУ: 
ПРАВО БЕЗ ПРАВА 

У країнах Євросоюзу авто давно 
не розкіш. Придбати його там мож-
на за цілком доступною ціною. В 
Україні ж ціни на автівки кусаються. 
Новенькі легковики з салону купити 
можуть одиниці. Відтак іномарки на 
іноземній реєстрації у доб ротному 
стані й за ціною, і за якістю – часто 
оптимальний варіант, на якому зу-
пиняються українці. Однак прога-
лини у вітчизняному законодавстві 
змушують покупців такого тран-
спорту вдаватися до різних тіньо-
вих схем, аби мати можливість бути 
мобільними на території нашої кра-
їни. Головна причина – грабіжниць-
кі митні платежі, які у кілька разів 
перевищують ціну покупки. 

Активіст громадської організа-
ції «ЗАВТРА» («Західноукраїнська 
асоціація власників транзитних 
авто») Михайло Катрук розповідає, 
що при дотриманні законної схе-
ми використання авто з іноземною 
реєстрацією його користувачу до-
водиться перетинати кордон раз 
на 5-10 днів. А це призводить до 
утворення величезних черг на мит-
ницях. 

В Україні вже ратифіковано 
Стамбульську конвенцію, якою і 
передбачено ще одну схему ввозу 
автомобіля на іноземній реєстрації. 
Застосовують її до транспортних за-
собів, що використовуються для ко-
мерційної діяльності. Згідно із цією 
схемою, громадянин будь-якої кра-
їни може ввезти в Україну автомо-
біль без сплати митних платежів на 
максимальний термін один рік. Про-
те конвенція діє радше на папері. 

«Із семи спроб перетнути кор-
дон за цією схемою власним авто-
мобілем мені вдалося це лише раз. 
Митникам довелося підказувати, 
як оформляти при цьому докумен-
ти. Процес зайняв цілу добу», – ді-
литься власним досвідом Михайло 
Катрук. 

Чи не найпоширеніша схема – 
ввезення на нерезидента. 

«Іноземець приїздить автів-
кою на територію України, передає 
ключі українцеві. Останній може 
без проблем використовувати лег-
ковик упродовж року. Навіть кляті 
москалі, перепрошую, можуть ввез-
ти до нас авто на один рік. В укра-
їнця ж такого права немає», – каже 
Михайло Катрук. 

«ДРАКОНІВСЬКІ» 
ПОБОРИ 

«У мене «Шкода Октавіа» 2007 
року, прекрасний автомобіль. Але 
через наші драконівські податки він 
коштує 9 тисяч доларів, а в сусідній 
Польщі – 3-4 тисячі. Чому ми маємо 
переплачувати?» – каже Михайло 
Катрук. 

Депутат Луцької міської ради 
від УКРОПу, учасник АТО, військово-

службовець Олександр Кравченко 
розповідає, що в зоні АТО автівки 
на іноземній реєстрації – це необ-
хідність для захисту Батьківщини. 

«Нашу машину – «Т4» – нам пе-
регнали з-за кордону в 2014 році. 
«Таблетка», яку ми отримали від 
Збройних сил України, дуже швид-
ко вийшла з ладу. «Т4» не розмит-
нена вже третій рік, фактично на 
польській реєстрації. На вітровому 
склі авто є ще два номери – один 
з них ми знайшли у Донецькій об-
ласті, другий – військовий. Значну 
частину саме таких автівок транс-
портують волонтери у зону АТО. Ці 
машини прості в експлуатації. Те, 
що вони старіші, не впливає на ту 
функцію, яку вони виконують». 

Керівник волонтерського цент-
ру «Серце патріота», депутат Луць-
кої міської ради від УКРОПу Сер-
гій Балицький кілька років тому 
зіткнувся із проблемою розмит-
нення легковика. Чоловік зауважує, 
що, придбавши автівку за 175 тисяч 
гривень, за розмитнення мусив 
сплатити 170 тисяч гривень. 

Ковельчанка Олександра лег-
ковиком на іноземній реєстрації 
їздить кілька років. 

«Наші люди не заробляють 
стільки, аби придбати автомобіль в 
Україні з автосалону чи навіть вжи-
ваний, але вже розмитнений. Мій 
легковик зареєстрований у Латвії, 
коштує 3000 євро. У Луцьку такий 
же вартує 8000 доларів. Їжджу ним 
за дорученням, адже власник – іно-
земець. Раз на рік потрібно виїж-
джати у Латвію для проходження 
техогляду, сплати податків і понов-
лення страхового поліса, – розпо-
відає Олександра. – Авто потрібне 
мені не лише для особистих потреб, 
а й для роботи. Через прогалини у 
законах частина українців купують 
авто за кордоном, реєструючи їх на 
підставні фірми. Згодом знімають 
там з обліку і продовжують, по суті, 
їздити ніде не легалізованим транс-
портом». 

Працівник польсько-українсь-

кої компанії Роман їздить службо-
вим авто на іноземній реєстрації. 
Хлопець зауважує, що у Ковелі, де 
він живе, чи не кожен третій авто-
мобіль – на польській або прибал-
тійській реєстрації. 

«Власне тому на Ягодині – кіль-
какілометрова черга, адже кожні 
п’ять днів такі авто мають перети-
нати кордон, – каже Роман. – Як ва-
ріант, іноземний громадянин може 
ввезти авто, співвласник якого – 
українець, терміном на рік. Проте 
цей же іноземець має вивезти ма-
шину через 365 днів. Українці, які їз-
дять такими авто, можуть це робити 
лише в нашій країні. Знаю сім’ї, де є 
по три й більше автівок на інозем-
ній реєстрації». 

ЗАКОНОПРОЕКТИ 
НЕ ПІДТРИМУЮТЬ 
ПОРОШЕНКІВЦІ

Нині у парламенті депутати від 
«Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП» зареєстрували два за-
конопроекти під номерами 5561 та 
5562, ухвалення яких нарешті до-
зволить сформувати цивілізований 
ринок уживаних авто в Україні. Роз-
робили законопроекти спільно з 
ГО «ЗАВТРА» та товариством «Вільні 
люди мають авто». На підтримку іні-
ціатив організували акцію «Микола 
Запорожець», у рамках якої відбув-
ся всеукраїнський автопробіг. 

Аби показати недолугість 
українського законодавства, учас-
ники акції провели експеримент. 
У Львові придбали білий запоро-
жець за 250 доларів (а це ринкова 
ціна разом з оформленням доку-
ментів), який у Польщі оцінили у 
800 доларів. Така ціна була зумов-
лена незвичністю автівки для по-
ляків. За переоформлення «ЗАЗа» 
на іноземну реєстрацію сплатили 
250 доларів. В Україні ж розмитни-
ти запорожець назад можна лише 
через суд, сплативши 3000 доларів 
митних платежів. 

«Виходить такий парадокс: укра-
їнський автомобіль українського 

голова Волинської обласної ради, 
член президії політради УКРОПу 
Ігор Палиця.

«Це звернення ми надіслали в 
інші області України, аби вони теж 
його підтримали, і Верховна Рада 
ухвалила позитивне рішення. Для 
нас як для прикордонної області 
це дуже важливо. Ці законопроек-
ти дозволять поліпшити ситуацію 
із надходженнями до бюджетів та 
забезпеченням якісними автомо-
білями не лише волинян, а й усіх 
українців», – зауважує голова фрак-
ції «УКРОП» у Волинській облраді 
Вячеслав Рубльов.

Зауважимо, Президент України 
Петро Порошенко, перебуваючи 
з нещодавнім візитом на Волині, 
наголосив, що схеми безмитного 
ввозу автомобілів та пересування 
Україною машинами на іноземній 
реєстрації буде ліквідовано.

Народний депутат України від 
УКРОПу Ірина Констанкевич запев-
няє, що депутати від цієї політичної 
сили робитимуть усе можливе, аби 
врешті їхні законопроекти внесли у 
порядок денний сесійного засідан-
ня Верховної Ради всупереч авто-
мобільному лобі. 

«Підтримую українського ви-
робника. Але вартість українського 
автомобіля втричі більша, ніж хоро-
ший, технічно справний іноземний 
автомобіль. Стан уживаного авто 
із десятирічним стажем не йде в 
жодне порівняння із вітчизняною 
машиною. Тому наш обов’язок – 
захищати інтереси не лобістів ви-
робників вітчизняних автомобілів, 
а народу, тих, хто хоче придбати 
автомобіль за помірну ціну», – каже 
Ірина Констанкевич. 

НАОСТАНОК
«Дефіцит автомобілів в Україні – 

10-12 мільйонів. Але коли зробити 
адекватне розмитнення, то держа-
ва зможе отримати колосальні над-
ходження до бюджету. Йдеться про 
кілька мільярдів на рік, які можна 
буде витрачати на розвиток соці-
альної інфраструктури», – пояснює 
активіст організації «ЗАВТРА» Мико-
ла Катрук.

Окрім того, цивілізований ринок 
уживаних авто вплине і на розвиток 
малого бізнесу. Адже значно зрос-
те потреба у створенні додаткових 
станцій техогляду, автомийок, ство-
рення магазинів з продажу автозап-
частин тощо. 

Що ж врешті переважить у пар-
ламенті: здоровий глузд чи політич-
ний лобізм Порошенка?..

виробника ми не можемо тепер за-
гнати в Україну. Тому що це авто не 
підпадає під стандарт Євро-5, адже 
випущений значно раніше від 2010 
року», – каже Михайло Катрук. 

Додамо, що три тисячі доларів – 
це мінімальна сума митних платежів 
для авто на іноземній реєстрації, 
яка зростає відповідно до розміру 
двигуна. 

Подані ж законопроекти вста-
новлюють однакові правила абсо-
лютно для всіх уживаних автомобі-
лів, які ввозять в Україну.

«Ми рухаємося в Європу, на-
магаємося інтегруватися як повно-
цінний член Євросоюзу, тож зро-
бімо щодо автомобілів те саме, що 
й у Європі», – підкреслив Михайло 
Катрук і додав, що укропівські за-
конопроекти відповідають євро-
пейським зразкам. У разі їхнього 
ухвалення до транспортного засобу 
при ввезенні на територію України 
не висуватимуть вимогу відповід-
ності екологічним стандартам – ма-
шина просто має пройти технічний 
огляд.

«Будемо налагоджувати систему 
європейського технічного контро-
лю. Це мають бути окремі станції, 
які спеціалізуються на діагностиці. 
А не так, як є: дзвонять у ДАІ, пла-
тять кількасот гривень і отримують 
папірчик. Поки буде налагоджено 
роботу таких станцій, ми робитиме-
мо сертифікацію авто», – пояснює 
Михайло Катрук.

 «Ці закони, окрім того, що фор-
муватимуть ринок, формуватимуть 
ще й свідомість людей в Україні... 
Цей крок дасть людям право на пе-
ресування, адже зараз ідеться про 
автомобіль не як про розкіш, а як 
про можливість пересування лю-
дей, їхні комфорт і безпеку», – каже 
народний депутат України Юрій 
Савчук.

Нині ж законопроекти блоку-
ють у Комітеті з питань податкової 
та митної політики Верховної Ради. 

Днями депутати Волинської об-
ласної ради ухвалили звернення до 
Президента України, парламенту, 
уряду та обласних рад щодо під-
тримки двох законопроектів, які 
стосуються здешевлення процедури 
розмитнення вживаних автомобілів. 

«Упровадження цивілізовано-
го ринку авто дасть можливість 
кожній українській сім’ї придбати 
той автомобіль, який вона хоче, 
який дозволяють її статки. Люди не 
зобов’язані купувати в автосалонах 
або у виробників неякісні маши-
ни, які їм нав’язують», – наголосив 

У Польщі ще в 2004 році скасували 
обмеження на ввезення вживаних машин. 
У перші 10 років після цього поляки 
імпортували 10 млн автомобілів, а бюджет 
отримав колосальні надходження. І зараз 
серед автівок, які жителі Польщі купують за 
кордоном, переважають транспортні засоби, 
вік яких перевищує 10 років (понад 50% у 
2015-2016 рр.).

Акція «Микола Запорожець» триватиме безстроково

О
льга Ш

ерш
ень
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ЩО ЇСТИ, АБИ 
БУТИ РОЗУМНИМ

 Десять шматочків засушених яблук 
чудово знімуть розумову перевтому. 

 Відварена картопля з олією піджив-
лює клітини головного мозку. 

 Якщо щодня їсти смородину чи пити 
з неї морс, то зміцниться пам’ять і 
з’явиться кмітливість. Тільки порція має 
бути помірною. 

 100 г родзинок та 2 волоські горіхи 
потрібно подрібнити і добре перемі-
шати – така їжа дає змогу впоратися з 
розумовим навантаженням. 
 100 г натертої моркви з невеликою 

кількістю родзинок чи подрібнених 
волоських горіхів, присмачені смета-
ною, поліпшують кровообіг і зміцнюють 
пам’ять. Такий салат слід їсти через день. 

 Два запечені яблука змішати зі 100 г 
сиру, їсти на сніданок через день. 

ЗАМУЧИЛИ ЗАКРЕПИ? 
ДОПОМОЖУТЬ СИРІ 
ОВОЧІ 

Уранці натщесерце (приблизно за 
20 хвилин до сніданку) треба випити 
склянку некип’яченої води з ложкою 
меду. Не забувайте про сирі овочі. Їх 
треба їсти багато: що більше, то краще. 
При цьому добре пережовуйте. 2-3 рази 
на тиждень треба їсти рибу – вона легше 
та краще засвоюється. А ось від копче-
ного м’яса  та риби доведеться відмови-
тися. Дуже добре допомагають молочні 
продукти, особливо кефір та йогурти. 
Снідати, обідати й вечеряти треба нама-
гатися в один і той же час. Так і шлунок, і 
кишківник будуть краще працювати. 

а ви знали?

на замітку

свійська птиця ЧИМ ГОДУВАТИ 
МУСКУСНИХ КАЧОК

смакота

РЕЦЕПТИ ДОМАШНЬОГО ХЛІБА

Сторінку підготувала Лілія БОНДАР

добра порада І КОНЕВІ ТРЕБА ВІДПОЧИНОК

Нормальна тяглова сила коня, 
якщо він іде ступою, упродовж дня 
становить приблизно 13-15% його 
ваги. Водночас на підйомах, по 
грузькій дорозі, на 200-300 метрах 
ріллі кінь може виявити і більшу 

Кінь – велика підмога 
на селі. А раз роботи 

для нього багато, то слід 
суворо дотримуватися 
режиму його зайнятості. 
Головне – узгоджувати 
роботу, яку хотілося б 
виконати за допомогою 
коня, відповідно до його 
тяглової сили. Тут треба 
врахувати не тільки 
те, наскільки великий і 
тренований кінь, але й 
стан дороги, добротність 
упряжі, відстань. 

тяглову силу (у 2-3 рази). Якщо тва-
рину змушувати працювати з пере-
вантаженням, то вона швидко втом-
люється і втрачає працездатність. 

Зазвичай улітку ґрунтовою до-
рогою конем, який важить 400-500 
кг, запряженим у віз на залізному 
ходу, на алюрі рекомендовано пе-

ше ударів за хвилину), підвищена 
температура тіла. Перевтомлена 
тварина відмовляється від корму і 
стає понурою, в неї пригнічений ви-
гляд, тремтять ноги, м’язи. 

Господареві варто знати, що у 
здорового коня в стані спокою нор-
мальні клінічні показники такі: ди-
хання за хвилину – від 8 до 20 разів, 
частота пульсу – від 36 до 44 ударів, 
температура тіла – від 37,6 до 38,4 
градусів. Зі з’явою ознак втоми коня 
слід звільнити від роботи й дати 
йому відпочити упродовж кількох 
днів. У теплу пору року його краще 
випустити на пасовище. 

Після відпочинку змушувати 
тварину до роботи треба поступо-
во – спочатку з невеликим наван-
таженням, на повільному алюрі, 
роблячи через кожні 45 хвилин 
15-хвилинні перерви з підгодівлею 
сіном і травою. 

Мускусні качки 
охоче поїдають 

мішанки, досить 
добре перетравлюють 
корми з великим 
умістом клітковини, 
наприклад, бадилля 
моркви, капустяні 
качани, яблука. Вони 
також полюбляють 
пастися на соковитій 
траві. Навіть каченят 
можна відгодовувати 
самими зеленими 
кормами, причому 
м’ясо тоді буде 
ніжнішим, ніж при 
використанні іншого 
корму.

До поїдання мішанок ка-
ченят привчають з п’ятого 
тижня, поступово додаючи 
дрібно посічену зелень, 
сіль, гравій. У годівницю 
окремо насипають крейду. 

Попри запевнення 
урядовців, хліб 
таки дорожчає. 

Ощадливі господині  
згадують бабусине 
ремесло й беруться 
пекти буханці удома. 
Пропонуємо кілька 
нескладних рецептів 
випікання духмяних 
паляниць. 

ХЛІБ З ГОРІЛКОЮ 
50 г дріжджів, по 1 ст. ложці 
борошна, цукру, 1,5 скл. теплої 
води, 1,5 л сироватки, 1 яйце, по 
1 ст. ложці з чубком солі, оцту, 
горілки, смальцю (нетопленого), 
2 ст. ложки олії

Змішати дріжджі, борошно, 
цукор, воду й покласти все у літ-
рову банку. Поставити в тепло 
(але щоб не було гаряче) й дати пі-
дійти – так, щоб банка стала май-
же повною. Тоді вилити в миску, 
додати теплої сироватки, яйце, 
сіль, оцет, горілку, смалець, олію. 
Старанно все змішати, поступо-
во додаючи борошно, скільки 
вбере, і вимішувати 
тісто доти, доки 
не відставатиме 
від рук. Накрити 
миску рушни-
ком, поста-
вити у те-
пле місце 
й лишити 
на 4 год. 
Коли тісто 

Із 10-12 тижня в мішанку до-
дають варену картоплю, а 
щоб вона була розсипчастою, 
змочують водою або збира-
ним молоком.

Із 5-8 тижня в каченят 
з’являється пір’я, а отже, їх-
ньому організму додатково 
потрібні амінокислоти, що 

містять сірку, джерелом якої є 
різні шроти. Буряки, гарбузи, 
моркву згодовують разом із 
зерновими та зеленими кор-
мами. Можна їм давати і на-
сіння гарбуза без волокнис-
тої частини. Також у мішанки 
слід додавати на 1 кг корму 
3-5 г солі. 

biopix.com

зійде, його ще раз добре вимі-
сити, за потреби додати жменю-
другу борошна. Розділити на 
шість частин, кожну з яких ще 
раз добре вимішати й викласти 
у форми на половину їхнього 
об’єму. Змастити хліб збитим 
яйцем перед тим, як ставити в 
духовку. Вона весь час має бути 
увімкнена на поділку 2. 

ХЛІБ «ХМІЛЬНИЙ» 
5 кг борошна, 50 г 

дріжджів, сироватка 
або молоко

П р и го т у в а т и 
опару: сиро-

ватку або 
м о л о к о 
трішки пі-

дігріти, роз-
чинити дріж-

тана. Накрити рушником і дати 
постояти 3,5 год. Якщо є, можна 
відварити шишки хмелю і долити 
до опари відвар. Хміль надасть їй 
аромату, а головне – сповільнить 
розвиток гнильних бактерій у 
тісті й допоможе розмноженню 
молочнокислої флори. В опарі 
формуються смак та аромат. Че-
рез 3,5 год замішати тісто, до яко-
го додати 4 ч. ложки солі та решту 
борошна. Випікати хліб потрібно 
в зачиненій печі. 

ХЛІБ З 
ЕЛЕКТРОДУХОВКИ 
50 г дріжджів, 3 скл. теплої води 
чи сироватки, по 2 ч. ложки олії, 
цукру, солі, оцту, 6 скл. борошна

Рецепт розраховано на дві 
прямокутні форми. 

Змішати всі продукти, нехай 
2 год тісто кисне. Потім добре ви-
місити й викласти у форми. Поки 
підходитиме, духовка нагріваєть-
ся (температура 250 градусів). 

ХЛІБ СЕЛЯНСЬКИЙ 
6 кг борошна, 3 л сироватки, 
чарка олії, по 1 ст. ложці солі 
й цукру, 50 г заздалегідь 
розведених дріжджів 

Усе вимішати й поставити на 
4 год у тепле місце. Коли тісто 
добре підніметься, підсипати ще 
трохи борошна й ретельно вимі-
шати масу руками. Потім тісто ви-
класти у спеціальні круглі форми 
(виходить шість хлібин) і ще на 
деякий час поставити в тепло. 

• Хліб садять у піч, коли 
жар майже вигорів – має 
пектися від духу печі, а 
не від жару. 
• Досвідчені господині 
хліб мастять збитим 
яйцем і лише тоді 
ставлять на черінь. 
• Неповторний смак 
мають паляниці, спечені 
на капустяному листі. 
• Щоб хліб не черствів, 
буханці спаковують у 
целофанові торбинки й 
кладуть у морозилку. 

У ЗАПИСНИК

джі й додати борошна стільки, 
щоб опара була густою, як сме-

мішувати
доки 

атиме 
крити 
и-

ХЛІБ «ХМІЛЬНИ
5 кг борошна, 5р ,

дріжджів, сиродр д , р
або молоко

П р
оп

д
чин

ревозити вантаж не більш як 500-
600 кг. Узимку на санях гарно на-
їждженою дорогою вагу вантажу 
можна доводити до 700-750 кг.

Під час перевезення невелико-
го вантажу чи їзди впорожні рись і 
крок потрібно чергувати, тобто їха-
ти змінним алюром: приблизно 10 
хвилин ступою і 15-20 хвилин рис-
сю. Безперервний рух риссю, особ-
ливо поганою дорогою, так само, як 
із підйомами та спусками, не можна 
допускати більш як 20 хвилин, після 
чого слід дати десятихвилинний пе-
репочинок ступою. 

Кінь потребує регулярного від-
починку не тільки в нічний час, а й 
упродовж робочого дня. Про над-
мірну втому коня свідчать хекання 
та пришвидшений пульс (100 і біль-

pixabay.com

kruszw
ica.um

.gov.pl

Паляниця – окраса столу

Перевтомлена тварина 
відмовляється від корму 
і стає понурою

Качкам треба багато клітковини
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ВІВТОРОК 6 червня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 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, 
16.50 Т/с «Аристократи» 
10.00 Т/с «На межі. 
Група «Антитерор» 
11.00 Д/с «Історичні 
розслідування» 12.05 
Баклани на Балкани 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.40, 02.40 Уряд 
на зв’язку з громадянами 
14.10 Т/с «Анна Піль» 
15.35 Мистецькі історії 
15.45 Фольк-music 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 «Садові скарби» 19.55 
Наші гроші 20.20, 02.10 
Про головне 21.50 Т/с 
«Оповідання ХІХ століття» 
22.55, 05.50 Вічне 
23.00 Підсумки 00.15 
Телемагазин 03.40 Д/с 
«Середземномор’я» 04.30 
Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.30 Т/с «Татусеві дочки»
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.05 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.00 Т/с «Молодята»
10.45 Т/с «СашаТаня»
16.00, 19.00 Серця трьох
22.15 Серця трьох пост-

шоу
01.00 Х/ф «Це кінець»

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.10 Х/ф «Стережись 

автомобіля»
11.05 «Україна має 

талант!-6»
13.45 «Битва екстрасенсів 

13»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»
00.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
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»
02.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.45 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.00, 04.30 Реальна 

містика
13.00, 15.30 Т/с «Темні 

води»
17.10 Т/с «Жіночий лікар»
19.55 Футбол. 

Товариський матч 
Україна - Мальта

22.00, 23.30 Т/с «А сніг 
кружляє»

02.15 Х/ф «Легенда: 
Гробниця Дракона»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Україна: забута 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00, 
00.30 Правда життя 10.00 
За межею комфорту 
10.50, 17.00 Пригоди 
Остіна Стівенса 11.50 
Велика пустеля 13.40 
Містична Україна 14.30 
Бандитська Одеса 15.20, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Квест 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Путівник 
неприємностей 21.40 
Мистецтво виживання 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Міняю жінку - 4»
12.20 Т/с «Матусі-2»
13.00 Т/с «Свати - 3»
14.00, 15.00, 20.15, 

21.15, 22.15 Т/с «Свати 
- 4»

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

23.15 Х/ф «Двадцяти-
п’яти-борство»

01.00 Х/ф «Жити»
02.25 Х/ф «Двадцяти-

п’яти-борство»

1+1

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«1941»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 05.20 
«Подробиці»

23.30 Т/с «Одеса-мама»
02.40 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»
03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі
11.05, 13.20 Х/ф 

«Скелелаз»
14.05, 16.10 Х/ф «Скарб 

Амазонки»
16.30 Х/ф «Беовульф»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес»
22.25 Х/ф «Рембо. 

Перша кров»
00.25 Х/ф «Солдат»
02.00 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.15 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.35 М/с 
«Королiвська академiя» 
08.00 Мультмікс 09.40 
М/с «Дора-мандрівниця» 
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 
Школа чарівниць» 10.40 
Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 12.20, 16.45, 
00.00 Казки У Кіно 12.45, 
17.50, 22.00, 02.25 Країна 
У 13.20, 19.55 Одного 
разу під Полтавою 13.45, 
20.55 Готель Галіція 14.25 
Т/с «Домашній арешт» 
15.30, 04.05 Віталька 
18.50 Панянка-селянка 
23.00 Найгірший водій 
країни 00.55 Т/с «Отже» 
01.15 Шпілівілі 01.35 
Теорія зради 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05, 17.20, 05.55 
«Волинська веселка»

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.35 Т/ф «І слово 

вибрало його»
09.00 «Ранок «Нової Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «Зустріч для Вас»
11.30 Тема дня
12.00 «Варто знати»
13.00 Т/ф «Чорний 

оксамит першого 
Богдана»

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»
18.00 «Ми вас обирали»
18.30 «Майбутнє Волині - 

талановиті діти»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Громадський вектор»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(С. Була)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок
22.50 «Піщані історії»
23.20 Т/ф «Любов не 

впівголоса»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Громадський вектор»
01.20 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.45 Концерт Т. Садохіної 

та гурту «Ревізор»
03.45 Т/ц «Сам собі господар»
04.00 Новини. Підсумок. 

(сурдопереклад)
04.30 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.45 Т/ц «Мандри 

великим лугом»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Шляхами Волині
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.40, 08.40, 18.55, 22.10, 
00.40, 03.10 Погода

07.45 Життя в цифрі
08.45 Феєрія мандрів
09.10 Захищеність
10.00 Дайджест
10.30 Х/ф «Київські 

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

через красу»
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»
18.30, 19.50, 20.30, 

02.20 Вголос
19.00 Т/с «Поклик 

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

острів»
01.10 Концерт «В життя 

через красу»
03.15 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Старий вершник»
05.30 Волинський 

портрет

06.05, 08.05 АгроЕра
06.10 Єврошоу 

М.Поплавського
06.50, 07.45 Смакота
07.05, 23.00 На слуху
07.30, 08.45 Світ он лайн
08.10, 23.35 Від першої 

особи
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Х/ф «Святий 

Петро»
12.50 Х/ф «Казка про 

щуролова»
14.40 Х/ф «Марко Поло»
17.50, 02.40 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, 02.10 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55, 05.50 Вічне
00.15 Телемагазин
03.10 Борхес
03.40 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
04.05 Д/с 

«Середземномор’я»
04.30 Т/с «Травма»

06.15 Т/с «Наші пані у 
Варшаві»

19.30 «ТСН»
20.15 Т/с «Свати - 3»
21.15, 22.15 Т/с «Свати 

- 4»
23.20, 04.45 Х/ф «Сусіди 

на стрьомі»
01.15 Х/ф «Утікач»

05.30, 20.00, 02.00, 05.20 
«Подробиці»

06.00 «Мультфільм»
06.15 Х/ф «Два Івани»
10.00 Х/ф «Дівчата»
12.00 Т/с «Птаха у клітці»
15.20 «Чекай на мене»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «1941»
23.30 Т/с «Одеса-мама»
02.40 Х/ф «Зозуля с 

дипломом»
03.50 «Готуємо разом»

05.35 Служба розшуку 
дітей

05.40, 04.45 Дивитись 
усім!

06.25, 19.20 Надзвичайні 
новини

07.15 Факти тижня. 100 
хвилин

09.20 Надзвичайні 
новини. Підсумки

10.15 Х/ф «Солдат»
12.05 Х/ф «Пташка на 

дроті»
14.10 Х/ф «Водний світ»
16.45 Х/ф «Помпеї»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф «Скарб 

Амазонки»
22.05 Х/ф «Беовульф»
00.10 Х/ф «Скелелаз»
02.05 Х/ф «Злива»
04.25 Факти

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»
10.40 М/ф «Малюк 

Великий панда»
12.00, 04.05 Віталька
18.50 Одного разу під 

Полтавою
20.55 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Казки У Кіно
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
02.25 Країна У

07.00, 23.55 Молитва за 
Україну

07.05 «Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45, 00.25, 04.25 «Із 

перших уст»
08.00 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.15 «Миротворець з 

Прилісного»
08.25 Місто
09.00 Літургія з нагоди 

храмового свята зі 
Свято-Троїцького 
кафедрального собору 
УПЦ КП (м.Луцьк). 
Пряма трансляція

12.30 Т/ц «Хочу бути»
12.50 «Музичний 

проспект»
14.30 «Піщані історії»
14.35 «Студентський 

квиток»
14.55 «Такти і факти»
16.00 Фольк-шоу 

Волинського народного 
хору. 1 ч.

17.00 Фольк-шоу 
Волинського народного 
хору. 2 ч.

18.00 «Дзвони Волині»
19.00 Літургія з нагоди 

храмового свята зі 
Свято-Троїцького 
кафедрального собору 
УПЦ КП (м.Луцьк) 

22.50 Т/ф «Луцьк і Косачі: 
«Зібрались ми на віче..»

23.40 Т/ц «Обличчя війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 «Волинь у піснях О. 

Синютіна»
00.30 «Фольк-music»
01.20 «Галерея портретів: 

Павло Тичина»
02.20 Фольк-шоу 

Волинського народного 
хору. 1 ч.

03.10 «Студентський квиток»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.00 «Шацькі молодички»
04.30 Фольк-шоу 

Волинського народного 
хору. 2 ч.

05.20 «Піщані історії»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

06.35, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.35 Х/ф «Zolushka. ru»
10.45 «Україна має 

талант!-6»

13.50 «Битва екстрасенсів 

13»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

00.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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, 00.00 «Розсміши 
коміка» 11.30, 19.00 
«Навколо М» 12.25, 01.40 
«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 Х/ф «Ціна 
пристрасті» 03.15 «Нічне 
життя» 

03.00, 02.50 Зона ночі
04.45 Т/с «Татусеві дочки»
05.35 Абзац
06.35, 08.05 Kids Time
06.40 М/ф «Переполох в 

Гімалаях»
08.10 Х/ф «Дублери»
10.25 Х/ф «Ланцюгова 

реакція»
12.25 Х/ф «Наймані 

вбивці»
15.00 Х/ф «Коломбіана»
17.00 Х/ф 

«Прискорення»
19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Ревізор
23.50 Страсті за 

Ревізором

07.50, 02.45 Зірковий 
шлях

08.50, 04.30 Реальна 
містика

10.50 Т/с «Нічна фіалка»
12.40, 15.20 Т/с «Лист 

Надії»
15.00, 19.00 Події
16.50, 19.40 Т/с «Темні 

води»
21.10 Х/ф «Зворотний 

квиток»
23.00 Х/ф «Легенда: 

Гробниця Дракона»
00.50 Сьогодні
01.40 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
05.20 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитський Київ
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 Африка: стихія 

води
16.50 Велика пустеля
17.40 Путівник 

неприємностей
23.20 Паранормальний 

світ
00.00 Підроблена історія

ПОНЕДІЛОК 5 червняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Шляхами Волині
07.00 Мозаїка 

батьківства
07.25, 08.25, 18.55, 22.10, 

00.40, 03.00 Погода
07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових 

подій
08.30, 23.40 Феєрія 

мандрів
08.50, 20.30, 02.20 Вголос
09.00 Музична скринька
10.00 Х/ф «За кордоном 

болю»
11.15 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «75 років 

філармонії»
14.00 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 14.30 Глобал 3000
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 Захищеність
19.50 Я тут живу
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Х/ф «Київські 

прохачі»
00.45 Т/с «Таємничий 

острів»
01.10 Концерт «В життя 

через красу»
03.05 Х/ф «Київські 

прохачі»
04.30 Ретроспектива: 

«Кето та Коте»

Фільм «Ціна пристрасті»

22:00

kinofi lm
s.m

e

Фільм «Це кінець»

01:00

kino-teatr.ua

Фільм «Солдат»

00:25

fast-torrent.ru

Плітки – це коли 
німий говорить 

глухому, що 
сліпий бачив, як 

одноногий по 
воді ходив.

Парубок – 
дівчині:

– Ну що, пішли 
до мене?

– А чіплятися не 
будеш?
– Буду.

– Тоді гріх не 
зайти.
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СЕРЕДА 7 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 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.45 Світ он лайн
09.00, 16.30 Т/с 

«Аристократи»
10.00 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України
13.40 Наші гроші
14.10 Т/с «Анна Піль»
15.35 Світло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга 

джунглів»
18.15, 01.20 Новинний 

блок
18.50 З перших вуст
19.00 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 «Оповідання ХІХ 

століття»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
02.40 Д/ф «Після 

прем’єри - розстріл»
03.40 Д/с 

«Середземномор’я»
04.30 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Зона ночі
04.55, 10.45 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.50, 18.00 Абзац
06.45, 07.00 Kids Time
06.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.59 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.59 Т/с «Молодята»
16.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.40 Х/ф «Обдурити 

всіх»
23.20 Х/ф «Жарти в бік»
01.20 Х/ф «Демони 

Дебори Логан»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.40 Х/ф 

«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

11.15 «Україна має 
талант!-6»

13.45 «Битва екстрасенсів 
13»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

18.30, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»

00.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
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»
02.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

19.00, 23.00, 02.45 
Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50, 04.30 Реальна 
містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар»

15.00 Події
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Ліки для 

бабусі»
01.10 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Україна: 
забута історія 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 За межею 
комфорту 10.50, 
17.00 Пригоди Остіна 
Стівенса 11.50 Велика 
пустеля 13.40 Містична 
Україна 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Квест 19.00 Легенди 
карного розшуку 20.00 
Путівник неприємностей 
00.30 Гордість України 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку - 4»

12.20 Т/с «Матусі-2»

13.00, 14.00, 15.00, 

20.15, 21.15, 22.15 Т/с 

«Свати - 4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

23.15, 01.40 Х/ф «На 

узбіччі»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«1941»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 05.20 
«Подробиці»

23.30 Т/с «Одеса-мама»
02.40 Х/ф «Всього один 

поворот»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10, 04.45 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.05, 13.20 Х/ф «Рембо. 
Перша кров»

13.30, 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 «Рембо. 

Перша кров-2»
00.25 Т/с «Лас-Вегас»
01.50 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон

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» 10.40 
Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 12.20, 16.45, 
00.00 Казки У Кіно 12.45, 
17.50, 22.00, 02.25 Країна 
У 13.20, 19.55 Одного 
разу під Полтавою 13.45, 
20.55 Готель Галіція 14.25 
Т/с «Домашній арешт» 
15.30, 04.05 Віталька 
18.50 Панянка-селянка 
23.00 Найгірший водій 
країни 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, 19.30, 00.25, 04.25 

«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 «Здоровенькі були!»
11.30 «Схід і Захід - разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
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
16.55 «Дитячий світ»
17.10 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
17.30 «Зелена планета» 
18.00 «Кошик творчих 

ідей»
18.20 Т/ц «Як це було»
19.00, 00.00 Новини. 

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

контроль»
21.25 Т/ф «Лелія для 

України»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
22.35 «Час-Time»
22.55 Т/ц «Історія без 

купюр»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Євровибір»
01.20 Т/ф «Юрій 

Рибчинський»
02.10 Вистава «Великий 

льох» (за твором 
Т.Шевченка)

03.35 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 У фокусі Європа
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.40, 08.40, 18.55, 22.10, 
00.40, 03.10 Погода

07.45 Я тут живу
07.50, 18.30, 20.30, 

22.15, 02.20 Вголос
08.45 Завтра-сьогодні
09.10 Т/с «Поклик 

предків»
10.00 Х/ф «Акваріум»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «В життя 

через красу»
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 18.00 МузейОк

АВЕРС 14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Джем
16.00 Т/с «Так мало часу»
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 «Акваріум»
00.45 Т/с «Таємничий 

острів»
01.10 Концерт - Театр 

тіней «Firefl ies»
03.15 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Гарячі дні»
05.30 Феєрія мандрів

ЧЕТВЕР 8 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 «Аристократи» 
10.00 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 11.00 Д/с 
«Історичні розслідування» 
12.05 Баклани на Балкани 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.40 Слідство. 
Інфо 14.10 Т/с «Анна 
Піль» 15.35 Надвечір’я. 
Долі 17.25 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 «Оповідання 
ХІХ століття» 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Підсумки 
00.15 Телемагазин 
02.40 Д/ф «Василь Стус. 
Феномен суток» 03.40 Д/с 
«Середземномор’я» 04.30 
Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Служба 
розшуку дітей

03.05, 02.55 Зона ночі
04.30 Т/с «Татусеві дочки»
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.05 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.00 Т/с «Молодята»
10.45 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Ціна 

безсмертя»
23.10 Х/ф «Чорні мітки»
01.00 Х/ф «Обдурити 

всіх»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

11.40 «Україна має 

талант!-6»

13.45 «Битва екстрасенсів 

13»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

01.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
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»
02.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

19.00, 23.00, 02.45 
Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50, 04.30 Реальна 
містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар»

15.00 Події
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Один 

єдиний і назавжди»
01.10 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Україна: забута 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00 
Правда життя 10.00 
Мистецтво виживання 
10.50, 17.00 Пригоди 
Остіна Стівенса 11.50 
У пошуках краси 13.40 
Містична Україна 14.30 
Бандитська Одеса 15.20, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Квест 19.00, 
00.30 Легенди карного 
розшуку 20.00 Путівник 
неприємностей 21.40 За 
межею комфорту 

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 - 4»
12.20 Т/с «Матусі-2»
13.00, 14.00, 15.00, 

20.05, 21.05 Т/с «Свати 
- 4»

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

22.05 «Право на владу 
2017»

23.35, 02.10 Х/ф 
«Фальшиві заручини»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25, 20.40 Т/с 
«1941»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.55, 05.20 
«Подробиці»

23.30 Т/с «Одеса-мама»
02.35 Х/ф «Де ти, 

Багіра?»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

06.35 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.05, 13.20 Х/ф «Рембо. 

Перша кров-2»
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 «Рембо-3»
00.30 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 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»
10.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.20, 16.45, 00.00 Казки 

У Кіно
12.45, 17.50, 22.00, 02.25 

Країна У
13.20, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
13.45, 20.55 Готель 

Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 04.05 Віталька
18.50 Панянка-селянка
23.00 Найгірший водій 

країни
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, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.20 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
10.45 Мультфільм
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30 Тема дня
11.55 «Зелена планета»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 «Кошик творчих ідей»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.05 «Видатні волиняни» 

(У.Самчук)
14.35 «Народна скарбниця»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
17.00 Т/ц «У майстерні 

митця»
17.15 Т/ц «Козацька звитяга»
17.30 Т/ц «Жіночий клуб»
18.00 Т/ц «Абетка здоров’я»
18.25 Ретроспектива: «Зодчі»
19.00, 00.00 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, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 «Мелодії літа»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Актуально»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ф «Життя - це 

футбол»
02.20 Т/ц «Бастіони»
02.45 «Музична перерва»
03.35 «Здоровенькі 

були!»
04.30 «Сім чудес Волині»
05.50 «Волинська 

веселка»

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»

07.40, 08.40, 18.55, 22.10, 
00.40, 03.10 Погода

07.45, 18.30, 19.50, 
20.30, 02.20 Вголос

08.45 Євромакс
09.10 Т/с «Поклик 

предків»
10.00 Х/ф «Акваріум»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт - Театр 

тіней «Firefl ies»
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк

АВЕРС 14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Джем
16.00 Т/с «Так мало часу»
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.00 Волинський 

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

шаха»
00.45 Т/с «Таємничий 

острів»
01.10 Концерт «Зіграй 

мені мелодію дощу»
03.15 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Серця чотирьох»
05.30 Волинський 

портрет

ИВАНУШКИ 
INTERNATIONAL НЕ 
ВИСТУПАТИМУТЬ 
В УКРАЇНІ

Учасникам російського гурту 
Иванушки International 

заборонили в’їзд в Україну на три 
роки. Таке рішення було ухвалено 
через порушення українського 
законодавства, повідомляє «ТСН.ua» 
із посиланням на речника Державної 
прикордонної служби Олегa 
Слободянa.

Иванушки International прилетіли на 
приватний концерт до Києва, але далі аеро-
порту «Бориспіль» ступити не змогли – при-
кордонники розвернули музикантів.

«Під час паспортного контролю вияви-
ли людей, які прилетіли з Астани. Це були 
громадяни Російської Федерації, гурт Ива-
нушки International. Вони відвідували оку-
пований Крим. Ця інформація підтвердила-
ся, тому їм заборонили в’їзд до України на 
три роки», – наголосив Слободян. 

Рішення про заборону в’їзду вже набуло 
чинності.

табу

Фільм «На узбіччі»

Фільм «Ціна безсмертя»

Фільм «Рембо. Перша кров»

23:15

21:00

11:05

art-eda.info

in.ck.ua
kinogo.club

ГОЛОВНИЙ ПРИЗ 
КАННСЬКОГО 
КІНОФЕСТИВАЛЮ 
ДІСТАВСЯ ШВЕДУ 

Міжнародне журі сімдесятого 
Каннського кінофестивалю 

роздало наступні нагороди: Золоту 
пальмову гілку отримав «Квадрат» 
шведа Рубена Остлунда. Гран-
прі дістався фільму «120 ударів на 
хвилину».

Кращим режисером названо Софію Коп-
полу за стрічку «Обдурений», кращим акто-
ром – Хоакіна Фенікса за роль у фільмі «Тебе 
ніколи тут не було». Кращою актрисою стала 
Даян Крюгер за роль у картині «На межі». 
Приз журі отримала стрічка Андрія Звягін-
цева «Нелюбов», а приз за кращий сценарій 
дістався аж двом фільмам: «Тебе ніколи тут не 

було» і «Вбивство 
священного оле-
ня». «Золоту ка-
меру» як кращий 
дебют Каннсько-
го кінофестівалю 
отримала стрічка 
«Молода жінка».

нагороди

Хороший чо-
ловік – це той, 

який, знай-
шовши занач-
ку дружини, 

докладе в неї 
ще грошей.

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на кращеКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на краще

– Позиція батьків, які очолюють фонди, 
свідчить: вони небайдужі до того, що 
відбувається в школах і дитсадках, де 
навчаються їхні діти. Вони ініціюють зміни, 
намагаються розв’язувати багато актуальних 
питань, залучати додаткові кошти. З досвідом 
луцьких фондів розвитку знайомляться 
батьки й з інших міст області, розпитують, 
визначають переваги і намагаються його 
перейняти, – каже Орест Маховський. 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ФОНДИ РОЗВИТКУ ДОВОДЯТЬ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ

Два роки тому Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у рамках програми 

«Сучасна освіта» започаткував проект 
«Фонд розвитку навчального закладу». 
Його мета – сприяти ефективному 
використанню коштів батьків для 
покращення навчального процесу, 
розвитку навчально-методичної бази 
освітнього закладу та залученню інших 
джерел фінансування. За цей час у Луцьку 
створено вже 21 фонд розвитку. 

Активні та небайдужі батьки, які опіку-
ються навчальними закладами, об’єдналися у 
«Клуб найкращих батьків» задля ефективно-
го розв’язання актуальних питань та обміну 
досвідом. Днями відбулося засідання клубу 
за участю представників Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» та голів правлінь фондів, іні-
ціативних батьків. 

Привітав присутніх заступник голови 
правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Орест Маховський. Він зазначив, що на 
сьогодні фонди розвитку активно діють і в 
школах, і в дитсадках. 

Поінформував присутніх і про програми 
й проекти, які реалізовує Фонд для дітей. Зок-
рема, наймасштабніший з них стосується під-
тримки обдарованої молоді. Завдяки проекту 
«Відпочинок у Буковелі» талановиті волинські 
школярі мають нагоду протягом десяти днів 
відпочити й оздоровитися у міжнародному 
дитячому центрі «Артек-Буковель». 

– Нещодавно перша зміна – 345 дітей – 
повернулися з «Артеку-Буковелю», а ще 450 
готуються до поїздки в Карпати. Це діти, які 
стали призерами й переможцями обласних 
олімпіад, а також ті, хто має активну життє-
ву позицію. Раніше діти, які мали спортивні 
досягнення, теж відпочивали в «Артеку-
Буковелі», зараз ми їм виділяємо іменні сти-
пендії. Це пов’язано з тим, щоб не відривати 
спортсменів від заходів, змагань чи чемпіо-
натів, у яких вони постійно беруть участь, – 
розповів Орест Маховський. 

Також він поінформував про заходи, що 
відбувалися у школах та дитсадках, які іні-

Традиційне шкільне свято, на якому 
вшановують найкращих учнів та 
вчителів, відбулося в СЗОШ №5 
міста Луцька. Подяки від директора 
отримали також і батьки, які виховали 
обдарованих дітей.  

Приємною несподіванкою для переможців 
олімпіад різних рівнів стали грошові нагороди. 
Матеріально заохотити учнів керівництво шко-
ли змогло завдяки фонду розвитку навчально-
го закладу. Голова правління цього фонду – Ві-
талій Шнит, батько двох учнів СЗОШ №5. 

– Мій старший син цьогоріч закінчує шко-
лу, молодший – першокласник. У дієвості фон-
ду розвитку навчального закладу я переконав-
ся в дитсадку, який відвідував молодший син. 
Приніс цю ідею в школу, батьки одноголосно 
підтримали, і місяць тому було створено фонд 
розвитку «Авангард» при СЗОШ №5, – розпо-
відає пан Віталій. 

За його словами, у школі щорічно нагоро-
джують найкращих учнів та вчителів, які їх 
готують до олімпіад. А щоб кількість таланови-
тих дітей зростала, у школі потрібно розвивати 
матеріально-технічну базу. Для цього батьки і 

ціював Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
та активно підтримали фонди розвитку. Це, 
зокрема, і перший волейбольний турнір між 
батьками та вчителями, вже традиційний 
турнір з міні-футболу «Шкіряний м’яч» се-

ред школярів, і різноманітні творчі майстер-
класи у навчальних закладах та виставки тво-
рів волинських митців у Арт-галереї (ЦУМ, 
другий поверх) тощо.

Координатор програми «Сучасна освіта» 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Інна Тка-
чук зазначила, що загальна сума залучених 
фондами розвитку додаткових коштів ста-
новить 1 млн 74 тис. грн. З них 400 тис. грн 
виділив Фонд «Тільки разом». Залучають 
голови і міську владу та громадськість, про-
понуючи проекти на конкурс громадських 
ініціатив. Зокрема, фонд розвитку ЗОШ №11 
запропонував створити «Сквер мрійників та 
інтелектуалів», а фонд розвитку ЗОШ №25 
висловив ініціативу щодо будівництва май-
данчика для вуличного футболу. У планах 
дитсадка №1 – «Казковий майданчик», а №22 – 
«Фізкультурно-оздоровчий комплекс». 

Інна Ткачук розповіла, що цього разу в 
засіданні «Клубу найкращих батьків» взяли 
участь представники фондів розвитку, які 
вже діють, а також ініціативні батьки шкіл 
та садочків, які найближчим часом планують 
створити фонди розвитку при навчальних 
закладах.

Досвідом із залучення коштів і пошуку 
нових ідей та ініціатив поділилися з учасни-
ками клубу голова фонду розвитку дошкіль-
ного навчального «Джерельце» (ДНЗ №8) Іри-
на Дідух, ЗОШ №11 «Ерудит» Наталія Гунько, 
а також голова двох фондів розвит ку – «Ро-
машка» (ДНЗ №32) та «Авангард» (СЗОШ 
№5) – Віталій Шнит та інші.

Зі створенням кожного нового фонду 
розвитку навчального закладу, що покли-
каний розвивати школу чи дитячий садок, 
крок за кроком народжується новий підхід 
до освіти й участі в ній батьків школярів чи 
вихованців, які всупереч державним гаранті-
ям безоплатної освіти змушені фінансувати 
навчання з власного гаманця чи шукати до-
даткові кошти. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

У ЛУЦЬКІЙ ШКОЛІ НАГОРОДИЛИ 
НАЙКРАЩИХ УЧНІВ
створили фонд розвитку, за допомогою якого 
зможуть залучати фінансові ресурси. До слова, 
розробити логотип новоствореного фонду до-
поміг учень 10-Б класу, переможець міської та 
обласної олімпіад з інформаційних технологій 
Владислав Білий.

– Створення фонду – це перша цеглинка, ми 
маємо ще багато задумів для розвитку потенціа-
лу наших дітей, – переконаний Віталій Шнит. 

Директор школи Валерій Півницький вва-
жає, що фонд розвитку навчального закладу – 
це запорука матеріальної підтримки школи. 

– Дякуємо Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом», який не на словах, а конкретними 
справами підтримує навчальні заклади Луць-
ка. Спортивно-тренажерне обладнання і фут-
больне поле в кожну школу – це серйозні до-
роговартісні проекти. Також наші учні щороку 
оздоровлюються в таборі «Артек-Буковель». 
Сподіваємося на подальшу підтримку і спів-
працю з Фондом, – каже Валерій Півницький. 

На шкільне свято завітала координатор 

проекту «Фонд розвитку навчального за-
кладу» Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Інна Ткачук. Вона вручила голові фонду 
розвитку школи «Авангард» Віталію Шни-
ту стартовий грант на 15 тисяч гривень. 

За словами директора СЗОШ №5, цю суму 
вони планують витратити на ремонт хорео-
графічного залу школи. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

Усі переможці олімпіад отримали грамоти та грошові премії

Спільно шукаємо рішення 
для розв’язання питань
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Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ ІНІЦІАТИВА

РАТНІВСЬКІ ГІМНАЗИСТИ 
ЧЕКАЮТЬ У ГОСТІ ІНДУСА

ІГРИ І НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ – 
ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ

ШКІЛЬНІ СПРАВИ

ЩОБ НАВЧАННЯ БУЛО КОМФОРТНИМ

«Мамо, ти не уявляєш, які гарні 
столики тепер у нашому садочку! Я 
люблю сидіти за червоним сектором, 
а моя подружка – за жовтим!» – з 
такими словами кілька тижнів поспіль 
приходять додому вихованці старшої 
групи ДНЗ «Казка», що у Володимирі-
Волинському. Задоволені й батьки, 
адже їхні малюки з гарним настроєм 
щодня ідуть в дитсадок та з новими 
враженнями повертаються додому.

– Наш садочок засновано у 1980 році. 
Відповідно, меблі прослужили 37 років. 
Тому ініціативні батьки вирішили придба-
ти для дошкільнят сучасні багатофункціо-
нальні столи. Звернулися по підтримку 
у володимир-волинське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Там 
їм порадили виробника сертифікованих 
меблів для ДНЗ, – розповідає Лариса Се-
лещук, завідувачка ДНЗ №2 «Казка».   

Ініціатор ідеї співпраці з Фондом – 
голова батьківського комітету ДНЗ Люд-
мила Власюк. Жінці були відомі і пробле-
ми дитсадка, і активна діяльність Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» в області та 
у районі. Ініціативна група з 15 батьків 
вирішила подати на розгляд свою проект-
ну пропозицію. Частину коштів зібрали 
батьки, значною сумою допоміг Фонд. Так 
у садочку з’явилися нові яскраві столи. 

– Згідно з вимогами дошкільного ви-
ховання, дітки мають сидіти за столиками 
не спинками одне до одного, а бачити ін-
ших. Ці сучасні столики-сектори – багато-
функціональні. Їх можна ставити і окремо, 
і групувати. І столи, і стільці зручні, гарні, 
яскраво пофарбовані, – каже вихователь-
ка ДНЗ №2 «Казка» Людмила Камінська. 
– Кожна дитина обирає собі місце за ко-
льором сектора. 

Голова батьківського комітету Людми-
ла Власюк зазначає: цьогоріч вихованці 
старшої групи стануть першокласниками, 
а меблі послужать ще не один рік іншим 
малюкам. 

– Нам дуже сподобався принцип робо-
ти Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» – не 
просто виділяти гроші, а підтримувати кон-
кретні ініціативи, – наголошує пані Люд-
мила. – Дякуємо керівнику представництва 
Фонду у Володимир-Волинському районі 
Вікторії Кашубі за розуміння, роз’яснення, 
поради. Справді, тільки разом нам вдалося 
реалізувати цей прекрасний проект. 

  За словами Вікторії Кашуби, у Фон-
ді завжди раді допомогти батькам, які 
хочуть покращити умови навчання чи 
виховання своїх дітей. Адже найкраща 
інвестиція – це вклад у розвиток юного 
покоління українців. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Володимир-Волинський

Вивченню іноземної мови у гімназії при-
діляють значну увагу: проводять факульта-
тивні заняття з англійської, при школі функ-
ціонує Євроклуб «Eurolife». Учні їздять на 
міжнародні мовні конкурси, демонструючи 
високі результати. А ще в гімназії є гарна 
традиція проведення літніх мовних таборів, 
на які приїздять англомовні волонтери. У 
2015 році в Ратному побувала туркеня Айше-
нур Четкалі. Цьогоріч гімназисти нетерпели-
во чекають у гості індуса. 

Щоб удосконалити вивчення англійської, 
вчителі іноземних мов Лілія Ткачук та Тетя-
на Герасимчук вирішили придбати в кабінет 
мультимедійне обладнання. Підрахували ви-
трати і зрозуміли: громаді це не по кишені. 
Порадилися з батьками та вирішили звер-
нутися у ратнівське представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Їхній проект 
«Навчатися по-новому» переміг у конкурсі, 
й кабінет оснастили сучасними інтерактив-
ними засобами. Тепер у класі є ноутбук, про-
ектор, акустика, екран з кронштейнами та 
принтер.

– Це не перший проект, реалізований у 
нашій гімназії спільно із Фондом, – каже ди-
ректор Катерина Власюк. – У рамках програ-
ми «Розвиток територіальних громад» для 
першокласників цьогоріч уже придбали 13 
комплектів нових парт. Батьки переконали-
ся, що допомога Фонду реальна, і вирішили 
подати на розгляд ще один проект. Тепер 680 
учнів гімназії мають змогу вивчати англій-

ську мову на новому рівні.
Вчителі іноземної мови ратнівської 

школи-гімназії №1 Лілія Ткачук та Тетяна 
Герасимук кажуть: їхні учні зацікавлені по-
глиблено вивчати англійську мову. Тепер за 
допомогою екрана і проектора вони краще 
запам’ятовують інформацію. На уроках діти 
постійно виконують тести, вирушають у вір-
туальні мандрівки. А складні теми вивчають 
в режимі онлайн. Тому й не дивно, що гімна-
зисти демонструють високий рівень знань, 
беруть участь у міжнародних програмах і ви-
грають у престижних проектах. 

За словами керівника північної філії Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» Арсена Базя-
рука, проект з облаштування кабінету інозем-
них мов значною мірою сприятиме успішному 
розвитку вихованців закладу, які з року в рік 
показують відмінні результати не тільки з 
іноземних мов, а й з інших предметів. 

Батьки та адміністрація школи не збира-
ються зупинятися на досягнутому. Є задуми 
щодо облаштування й інших предметних ка-
бінетів, шкільної майстерні.

– Ми читаємо в газетах про реалізовані 
проекти в інших навчальних закладах. Бачи-
мо, що школи рухаються вперед, розвивають-
ся. Добре, що є люди, яким небайдужа доля 
юного покоління. Адже найвигідніша інвес-
тиція – це інвестиція в розвиток дітей, – каже 
директор гімназії Катерина Власюк.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ратнівський район  

Звітний концерт «Дитинства 
веселковий світ» у ЗОШ 

№2 міста Рожища збігся зі 
ще однією важливою для 
школи подією – презентацією 
проекту «Тепла школа – 
здорові талановиті діти». 
Проект реалізовували спільно 
з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». На умовах 
співфінансування вдалося 
не лише замінити старі 
дерев’яні вікна, а й покращити 
навчально-матеріальну базу 
закладу. Як результат, школа 
має проектор, проекційний 
екран, ноутбук і мікрофон. 

Зараз у шкільному хорі – 31 учень 
5-9 класів.

Українські пісні та колоритні 
танці створюють у святково при-
крашеному спортивному залі ат-
мосферу свята. Пісня у виконанні 
шкільного хору під звуки скрипки 
лунає по-особливому трепетно, 
щиро й неповторно. Свідчення 
цього – шквальні оплески гля-
дачів.

Керівник рожищенського пред  -
ставництва Фонду Олена Верем-
чук зауважила, що це перший про-
ект, реалізований у цій школі.

– Особливість цього проекту в 
тому, що участь у співфінансуван-
ні взяли не лише батьки, працівни-
ки школи, районний відділ освіти, 
а й діти. Вони провели шкільний 
ярмарок, а виручені кошти відда-
ли на проект, – розповіла Олена 
Веремчук. 

На урочистий захід у рожи-
щенську школу завітав голова 
фракції УКРОП в обласній раді 
Вячеслав Рубльов. Депутат відмі-
тив старання громади покращити 
умови навчання в школі та поба-
жав подальших успіхів у реалізації 
амбітних планів.

Ірина ЮЗВА,
Рожищенський район

– Дуже важко проводити уро-
ки, коли бракує саме технічних 
засобів. Попри це, учні школи на 
високому рівні захищають честь 
школи на районних та обласних 
олімпіадах, – зазначає директор 
Ольга Пироганич. – Використан-
ня проектора дозволить зробити 
уроки більш цікавими, продума-
ними, мобільними.

Славиться школа не лише кміт-
ливими та розумними учнями. Ро-

дзинкою закладу є шкільний хор, 
єдиний в Рожищенському районі. 

Учитель музичного мистецтва 
Лілія Семенюк прийшла у школу 
29 років тому. У перший рік ро-
боти молодий педагог створила 
шкільний хор. Ось уже майже три 
десятки літ Лілія Семенюк прислу-
хається до кожної дитини, щоб не 
пропустити талановитого школя-
ра. Тих, хто має музичні здіб ності, 
вчитель залучає до хорового співу. 

Навчати дітей лише за допомогою 
підручника, крейди і зошита – це 
вчорашній день, вважають педагоги 
Ратнівського НВК «ЗОШ I-III ступеня 
№1 – гімназія ім. В. Газіна». Вчителі 
намагаються застосовувати новітні 
методи навчання, заохочувати й 
мотивувати школярів. Старання 
наставників дають гарні 
результати – школярі здобувають 
перемоги в обласних олімпіадах, 
а випускники гімназії вступають 
у престижні виші, де опановують 
фахові предмети англійською 
мовою.

Уроки англійської 
стали цікавішими

Звітний концерт відбувся з 
використанням нової техніки

Шкільний хор – єдиний у Рожищенському районі

Кожна дитина обирає собі 
місце за кольором сектора
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РУКА ДОПОМОГИ

СЦЕНІЧНІ КОСТЮМИ ДЛЯ 
ЗАМШАНІВСЬКИХ АМАТОРІВ

ПІДТРИМКА У БЕРЕЖЦЯХ – ІННОВАЦІЙНИЙ КЛУБ
Мальовниче село 

Бережці розташоване 
на високому правому березі 
річки Буг. Від цього населеного 
пункту до Польщі рукою 
подати – лише 11 кілометрів. 
Тож не дивно, що жителі 
Бережців намагаються 
рівнятися на закордонних 
сусідів. 

Завідувачка місцевого клубу 
Ганна Рибачук постійно дбає, аби 
в сільському закладі культури ви-
рувало життя. Щоб заохотити мо-
лодь частіше навідуватися в клуб, 
Галина Федорівна вирішила при-
дбати сучасну оргтехніку. Разом 
з ініціативними однодумцями на-
писали проект «Щоб пісні луна-
ли дзвінко» й подали на розгляд 
у любомльське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». 

Зазначимо, що Ганна Рибачук – 
творча і непосидюча натура. За-
клад культури жінка очолює 11-й 
рік. Кілька років поспіль залучає 
благодійні кошти для ремонту 
клубу, зовнішнього оформлення 
сцени, придбання нового баяна 
та сценічних костюмів для фольк-
лорного колективу «Бережанка». 
Однак для проведення концертів, 

Фольклорний колектив «Діброва» діє 
при Замшанівському сільському будинку 
культури понад чотири десятиліття. 
«Діброві» судилося стати знаною не 
лише на теренах Ратнівщини, а й здобути 
визнання на всеукраїнському рівні. У 
2010 році співочий гурт отримав звання 
народного аматорського колективу. 

Сьогодні фольклорний колектив «Діброва» 
є бажаним учасником усіх заходів, що відбува-
ються в районі. Основне завдання, яке ставлять 
перед собою вокалісти, – це популяризація укра-
їнської пісні, тому весь репертуар складає народ-
на творчість. Тому цієї весни цілком заслужено 
талановиті жіночки взяли участь у зніманнях 
телепередачі «Фольк-м’юзік» з Оксаною Пекун. 

Не секрет, що для повноцінного життя ко-
лективу тільки бажання замало. Якщо з репер-
туаром проблем не виникає, то сценічні кос-
тюми та взуття влітають аматорам у копієчку. 
Комплект вбрання для виступів коштує від 1300 
гривень. Підрахувавши потенційні витрати, 
сільські артистки стали шукати спонсорів. 

– Ми вирішили звернутися по допомогу в 
ратнівське представництво Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», – каже завідувачка клубу 
Оксана Бірук. – Знали, що для написання про-

екту треба зробити внесок громади. Ми мали 
кілька тисяч гривень, які наколядували взимку. 
В рамках проекту заодно вирішили придбати і 
ноутбук, щоб записувати й популяризувати на-
родну спадщину. 

Валентина Репета, Марія Дідицька, Катерина 
Лойко, Любов Старушик – «довгожителі» ама-
торського колективу. Жінки радіють, що змо-
жуть виступати у яскравих одностроях. Кожна з 
п’ятнадцяти учасниць «Діброви» має старовинні 
сорочки та спідниці, однак їм було приємно ви-
ступати на всеукраїнській сцені в однакових 
костюмах. Тепер жінки мріють про модельне сце-
нічне взуття – туфлі або чобітки. Вже і майстра 
знайшли, який виконає їхнє замовлення, однак 
знову все впирається у кошти. Пара такого взуття 
вартує в межах тисячі гривень. Та жінки не впа-
дають у відчай, а налаштовані досягнути мети. 

– Дякуємо Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» за те, що ви не лише переймаєтеся пробле-
мами сільських закладів культури, а й допома-
гаєте їх розв’язати. Наші аматори – небайдужі 
та ініціативні люди, які, попри повсякденну ру-
тинну роботу, знаходять час для творчості та 
тішать своїми піснями шанувальників, – зазна-
чила Оксана Бірук. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ, 
Ратнівський район

масових заходів та виступів само-
діяльних колективів у сільському 
клубі бракувало новітнього тех-
нічного оснащення. 

Завдяки співфінансуванню із 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» у клубі відтепер є ноутбук, 
проектор та екран. 

– У нашому селі часто відбу-
ваються масові заходи: дискотеки, 
спортивні змагання, концерти. 
Щороку всією громадою свят-

куємо Різдво, День села, обжин-
ки, – каже голова ініціативної 
групи Ганна Рибачук. –  При клубі 
діють фольклорний гурт «Бере-
жанка», драматичний і вокаль-
ний гуртки та гурток художнього 
слова. Учасники художньої само-
діяльності беруть участь у район-
них творчих звітах, виборюють 
призові місця. Тому стараємося 
залучати благодійні кошти, щоб 
підтримувати клуб у належному 
стані. Вже перекрили дах, планує-
мо поміняти вікна і двері та зроби-
ти підвісну стелю. Для проведення 
дискотек придбали світломузику, 
новий мікшер, якісні мікрофони. 
Але щоб молодь активніше брала 
участь у культурних заходах, нам 
були потрібні ноутбук, проектор 
та екран. 

– У цьому селі дуже активна 
завідувачка клубу Ганна Рибачук. 
Тут не забувають про батьківські 
традиції, шанують народну пісню. 
Сподіваємося, що в сільському за-
кладі культури й надалі вирува-
тиме життя, – зазначила керівник 
любомльського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Лариса Солом’янюк.  

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Любомльський район

ДОШКІЛЛЯ

ЦИФРОВЕ ПІАНІНО 
ДЛЯ «ДО-МІ-СОЛЬКИ»
«Музика змінює наше життя» – 
проект із такою промовистою 
назвою реалізували у 
старовижівському дитсадочку 
«Сонечко». А якщо конкретно, 
то завдяки співпраці з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у 
дошкільний заклад придбали 
цифрове піаніно. 

– У цей дитсадок ходили троє моїх 
онуків, зараз його відвідує наймолод-
ший, четвертий внучок, – каже пенсіо-
нерка Марія Семенюк. – Я пам’ятаю, 
як на свята діткам акомпанували під 
баян чи фортепіано «Україна». Оби-
два інструменти вийшли з ладу, тому 
батьки організувалися й вирішили 
придбати новий сучасний інструмент. 

Ініціативна група підрахувала: 
якісне цифрове піаніно коштує неде-
шево. Тому звернулися по допомогу в 
старовижівське представництво Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Завідувачка ДНЗ «Сонечко» Ла-
риса Мазурчук каже, що працівники 
дитсадка вже мали позитивний до-
свід співпраці з Фондом. У 2016 році 
за його підтримки батьки зробили 
благоустрій групи «Ягідка». Тому му-
зичні керівники вирішили подати на 

розгляд ще один проект. Адже фор-
тепіано «Україна» 1982 року випуску 
вже відпрацювало свій ресурс. Ін-
струмент доводилося часто налашто-
вувати, та все одно він фальшивив, 
клавіші западали.  

– Щорічно в музичній залі дитса-
дочка ми проводимо багато заходів, 
конкурсів і свят. Тут відбуваються ра-
йонні звіти художньої самодіяльності 
«Веселі нотки», «Козацькі забави» та 
спортивні розваги. Також протягом 
навчального року в садочку ефектив-
но працює вокальний гурток «До-мі-
солька», учасники якого опановують 
гру на музичних інструментах та 
вчаться співати. Вихованці дитсадка 
успішно виступають на різних кон-
курсах, виборюють заслужені нагоро-
ди, – хвалить юних талантів Любов 
Кінах, музичний керівник дитсадка. 

Перший концерт під акомпане-
мент нового піаніно в садочку присвя-
тили бабусям. Юні таланти декламу-
вали вірші, співали пісні, а наостанок 
запросили найрідніших до танцю. 
Свято вдалося – про це свідчили сльо-
зи вдячності на обличчях щасливих 
бабусь.      

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Старовижівський район

Найдужче подарункам радіють діти

Співає гурт «Діброва»

Музичні керівники радіють 
новому інструменту
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ЯСКРАВЕ ДОЗВІЛЛЯ РАДІСТЬ ДИТИНСТВА

З ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕЙ СПОРТИВНІ ЗВИТЯГИ

ФУТБОЛ – ЦЕ БОРОТЬБА, 
ЯКА ВЧИТЬ НЕ ЗДАВАТИСЯ

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК У 
ПОДАРУНОК ДО ДНЯ СЕЛА

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача «З добром у серці» 
 вівторок, 11:10
повтор: середа, 11:10
  п’ятниця,  11:10
 субота,  11:10

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 11:20
 субота, 18:20 
 неділя, 11:20
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

ТРК «Аверс»

АНОНС

Дайджест «Тільки разом» 
 субота, 18:20

Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

У центрі селища Мар’янівка, що на 
Горохівщині, зібралися дітки з усієї округи. 
На їхніх обличчях – щирі усмішки, в очах – 
іскринки радості. Нарешті збулася мрія 
малечі: на місці, що з року в рік заростало 
травою, постав яскравий ігровий майданчик. 
Невгамовна дітвора ледь стримує себе, 
щоб не перелізти через червону стрічку, 
якою обгородили територію до урочистого 
відкриття. Та все ж цікавість бере гору. Якась 
мить – і хлопчаки та дівчатка у святковому 
вбранні випробовують нові гойдалки, 
каруселі, гірки.

Колись Мар’янівка була найбільшим 
промисловим центром району. Плодокон-
сервний завод, сирзавод, хлібоприймальне 
підприємство, потужний цукровий завод 
забезпечували робочими місцями не лише 
жителів селища, а й людей із сусідніх сіл. 
Але один за одним вони закрилися та пере-
творилися на руїни. Наразі цукровий завод 
реконструюють, тож люди вірять, що в їхньо-
му населеному пункті знову завирує життя. 
Та вони не сидять, чекаючи змін. Активні 
мар’янівці взялися своїми силами покращу-

вати благоустрій селища.
Спочатку вирішили облаштувати міс-

це для дозвілля дітей. Старатися є для кого: в 
Мар’янівці проживає понад 500 дітлахів. Ініціа-
тором створення ігрової зони у селищі стала 
мама двох діток Галина Степанюк. Підтримала 
її депутатка селищної ради Євгенія Мельничук. 
Разом і звернулися у горохівське представни-
цтво Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Не всі люди вірили, що вдасться довести 
справу до кінця. Але в нас була мета – зробити 
щось для нашого селища, – ділиться Євгенія 
Мельничук, яка й очолила ініціативну групу 
із реалізації проекту. – Це центр Мар’янівки. 
Тут велике скупчення людей, завжди багато 
дітей. Тому це ідеальне місце для дитячого 
майданчика. 

Ходячи від будинку до будинку, стукаючи 
у кожні двері, ініціативній групі вдалося на-
збирати понад 10 тисяч гривень. Адже частка 
співфінансування громади – основна умова 
реалізації проекту Фонду. Хтось здавав 20 гри-
вень, хтось 200. Хто не мав на той момент гро-
шей, приносив пізніше. Активну громаду під-
тримав селищний голова Микола Климчук, 

залучивши кошти з бюджету селища.
– Люди щиро відгукнулися на ідею облаш-

тувати дитячий майданчик. Дуже добре, що є 
такі фонди, які йдуть на співпрацю з громадою. 
Спільними зусиллями легше втілювати заду-
мане в життя, – резюмує селищний голова.

Керівник представництва Фонду в Горо-
хівському районі Людмила Марадевич відмі-
тила, що мар’янівська громада дуже відпові-
дально підійшла до реалізації проекту:

– Проект доволі вартісний. Але коли гро-
мада об’єднується навколо спільної ідеї, коли 
є бажання змінити щось на благо своїх діток, 
тоді всі перепони зникають. У нас була гарна 
конструктивна робота. Як результат – щасли-
ва та радісна дітвора. 

Попереду ціле літо. З новим майданчиком 
у мар’янівських дітей воно буде цікавішим і 
насиченішим. Тим часом батьки працюють 
над черговим проектом. Якщо громада діяти-
ме в такому темпі, то у новому навчальному 
році мар’янівські школярі писатимуть на но-
вих дошках.

Ірина ЮЗВА, 
Горохівський район 

25 травня луцькі ЗОШ №15 та 
СЗОШ №5 приймали найсильніші 
команди школярів з міні-футболу. 
Саме цього дня відбулися 
фінальні етапи шкільного турніру 
з міні-футболу «Шкіряний 
м’яч», організованого Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
сприяння управління освіти 
Луцької міської ради. 

Про сучасний дитячий 
ігровий майданчик 

жителі села Пульмо 
Шацького району мріяли 
давно. Адже активний 
відпочинок дітей на свіжому 
повітрі і корисний, і цікавий. 
Спільними зусиллями 
місцевої громади та Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 
проект вдалося реалізувати, 
і тепер в центрі села – новий 
якісний дитячий майданчик.

За підсумками групового етапу, який три-
вав 22 та 24 травня на міні-футбольних май-
данчиках, збудованих Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом», до фінальної стадії серед 
школярів 6-7 класів вийшли команди шкіл 
№№ 3, 7, 9, 15, 18 та 19. Серед школярів 8-9 
класів – шкіл №№ 3, 5, 13, 19, 24 та правознав-
чого ліцею, а серед учнів 10-11 класів – ЗОШ 
№№ 3, 10, 22 і правознавчого ліцею. Саме ці 
команди виборювали звання найкращої фут-
больної школи Луцька.

Вчитель фізкультури СЗОШ №5 Світлана 
Радченко каже, що такі турніри пропагують 
здоровий спосіб життя і навчають командної 
гри. Також на змагання традиційно навіду-
ються професійні футболісти, які придивля-
ються до юних спортсменів та обирають собі 
вихованців.

Вчитель фізкультури луцького НВК № 24 
Віктор Єзерський каже:

– Наші діти активно беруть участь у тур-
нірах з міні-футболу. Головне – заохотити їх з 
молодших класів. І тоді вони старатимуться 
виявити себе. У мене ще є мрія, аби в таких 
змаганнях брали участь дівчата. Учениці на-
шої школи були чемпіонками Луцька, тому 
могли гідно показати себе на турнірі. Я наго-
лошую школярам: навіть якщо ви не потра-
пите у професійний футбол, він буде з вами 
завжди на любительському рівні.

Вихованці Віктора Єзерського – восьми-
класники Валентин Климук та Арсен Вари-
щук – переконані, що футбол – це боротьба, 

яка вчить не здаватися. Хлопці впевнені: не-
залежно від результатів, і надалі займати-
муться спортом.

Щодо самого фінального етапу турніру, то 
найпершими розпочали боротьбу за медалі 
учні 10-11 класів. За підсумками фіналу, І місце 
посіла команда ЗОШ № 13, ІІ місце – команда 
правознавчого ліцею, а третю сходинку – НВК 
№ 10. Далі відбулися змагання серед школярів 
6-7 класів, де перемогу здобули учні гімназії 
№ 18, а ІІ місце вибороли учні НВК № 9, ІІІ міс-
це посіли юні спортсмени з ЗОШ № 3.

Завершували змагання школярі 8-9 кла-
сів. У підсумку перемогу здобула команда 
ЗОШ № 19, ІІ місце посіли учні НВК № 24, а 
ІІІ місце – ЗОШ № 13. Усі переможці отрима-
ли в нагороду спортивний інвентар. 

– Змагання такого рівня Фонд прово-
дить уже втретє, із кожним роком вони на-
бирають усе більших обертів, популярності й 
охоплюють максимальну кількість школярів. 
Саме такі заходи згуртовують дітей, дають 
можливість виявити себе. Одним із пріори-
тетів роботи Фонду «Тільки разом» є фізична 
культура і спорт. Сьогодні ми бачимо, скіль-
ки позитивних емоцій та вражень в учнів, 
скільки усмішок та радості на їхніх обличчях. 
Впевнений, що ця подія залишиться у їхній 
пам’яті назавжди, – резюмував координатор 
програми «Волинь спортивна» Фонду Олек-
сій Сорокун.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

Село Пульмо є одним з найбільших на-
селених пунктів Шацького району, в якому 
проживає 1329 жителів. Село перспектив-
не, тут народжується та підростає чимало 
діток. Ініціативна група депутатів Пуль-
мівської сільської ради від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» підготу-
вала проект «Дитяча мрія», метою якого 
стало будівництво дитячого майданчика, та 
подала його на конкурс проектів Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом». Проект було по-
годжено та реалізовано спільно з громадою. 
Долучилися до встановлення майданчика і 
співфінансування сільська й районна ради, 
приватні підприємці з Пульма та Шацька, а 

також місцеві жителі.
Урочисте відкриття дитячого майдан-

чика збіглося зі святкуванням Дня села. На 
свято зібралося багато пульмівчан та гос-
тей. Участь в урочистостях взяли й пред-
ставники Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Керівник шацького представництва 
Фонду Наталія Корінь привітала всіх жи-
телів та гостей із Днем села, побажала всім 
міцного здоров’я, добра, щастя, родинного 
затишку й достатку. Подякувала громаді 
за співпрацю та побажала успіху у всіх по-
чинаннях, процвітання і розвитку. Це вже 
другий проект, реалізований пульмівською 
громадою спільно з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

На честь свята за підтримки Фонду у 
гості до малечі завітали аніматори: Фікси-
ки та Міккі Мауси, які подарували діткам 
безліч позитивних емоцій, гарний настрій 
та цікаві ігри. Щастям світилися не тільки 
обличчя малечі, а й дорослих. Урочисте від-
криття майданчика надовго запам’ятається 
жителям села. Малеча ж радіє своєму ново-
му простору для ігор та розваг, адже попе-
реду – літні канікули.

Оксана ВАШКЕВИЧ, 
Шацький район

Запеклий поєдинок

Малеча радіє новому 
простору для ігор та розваг 

Хлопчики й дівчатка 
випробовують нові гойдалки Яке ж свято без повітряних кульок?

Яскравий майданчик 
для дитячих забав



Мені подобається, коли мені заздрять. Значить, я виграю. Серіал «Помаранчевий – хіт сезону»
www.volynnews.com
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СУБОТА 10 червня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

23.20, 00.10 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45, 00.15 Телемагазин
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.45 Фольк-music
13.05 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
17.30 Богатирські ігри
18.30 Чоловічий клуб. 

Спецвипуск. Фрі-файт
19.30 Чоловічий клуб
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
23.50 На слуху
01.20 Д/с «Історичні 

розслідування»
03.55 Музичне турне
05.00 Д/ф «Смакула. 

Історія одного 
відкриття»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
05.49, 08.35 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.20 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.40 Ревізор.Спецвипуск
10.50 Ревізор Крамниці
12.45 Від пацанки до 

панянки
15.10 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 
фрікаделькі»

17.00 Х/ф «Мармадьюк»
18.45 Х/ф «Хеллбой: 

Герой із пекла»
21.00 Х/ф «Хенкок»
22.50 Х/ф «Спуск»
00.50 Х/ф «Чорні мітки»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Все буде добре!»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.35 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»
15.20 Х/ф 

«Домоправитель»
17.05 Х/ф «Прилетить 

раптом чарівник»
19.00 Х/ф «Кохання 

Надії»
22.50 Х/ф «Службовий 

роман»
01.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.25 «Мультфільми»

10.45 М/ф «Плодді 

супергерой»

12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

13.30 «Орел і Решка»

23.45 «Вечірній квартал»

01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Сьогодні
07.15, 05.20 Зірковий 

шлях
09.10 Т/с «Кохання як 

нещасний випадок»
12.40, 15.20 Т/с «Ліки для 

бабусі»
16.40, 19.40 Т/с «Мої чужі 

діти»
21.00 Шоу братів 

Шумахерів
23.00 Реальна містика
02.40 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.10 Містична Україна
08.50, 19.20 У пошуках 

істини
10.30 Смертельний 

двобій
12.00, 21.10 Мисливці на 

динозаврів
14.00 Квест
15.00 У пошуках краси
17.40 Путівник 

неприємностей
23.00 Паранормальний 

світ
00.00 Війна всередині нас

МЕГА

06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 «Таємний код Віри»
11.00, 23.10 «Світське 

життя»
12.00 Х/ф «Катерина»
16.25 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
19.30 «ТСН»
20.15 «Вечірній квартал 

2017»
22.10 «Вечірній квартал. 

Дайджест»
00.10, 03.25 «Ліга сміху 2»

1+1

06.10 Х/ф «Формула 
кохання»

08.00, 04.15 Х/ф 
«Бережи мене, мій 
талісман»

09.30 «Україна вражає»
10.00 Д/п «Формула 

кохання О.Абдулова»
11.00, 05.20 Х/ф 

«Шукайте жінку»
14.00, 20.30 Т/с «Мессінг: 

Той, хто бачив крізь 
час»

20.00, 02.30 «Подробиці»
23.00 «Великий бокс. 

О.Малиновський 
- С.Сампайо. 
Д.Берінчик-А.Гарба»

01.00 Х/ф «Сліпий 
горизонт»

03.00 Х/ф «Дівчина з 
маяка»

ІНТЕР

08.00 Без гальм
09.55 Дизель-шоу. 

Дайджест
11.05 Відпустка за 

обміном
12.00, 13.00 Т/с «На 

трьох»
12.45 Факти
13.55 Х/ф «Бетховен»
15.25 Х/ф «Бетховен-2»
17.10 Х/ф «Джон Рембо 

(Рембо-4)»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»
22.00 Х/ф «Напад на 

13-й відділок»
00.00 Х/ф «Людина 

пітьми»
01.45 Т/с «Лас-Вегас»

ICTV

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

кролики. Вторгнення»
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
11.10 М/ф «Чарівна 

карусель»
12.35, 19.50 Одного разу 

під Полтавою
15.15 Казки У Кіно
16.20 Х/ф «Агент Коді 

Бенкс»
18.00 Х/ф «Агент 

Коді Бенкс 2. Пункт 
призначення - Лондон»

20.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф «Циганка Аза»
01.40 Х/ф «Я твій герой»
03.40 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 «Музичний 

проспект»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 23.15, 03.30 

«Волинська веселка»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30 Тема дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до успіху»
13.40 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
14.35 «Бременські музики»
15.00 «Солодкий вікенд»
15.30 Т/ф «Голоби: з 

вірою у громаду»
16.00 Новини. День
17.00 «Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ф «З ім’ям Олени 

Пчілки»
20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
22.30 «Вікно в Америку»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.25 Д/ф «Іван 

Терещенко. Колекціонер 
справ благодійних»

01.45 Т/ф «Ізидора Косач: 
«Побачиш Україну - 
привітай!»

02.35 Т/ц «Спадщина»
03.05 Т/ц «Видатні 

волиняни»
04.30 «Міжнародний 

проект культурно-
професійних обмінів»

06.00 «Остання 
барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Волинський портрет
07.00, 18.00 Мозаїка 

батьківства
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 «На часі»
08.40, 09.40, 19.10, 21.55, 

00.25, 02.55 Погода
08.45, 18.30, 20.30, 

22.00, 02.20 Вголос
09.45 Я тут живу
10.00 Х/ф «Краще бути 

вродливою і багатою»
11.40, 23.40 Феєрія 

мандрів
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Англійські Класи
12.30 Слідство Інфо
13.00 Концерт «Чорні 

черешні»

АВЕРС 14.00 Так чи інакше
15.00 Т/с «Так мало часу»
16.00 Так чи інакше
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Завтра-сьогодні
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 

Новини «На часі». 
19.15 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.10 Х/ф «Вікно 

навпроти»
00.30 Т/с «Таємничий 

острів»
01.00 Концерт Катерини 

Малицької «Серце не 
камінь»

02.00 МузейОк
03.00 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Мрія»
05.40 Волинський портрет

П’ЯТНИЦЯ 9 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, 
16.30 Т/с «Аристократи» 
10.00 Т/с «На межі. 
Група «Антитерор» 
11.00 Д/с «Історичні 
розслідування» 12.05 
Баклани на Балкани 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.40 «Схеми» 
14.10 Т/с «Анна Піль» 
15.35 Віра. Надія. 
Любов 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 
Т/с «Оповідання ХІХ 
століття» 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Підсумки 
23.50 Від першої особи 
00.15 Телемагазин 02.40 
Фольк-music 03.40 Д/с 
«Середземномор’я» 04.30 
Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
04.05 Т/с «Татусеві дочки»
05.55, 18.00 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.10 Т/с «Молодята»
10.00 Серця трьох
13.15 Серця трьох пост-

шоу
16.00, 19.00 

Суперінтуїція
20.50 Х/ф «Дорогою»
22.40 Х/ф «Морський 

піхотинець»
00.20 Х/ф «Жарти в бік»
02.15 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.15 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком...»
09.05 Х/ф «Мандрівка у 

закоханість»
11.15 Х/ф «Трохи не в 

собі»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.20 Х/ф 

«Домоправитель»
20.05 Х/ф «Прилетить 

раптом чарівник»
22.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
10.30, 00.50 «Розсміши 

коміка»
11.30, 19.00 «Навколо М»
12.25, 01.40 «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»
02.25 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 

23.00, 03.20 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 05.40 Зірковий 

шлях
10.50, 04.10 Реальна 

містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
15.00 Події
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Кохання 

як нещасний випадок»
23.20 «Слідами Блокади 

- 2» Спеціальний 
репортаж

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

УКРАЇНА
06.00, 14.30 Бандитська 
Одеса 07.20 Україна: 
забута історія 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 За межею 
комфорту 10.50, 17.00 
Пригоди Остіна Стівенса 
11.50 У пошуках краси 
13.40 Містична Україна 
15.20, 23.40 Смертельний 
двобій 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Квест 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Путівник 
неприємностей 00.30 
Прихована реальність 
05.30 Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку - 4»

12.20 Т/с «Матусі - 2»

14.00, 15.00 Т/с «Свати 

- 4»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 22.30 «Ліга сміху 2»

00.40 «Вечірній Київ»

04.25 «Маленькі гіганти»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.00, 12.25 Т/с «1941»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.45 «Подробиці 

тижня»
22.00 Х/ф «Двоє під 

однією парасолькою»
23.50 Х/ф «Міський 

романс»
03.25 «Чекай на мене»
05.10 М/ф «Казка про 

царя Салтана»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Інсайдер
11.05, 13.15 Х/ф 

«Рембо-3»
13.25, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.40 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф «Джон Рембо 

(Рембо-4)»
01.20 Т/с «Лас-Вегас»
02.45 Стоп-10
04.40 Т/с «Відділ 44»

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» 
10.00 Х/ф «Я твій герой» 
12.20, 16.45 Казки У 
Кіно 12.45, 17.50, 03.00 
Країна У 13.20 Одного 
разу під Полтавою 13.45 
Готель Галіція 14.25 
Т/с «Домашній арешт» 
15.30, 04.15 Віталька 
18.50 Панянка-селянка 
20.00 Х/ф «Агент Коді 
Бенкс» 21.40 Х/ф «Агент 
Коді Бенкс 2. Пункт 
призначення - Лондон» 
23.30 Х/ф «Як утратити 
друзів і примусити всіх 
тебе ненавидіти» 01.20 
Х/ф «Циганка Аза» 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25, 04.25 

«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»
11.10 «Шацькі молодички»
11.30 Т/ц «Роки і долі»
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» 
15.15, 17.00 «Дитячий 

світ»
15.30 «На всі 100»
16.00 Новини. День
16.30, 23.15 Тема дня
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.00 «Музичний 

проспект»
18.30 Т/ц «Твій дім»
19.00, 00.00 Новини. 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Видатні 

волиняни» (З. Рубан)
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок
22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.55 Вистава «Лесина 

містерія»
04.30 «Музичний проспект»
05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Мультфільм
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»
06.25 «Волинська веселка»

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»

07.40, 08.40, 18.55, 22.10, 
00.40, 03.10 Погода

07.45, 18.30, 20.30, 
02.20 Вголос

08.45 Феєрія мандрів
09.10 Т/с «Поклик 

предків»
10.00 Х/ф «Діаманти 

шаха»
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 «Зіграй 

мені мелодію дощу»

АВЕРС 14.00 Шукаємо таланти
14.30 Слідство Інфо
15.00 Джем
16.00 Т/с «Так мало часу»
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Мозаїка 

батьківства
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 «Краще 

бути вродливою і 
багатою»

00.45 Т/с «Таємничий 
острів»

01.10 Концерт «Чорні 
черешні»

02.00 МузейОк
03.15 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Пирогов»

«ТЕРМІНАТОР» 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ

Голлівудський актор і колишній 
губернатор американського штату 

Каліфорнія Арнольд Шварценеггер 
заявив, що має намір знятися в шостій 
частині фільму «Термінатор», пише 
The Mirror. 

Актор також повідомив, що нещодавно 
зустрічався з режисером Джеймсом Кеме-
роном, щоб обговорити наступну частину 
блокбастера. 

«Я буду у фільмі», – підтвердив актор, 
якому незабаром виповнюється 70 років.

Нагадаємо, остання частина бойовика 
«Термінатор: Генезис» вийшла на екрани в 
2015 році. Раніше повідомлялося, що кіно-
компанія Paramount Pictures закрила про-
ект і більше не зніматиме «Термінатора».

у світі кіно

Фільм «Хеллбой: Герой із пекла»

Фільм «Прилетить раптом чарівник»

Фільм «Агент Коді Бенкс»

18:45

20:05

20:00

kinoprofi .org

Фільм «Як викрасти хмарочос»

20:05

m
oviestape.net

ruskino.ru

kinogo-net-hd.ru

ВЕСІЛЬНІ ГРОШІ – 
РОДИНАМ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ 

Українська співачка Джамала, яка 
нещодавно вийшла заміж за Бекіра 

Сулейманова, зізналася, що частину 
подарованих на весілля грошей 
віддала родинам політичних в’язнів, 
йдеться у «Світському житті».

За словами співачки, ще коли крим-
ські татари були у вигнанні в Середній Азії, 
побутувала традиція збирати на весіл-
лях у спеціальний кошик гроші для дітей 
політв’язнів. Подружжя вирішило цю тра-
дицію відновити.  

«На жаль, нині така сумна історія по-
вертається», – додала Джамала. 

Артистка також розповіла, що вони з 
чоловіком запросили рідних із Криму на 
своє весілля до Києва, проте не всіх гостей 
впустили до української столиці.

«Хотіли, щоб у людей, які приїхали з 
Криму, було відчуття, що вони у себе вдо-
ма», – розповіла Джамала. 

добра справа

m
edic-life.com

.ua

facebook.com.jamalaoffi  cial
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Наші життя вимірюються не роками, а життями тих людей, яких ми торкнулися. 
Фільм «Голодні ігри: І спалахне полум’я»
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НЕДІЛЯ 11 червня
06.00 Світ православ’я
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.15 Телемагазин
09.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

09.55 Х/ф «Сісі 
- непокірна 
імператриця»

12.00 Театральні сезони
12.40, 01.20 Д/с «Блюз. 

Мартін Скорсезе 
представляє»

14.05 Мистецькі історії
14.15 Фольк-music
15.40 Перший на селі
16.10 Д/с «Орегонський 

путівник»
16.45 Х/ф «Одержимість»
18.35 Х/ф «Золото»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
22.20 Д/с «Дикі тварини»
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. 
02.40 Чоловічий клуб. 

Спецвипуск. Фрі-файт
03.30 Чоловічий клуб
04.00 Поза часом. 

Телевистава «Украдене 
щастя»

05.05, 12.45 Факти
05.35, 04.00 Т/с «Слідчі»
07.35 Т/с «Відділ 44»
11.15, 13.00 Х/ф 

«Людина пітьми»
13.20 Х/ф «Бетховен»
15.00 Х/ф «Бетховен-2»
16.45 Х/ф «Як викрасти 

хмарочос»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Повітряний 

маршал»
22.45 Х/ф «Людина-

вовк»
00.35 Х/ф «Напад на 

13-й відділок»
02.25 Т/с «Лас-Вегас»

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 «Лис Микита»
07.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
11.00 М/ф «Тітоф»
12.25, 01.40 Х/ф «Усе, 

чого хоче Лола»
14.30, 19.50 Одного разу 

під Полтавою
16.00 Країна У
20.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф «Як утратити 

друзів і примусити 
всіх тебе ненавидіти»

03.25 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 Т/ф «Голоби: з 

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30, 19.25 «Медичний 

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

МІКС»
12.15 «Кошик творчих 

ідей»
12.35 «Як горобець 

розуму шукав»
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
14.40 Мультфільм
15.00 «Дитячий світ»
15.25 «Антракт» (І. Пуц)
16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Піщані історії»
17.00 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»
18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
19.50 «Солодкий вікенд»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
22.00 «Волинський 

тиждень» (сурдопереклад)
22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 «На всі 100»
00.30 «Музичний 

проспект»
01.00 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»
02.30 Т/ц «Історія без 

купюр»
03.00 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
04.25 «Музика літа»
06.00 «Український клуб»

06.50 «Все буде добре!»

08.45 «Все буде смачно!»

09.40 «Караоке на 

Майдані»

10.35 «Планета земля 2»

11.40 Х/ф «Кохання 
Надії»

15.15 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

19.05, 02.35 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

23.00 «Я соромлюсь 

свого тіла 3»

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

додай води»
11.40 М/ф «Плодді 

супергерой»
13.00 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Пробач за 

кохання»
01.10 «Розсміши коміка»
02.50 «Нічне життя»

07.40 Зірковий шлях
09.20 Х/ф «Вальс - бостон»
11.15 Т/с «Мої чужі діти»
15.10 Т/с «Один єдиний і 

назавжди»
18.50 Футбол. 

Кваліфікація ЧС-2018. 
Фінляндія- Україна

21.00, 05.50 Події тижня з 
Олегом Панютою

22.00 Т/с «Будинок з 
сюрпризом»

01.40 Реальна містика
02.30 Таємний код 

зламано. Молодість
03.20 Таємний код зламано. 

Сон. Смерть
05.00 Таємний код 

зламано. Кохання

07.10 Містична Україна
08.50, 19.20 У пошуках 

істини
10.30 Смертельний двобій
12.00, 21.10 Мисливці на 

динозаврів
14.00 Квест
15.00 У пошуках краси
17.40 Путівник 

неприємностей
23.00 Паранормальний світ
23.50 Шосте відчуття. Дар 

чи прокляття?
00.40 Потойбіччя. Сни
01.30 Контроль свідомості
02.20 Леонід Биков. 

Зустрічна смуга
03.10 Два Миронових
03.50 Юрій Нікулін

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 «ТСН»
07.00, 18.40 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 

2017»
10.50, 12.05, 13.30, 

14.45, 16.00, 17.15 
«Світ навиворіт - 6»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Я тебе нікому 
не віддам»

00.45 «Аргумент кiно»
01.40 «Світське життя»
04.15 «Таємний код Віри»

08.00 «уДачний проект»

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і Решка. Рай 

і пекло»

11.00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»

12.00 Х/ф «Любов від 

усіх хвороб»

14.10, 21.00 Т/с «Мессінг: 

Той, хто бачив крізь 

час»

20.00, 02.05 «Подробиці»

22.20 Х/ф «Час гріхів»

00.10 Х/ф «Палаючий 

острів»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.05 Т/с «Татусеві дочки»
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.25 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 
фрікаделькі»

09.10 Х/ф «Дублери»
11.25 Х/ф «Континуум»
13.45 Х/ф «Ціна 

безсмертя»
16.00 Х/ф «Хеллбой: 

Герой із пекла»
18.15 Х/ф «Хенкок»
20.00 Х/ф «Вавілон 

нашої ери»
22.00 Х/ф «Священик»
23.45 Х/ф «Спуск 2»

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Волинський 
портрет

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

часі». Спецвипуск
08.25, 09.25, 18.55, 

21.55 Погода
08.30, 14.30, 21.00 

Феєрія мандрів
08.50, 14.50, 18.30, 

20.30 Вголос
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00 Х/ф «Вікно 

навпроти»
11.00 Так чи інакше
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Благодатна купель
13.00 Концерт Катерини 

АВЕРС Малицької «Серце не 
камінь»

14.00 Дайджест
15.00 Т/с «Так мало часу»
16.00 Джем
17.00 Глобал 3000
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 «Акваріум»
01.40 Т/с «Таємничий 

острів»
02.15 МузейОк
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Концерт «Один в 

каное»
04.30 Ретроспектива: 

«Доля Марини»

ФУТБОЛ 1

ПН 5 червня ВТ 6 червня СР 7 червня ЧТ 8 червня ПТ 9 червня СБ 10 червня НД 11 червня
06.00 Боруссія (Д) - Реал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45 
Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Олександрія - Динамо 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 Іллічівець - Десна. 
Перша Ліга 12.00 Сандерленд 
- Евертон. Чемпіонат Англії 
13.50 Аустрія - Рома. Ліга 
Європи УЄФА 15.55 Огляд 
сезону. Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 16.50 Шахтар - 
Дніпро 18.30, 21.40 «Ніч Ліги 
Чемпіонів» 19.30 Ювентус 
- Реал. Фінал. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 22.45 Огляд сезону. 
Чемпіонат Англії 00.40 
Ліверпуль - Лестер. Чемпіонат 
Англії 02.30 Огляд сезону. 
Чемпіонат Іспанії 03.25 Наполі 
- Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 05.15 Топ-матч 

06.00, 15.55 «Європейський 
WEEKEND» 07.05, 19.55 Огляд 
сезону. Чемпіонат Іспанії 08.00, 
17.35, 01.10, 03.15, 05.20 
Топ-матч 08.10 Арсенал - Челсі. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.15 Барселона - Ман Сіті. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 12.25 Ювентус 
- Реал. Фінал. Ліга Чемпіонів 
14.40 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
17.00 «Мессі - кращий 
бомбардир сезону» 17.55 LIVE. 
U-21. Україна - Чорногорія. 
Турнір В.В. Лобановського 
20.45 МЮ - Сент-Етьєнн. 1/16 
фіналу. Ліга Європи 22.45 
Арсенал - ПСЖ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.35 «Мессі - кращий 
бомбардир сезону» 01.25 
Україна - Мальта. Контрольна 
гра 03.30 Феєнорд - МЮ

06.00, 08.00, 03.50 Топ-матч 
06.10 Вотфорд - Евертон. 
Чемпіонат Англії 08.10 U-21. 
Україна - Чорногорія. Турнір 
В.В. Лобановського 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.15 Сандерленд - 
Арсенал. Чемпіонат Англії 
12.00 Олександрія - Волинь 
13.45 Огляд сезону. Чемпіонат 
Англії 15.55 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 16.25 
Україна - Мальта. Контрольна 
гра 18.15 Олександрія - 
Зірка 20.05 «Мессі - кращий 
бомбардир сезону». Чемпіонат 
Іспанії 20.40 Тоттенгем - Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 
22.45 Огляд сезону. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Іллічівець - Десна. 
Перша Ліга 01.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів 02.00 Зірка - Шахтар 
04.00 Лестер - Ман Сіті

06.00, 08.00, 17.45, 19.55, 
03.40 Топ-матч 06.10 Сталь - 
Олімпік 08.05 Огляд сезону. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Україна - Мальта. Контрольна 
гра 12.05 Барселона - 
Боруссія (М). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.50 Ман Сіті - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 15.55 
U-21. Україна - Чорногорія. 
Турнір В.В. Лобановського 
17.55 LIVE. U-21. Україна - 
Фінляндія/Сербія. Турнір 
В.В. Лобановського 20.10 
Журнал Ліги Чемпіонів 20.40 
Лестер - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 22.45 Ювентус - Реал. 
Фінал. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.00 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
01.50 Саутгемптон - Бернлі. 
Чемпіонат Англії 03.55 Олімпік 
- Шахтар 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Бельгія - Греція. Відбір до 
ЧС-2018 08.10 Португалія - 
Угорщина. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15, 03.55 U-21. 
Україна - Фінляндія/Сербія. 
Турнір В.В. Лобановського 
12.05 Іспанія - Ізраїль. Відбір 
до ЧС-2018 13.50 Хорватія 
- Україна. Відбір до ЧС-2018 
16.00 Туреччина - Фінляндія 
17.45 Журнал Ліги Чемпіонів 
18.15 Україна - Мальта. 
Контрольна гра 20.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 20.30, 23.40 
«Шлях на Мундіаль» 21.35 
LIVE. Швеція - Франція. Відбір 
до ЧС-2018 00.30 Огляд 1-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-
2018. Прем’єра 02.05 Боснія і 
Герцеговина - Греція. Відбір до 
ЧС-2018. Прем’єра 

06.00 Топ-матч 06.05 Латвія - 
Португалія. Відбір до ЧС-2018 
07.55 Журнал Ліги Чемпіонів 
08.25, 17.50, 20.55, 03.20 
Огляд 1-го ігрового дня. Відбір 
до ЧС-2018 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Естонія - Бельгія. Відбір 
до ЧС-2018 12.05 Боснія і 
Герцеговина - Греція. Відбір 
до ЧС-2018 13.50 Нідерланди 
- Люксембург 16.00 Швеція 
- Франція. Відбір до ЧС-2018 
18.50 LIVE. Азербайджан 
- Півн. Ірландія 21.40 LIVE. 
«Шлях на Мундіаль. ONLINE». 
Відбір до ЧС-2018 23.40 
Німеччина - Сан-Марино. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
01.30 Чорногорія - Вірменія. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
04.00 Шотландія - Англія. 
Відбір до ЧС-2018 

06.00, 17.50 Топ-матч 06.05 
Польща - Румунія. Відбір до 
ЧС-2018 07.55 Світ Прем’єр-
Ліги 08.25, 14.30 Огляд 2-го 
ігрового дня. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Журнал Ліги 
Чемпіонів. Прем’єра 10.50 
Азербайджан - Півн. Ірландія. 
Відбір до ЧС-2018 12.40 
Німеччина - Сан-Марино. 
Відбір до ЧС-2018 16.00 Латвія 
- Португалія 18.00, 20.55 
«Головна команда» 18.50 LIVE. 
Фінляндія - Україна. Відбір 
до ЧС-2018 21.45 LIVE. «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 00.15 Косово - 
Туреччина. Відбір до ЧС-2018. 
Прем’єра 02.05 Сербія - Вельс. 
Відбір до ЧС-2018. Прем’єра 
03.55 Ірландія - Австрія. Відбір 
до ЧС-2018 

Фільм «Людина-вовк»

22:45

кino-еeatr.ua

Фільм «Хенкок»

18:15

oxvo.ru
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ЇМО КРОПИВУ 
І ХУДНЕМО!
Аби стабілізувати обмін речовин, 
потрібно пити свіжий сік кропиви 
з молодих пагонів (подрібнити їх і 
вичавити сік) щоденно по 0,5 скл. 
протягом двох тижнів. За цей час 
поліпшиться травлення, активізується 
робота нирок, збільшиться виведення 
рідини та продуктів обміну речовин 
з організму. Суміш соку з медом 
не лише зміцнить організм, але й 
захистить від інфекцій.
Можна приготувати такі відвари із 
кропиви:

 2 ст. ложки суміші коренів і насіння 
кропиви на 2 скл. окропу варити, поки 
не залишиться половина рідини. Для 
того щоб позбавитися від глистів, вжива-
ють 2-3 ст. ложки відвару на день.

 2 ст. ложки коренів кропиви на 1 скл. 
окропу. Варити, поки не залишиться 
половина рідини. Вживати при кашлю-
ку, кровотечах, зубному болю, астмі, 
хворобах шлунка, для спринцювання 
при болях.

 1 ст. ложку квіток кропиви залити 
200 мл окропу. Настояти, процідити, 
вживати при цукровому діабеті.

 1 ст. ложку листя кропиви залити 1 скл. 
окропу. Процідити, вживати з медом 
для покращення роботи серця, печінки, 
нирок, при недокрів’ї, гастритах, після 
пологів.

домашня аптечкадобраніч 

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

ВИСИПАЙТЕСЯ У ПРАВИЛЬНІЙ ПОЗІ 

Чи не найважливіша 
складова здорового 
сну – правильно 

обрана поза. На жаль, 
ідеальної пози для сну 
немає, бо у кожної з 
ймовірних позицій є 
переваги й недоліки, 
пише «24 канал». 

НА СПИНІ
Ця поза є найкращою для 

швидкого засинання. Вона допома-
гає голові, шиї та хребту підтриму-
вати нейтральну позицію, надаючи 
можливість кісткам і м’язам тіла 
максимально релаксувати. Ця поза 
добре підходить для боротьби з 
печією: якщо голова не згинається 
і є в положенні над тілом, а спина 
рівна – шлунок розташовується 
нижче від стравоходу, тому шлун-
ковий сік не зможе потрапити на-
зад у стравохід.

Для тих, хто дбає про красу, 
спання на спині дозволяє уник-
нути зайвого розтягування шкіри 
обличчя.

Проте у цієї пози є й недоліки. 
У положенні на спині нижня щеле-
па западає, викликаючи проблеми 
з диханням. Тому часто люди мо-
жуть хропіти, засинаючи в такому 
положенні.

Спання на спині протипока-
зане людям з важкими захворю-
ваннями – бронхіальною астмою, 
епілепсією, хронічними обструк-
тивними захворюваннями легень. 
Не рекомендована вона для людей 
старшого віку та вагітних жінок.

НА БОЦІ
Ця поза забезпечує опти-

мальне положення шиї і спини, 
запобігає хропінню й не має про-
типоказань. Сон на боці чудово 
підходить для вагітних. Лежання 
на лівому боці сприяє нормаліза-
ції кровотоку в організмі.

НА ЖИВОТІ
Лежачи на животі, неможливо 

підтримувати належне положен-
ня хребта. Усе тіло скручується і 
перекручується, що призводить 
до збільшення навантаження на 

суглоби та м’язи. Як наслідок, після 
такого сну з’являються розтягнен-
ня, запалення м’язів або защем-
лення нервів.

Єдина перевага цієї пози в 
тому, що вона найбільш ефективно 
протистоїть виникненню хропіння.

З ПОДУШКОЮ 
МІЖ КОЛІНАМИ

Під час сну на боці вільна нога, 
яка не впирається у поверхню 
ліжка, може ковзати вперед, спри-
чиняючи обертання попереково-
крижового відділу хребта. Це 
завдає незначного болю в тазо-
стегнових суглобах і спині. Подуш-
ка, затиснута між колінами, усуває 
цю проблему.

ПОЗА ЕМБРІОНА
Якщо ви не ембріон, краще не 

лягайте в його положення і не під-
тягуйте коліна до грудей, стискаю-
чись у клубок. Шия та хребет у цьо-
му положенні незручно вигнуті. 
До того ж, є тиск на діафрагму, що 
заважає диханню.

Щоб більше довідатися про 
власний сон, слід провести над 
собою експеримент. Потрібно по-
стежити деякий час за тим, у якій 
із поз прокидаєтеся вранці. Саме 
це положення організм і впродовж 
ночі вибирає найчастіше.
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АБИ КРАЩЕ СПАТИ, ЇЖТЕ... 
...волоські горіхи. 
Це справжнє джерело 
триптофану – амінокислоти, яка 
виробляє серотонін та мелатонін. 
Вони дуже потрібні організму, 
адже розслабляють розум та 
допомагають врегулювати 
біологічний годинник.
...тепле молоко. Склянка 
розігрітого молока діє дуже 
заспокійливо. Вчені порівнюють 
його із теплою ковдрою. Молочні 
продукти сприяють виробленню 
серотоніну, який викликає 
сонливість і чудово розслабляє 
організм.
...вишневий сік. У ньому багато 
мелатоніну. Вчені з’ясували, що дві 
склянки цього соку на день можуть 
продовжити тривалість сну до 90 
хвилин. Однак не варто зловживати 
пакетованими соками. У них дуже 
багато цукру. 

БУДІВНИЦТВО

 Вікна, двері вхідні, металопластикові та між-
кімнатні від виробника. Водовідливи, гараж-
ні ворота, підвіконня, жалюзі, рулонні штори, 
захисні ролети, москітні сітки. Луцьк, вул. На-
бережна, 4, 095-894-44-08, 097-623-56-69, 
033-228-75-28.

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуляційні 
насоси і насоси для свердловин, обсадні тру-
би для свердловин, запірну арматуру і авто-
матику. Газові лічильники й регулятори тиску. 
050-736-93-28.

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, художню ковку, ворота. 
066-233-86-51, 095-206-74-97.

 Продаю глибинні помпи, міні-башти. Роботи 
із пробивання свердловин, ремонту та обслу-
говування обладнання. Продам плівки теплич-
ні чотирисезонні (Польща), ширина – 6, 8, 12 м; 
бочки пластмасові, харчові на 100-200 л, куби 
на 1000 л. 050-670-90-75, 097-482-40-71.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, камінь 
річковий, цегла (100, 75, облицювальна, вог-
нетривка), блоки (газоблоки, блоки з відсіву 
та фундаментні), клей для блоків, цемент. До-
ставка, послуги маніпулятора та самоскида. 
Гірка Полонка, вул. Луцька, 9, 050-529-95-20, 
096-429-69-75.

 Продаємо дерев’яну вагонку, дерев’яні сходи 
та комплектувальні до них. Недорого. Можли-
ва доставка. 066-074-03-96, 067-948-01-97.

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

 Металопластикові вікна та двері. Вхідні й 
міжкімнатні двері, ролети, жалюзі. Допомо-
жемо підібрати профільну систему, надій-
ну фурнітуру та додаткову комплектацію. 
099-608-02-04, 099-404-71-32 (Аліна).

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

АВТО

 Продам комбайн для збирання гарбузів, а 
також ефективний засіб проти дротяника. Не-
дорого. Ціна договірна. 098-461-20-57.

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, під-
бирач, картоплекопалку, одно- та дворядну 
сівалки, привезені з Польщі. 066-299-23-28, 
097-116-35-35.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал бі-
лого кольору (1996 р.): двигун моноінжектор-
ний 1.8, титанові диски, електропакет, гідро-
підсилювач, сигналізація, центральний замок. 
066-578-01-67 (Валерій).

 Продам недорого трактори Т-25, Т-40АМ, 
ЮМЗ-6АКЛ у доброму технічному стані. Зер-
нозбиральний комбайн Claas Compact 25 (7000 
дол). Любешівський р-н. Доставка безплатна. 
066-345-62-67, 098-640-62-33. 

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

 Автовикуп. Куплю авто вітчизн. та іноз. ви-
робництва у будь-якому стані, нерозмитне-
ні, на польськ. документах. Експертна оцін-
ка, виїзд до клієнта безплатні. 066-770-92-43, 
050-242-02-44, цілодобово.

 Газ в авто. Встановлення, діагностика, на-
лаштування та обслуговування ГБО 2-го та 
4-го поколінь: КМЕ, Stag, Optima, LPG-tech, 
TOMASETTO та ін. Гарантія на встановле-
не обладнання. Заміна несправних комплек-
тувальних, фільтрів газу. Промивання газо-
вих та бензинових форсунок, перевірка свічок 
запалювання на стенді. Луцьк, вул. Нали-
вайка, 24а. 063-440-41-73, 097-510-56-61, 
095-403-99-71.

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), ефективний за-
сіб проти дротяника. Недорого. Ціна договір-
на. 098-461-20-57.

 Продам трактори Т-40, Т-25, Т-16, причіп 
тракторний. 050-942-62-33; 096-721-13-39.

 Продам зернобиральний комбайн Claas 
Protector, ширина жатки – 2,8 м, січкарня – робо-
чий стан. Вартість – 6300 у. о. 095-395-03-80.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам 2-кімн. квартиру з євроремонтом у 
центрі с. Липини, Луцький р-н. Загальна площа 
50 м2, площа кухні 8 м2. Розташована на 2-му 
поверсі 2-поверх. будинку. Є сарай, підвал, 
грядка. Ціна договірна. 066-254-63-47.

 Продам земельну ділянку під будівництво 
(0,12 га) в с. Княгининок Луцького р-ну, вул. 
Зоряна, 7. 095-488-80-30, 098-987-20-14.

 Продам землю під забудову: с. Заріччя, 
Володимир-Волинський р-н, вул. Озерна. 20 со-
ток, 5 хв до міста, неподалік парк. Ціна за до-
мовленістю. Можливий обмін. 096-695-78-85, 
095-360-48-20 (Вадим).

 Продамо ковбасний цех, забійний цех, при-
міщення міжрайбази в м. Камінь-Каширський. 
097-290-74-94.

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок (8х10 м) з госпо-
дарськими спорудами у с. Любче, Рожищенсь-
кий р-н. Земельна ділянка 0,40 га, повністю 
приватизована. Є газ, криниця. Можлива опла-
та частинами. 063-674-48-22.

 Продам газифікований житловий цегля-
ний будинок з усіма надвірними спорудами в 
с. Марковичі, Локачинський р-н, земельна ді-
лянка – 0,45 га. 067-132-02-35.

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

 Продам земельну ділянку під будівництво 
(0,25 га) біля озера і лісу в с. Броди, Ратнів-
ський р-н. 097-898-99-32.

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

 Бузаківське сільське споживче товариство 

(Камінь-Каширський р-н) продає магазини в 
с. Дубровиця, Підріччя, Котуш, магазин госпо-
дарських товарів у с. Хотешів. 068-871-92-92.

 Терміново продам 2-кімн. квартиру покра-
щеного планування в Луцьку (вул. Гулака-
Артемовського). 050-378-38-21.

РОБОТА

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеціаль-
ності; різноробочі на склади, фабрики; зварни-
ки, слюсарі, столяри. Високі зарплати, переві-
рені роботодавці. Візова підтримка. Довезення 
до місця праці. 096-956-37-96, 066-799-53-22. 
(Ліц. МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012).

 На сезонну роботу в с. Світязь (Шацький р-н) 
потрібні кухарі, бармени, офіціанти, кальян-
ники, чанники та охоронці. 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 навички. Є пози-
тивні рекомендації. Подробиці – телефоном. 
095-210-90-33 (Оксана).

 На харчове та кондитерське виробництво по-
трібні працівники (жінки) для роботи на устат-
куванні, інженер-механік, прибиральниці й різ-
норобочі, борошнорозважувач. 067-382-28-96 
(з 10:00 до 17:00).

 Потрібні працівники у продуктовий супер-
маркет «Biedronka» (Польща). Робота для жі-
нок – викладання товарів на полиці, прийом і 
сортування продукції тощо. Робочий день – 
8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). Зарплата – 10 
зл./год. Житло безплатне.

Чоловіків запрошують на роботу на продукто-
вих складах. Обов’язки: пересування складом 
на електрокарах, завантаження товару та до-
ставка до місця вивантаження.

Проходження інструктажу з техніки безпеки 
та отримання прав на водіння кара, безплат-
но видають робочий одяг (лише чоловікам). 
097-908-64-46 (Вікторія).

Є й інші вакансії, можлива допомога у виго-
товленні документів. Усі вакансії – 100% без-
платні.

 Виробниче підприємство запрошує на робо-
ту працівників робочих спеціальностей. Зар-
плата 4000 – 7000 грн. Офіційне працевлаш-
тування. 068-302-28-56.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна консуль-
тація, повний пакет документів на візу (запро-
шення, анкета, страховка, бронювання готелю 
тощо). Луцьк, вул. Л. Українки, 37, 099-315-22-
72, 093-205-02-80 (Оксана Володимирівна), 
067-914-15-78 (Альона); вул. Ковельська, 1, 
095-925-23-92, 096-598-11-52 (Оксана), 066-
147-12-96 (Іванна).

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

 Чищення каналізацій професійним облад-
нанням. Усунення засмічень, видалення жиру, 
бруду та нальоту. Косіння трави. Обслугову-
вання ОСББ. 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. 
067-699-55-97, 050-327-51-31.

 Пам’ятники з мармурової крихти, а та-
кож із природного каменю. 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 
медалі Радянського Союзу. 067-978-09-98.

 Продамо саджанці великоплідної ма-
лини та інших плодових. Висилаємо по-
штою по всій Україні. Замовте безплатний 
каталог: 067-629-94-55, 099-374-58-10; 
titovchp.uaprom.net.

 Куплю вовну і пір’я. 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. 063-034-72-27, 
098-308-88-47.

 Диплом про вищу освіту ВС №36935127 
та додаток до нього 12 ВД №009744, вида-
ні 24 та 30 червня 2009 року Волинським на-
ціональним університетом імені Лесі Українки 
на ім’я Альони Михайлівни Трохимчук, вважа-
ти недійсними.
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ДОВІДКА ВН

сучасна освіта 

по-сусідськи

ЯК НАВЧАЮТЬСЯ ДІТИ У 
ВАЛЬДОРФСЬКІЙ ШКОЛІ 

ЗА СКІЛЬКИ ЧАСУ І ГРОШЕЙ МОЖНА 
ВИГОТОВИТИ КАРТУ ПОБИТУ 

останніх років поступово починають 
з’являтися окремі вальдорфські кла-
си та групи в дитячих садках: у Луць-
ку, Харкові, Кам’янці-Подільському, 
Івано-Франківську, Рівному, Мико-
лаєві, Львові та інших містах України. 
Важливим чинником відкриття но-
вих навчальних закладів, що працю-
ють за вальдорфською педагогікою, 
є наявність підготовлених педаго-
гічних кадрів. Наразі таку підготовку 
здійснюють на єдиному Всеукраїн-
ському педагогічному семінарі, який 
організовує ВГО «Асоціація валь-
дорфських ініціатив в Україні», де 
навчання триває три роки. Аби стати 
вальдорфським учителем, окрім від-
повідної освіти, потрібен ще й особ-
ливий хист.

ОСОБЛИВИЙ 
НАГОЛОС – НА 
МИСТЕЦЬКІ ПРЕДМЕТИ

У вальдорфській школі звер-
тають увагу на особливості кожної 
дитини: який тип темпераменту, 
визначають інтроверт дитина ти 
чи екстраверт, має кращу зорову 
пам’ять чи тактильну. Одна з основ-
них відмінностей вальдорфської 
педагогіки – вивчення предметів так 
званими епохами. Замість того, аби 
щодня студіювати кілька уроків од-
ночасно, як у звичайних школах, за 
вальдорфською системою діти цілий 
місяць поглиблено вивчають щось 
одне – приміром, історію чи геогра-
фію. Іншим предметам у цей час при-

діляють менше уваги. 
З першого до восьмого класу з 

учнями працює один учитель, який 
викладає стільки дисциплін, скільки 
дозволяє його освіта. За цей час він 
має стати для свого класу авторитет-
ним наставником і зразком для на-
слідування. Це висуває до вальдорф-
ського педагога величезні вимоги. У 
Німеччині учні за вальдорфською 
системою навчаються тринадцять 
років. В останні два – інтенсивно го-
туються до вступу у вищий навчаль-
ний заклад. 

У молодших і середніх класах 
школи немає звичних оцінок чи 
контрольних робіт, що дозволяє 
уникнути конкуренції між дітьми, 
яка, на думку вальдорфських педаго-
гів, зайва в ранньому та підлітково-
му віці. Особливий наголос роблять 
на мистецькі предмети – музику, 
вокал, живопис та евритмію – особ-
ливу вальдорфську дисципліну, 
схожу на танець. Школа також не 
заохочує дітей до 10 років корис-
туватися комп’ютерами та різними 
ґаджетами.

Фінансування у вальдорфській 
школі базується на державній до-
помозі, батьківських внесках та по-
жертвах. Відтак держава покриває 
80% коштів, а решту – батьки. Ціка-
во, що матеріальні проблеми – не 
причини не відвідувати вільну шко-
лу. Аби кожна дитина могла там на-
вчатися, кошти ділять на кількість 
дітей. 

«Однак ці гроші не покривають 
будівництва школи, – каже Юлія 
Марушко. – Для цього потрібні інші 
доходи. Вони можуть надходити 
з відкритої фінансової допомоги. 
Оскільки ці кошти переважно му-
сять повертатися, школа залежна від 
приватних спонсорів. Така приват-
на підтримка, з одного боку, може 
надходити від кредитів (субсидійні, 
під заставу) або від безпосередніх 
пожертв. Пожертви можуть бути 
цільові – якщо комусь припав до 
душі проект, є можливість фінансово 
підтримати його. Фірма чи підпри-
ємство надають завірені й оподат-
ковані благодійні пожертви. Шкільні 
гроші в оподаткуванні теж можуть 
іти в розмірі 30% як додаткові ви-
трати».

Крістіане Ляйсте з 
Гамбурга, Еріка фон 
Луке та Крістіна 

Морф з Берліна приїхали 
на Волинь уперше на 
запрошення ідейниці 
вальдорфської ініціативи в 
Луцьку Юлії Марушко. 

Крістіане Ляйсте – вальдорфська 
учителька, співорганізатор проек-
тів у Німеччині та в світі. Еріка фон 
Луке – евритміст, класний учитель, 
учитель музики, релігії та французь-
кої мови, засновниця вальдорфської 
школи в Берліні. Крістіна Морф – ев-
ритміст з 30-річним стажем. Вони 
розповіли, як відбувається навчання 
у вальдорфських школах в Німеччи-
ні, як фінансуються ці школи, що таке 
евритмія та чи може дитина з валь-
дорфської школи вступити до вишу. 

Вальдорфська педагогіка – це 
найпоширеніша у світі незалежна 
система альтернативної освіти, яка 
має на меті гуманістичне й цілісне 
виховання дітей. Ця система, в якій 
обсяг засвоєних знань є аж ніяк не 
єдиним критерієм успішності учня, 
ґрунтується на роботах австрійсько-
го філософа Рудольфа Штайнера. 

«ТРЕБА НАВЧАТИ 
ДІТЕЙ ТАК, ЯК ВОНИ 
ЦЬОГО ПОТРЕБУЮТЬ»

«Діти приходять у цей світ з пев-
ним питанням і життєвим завданням. 
І наше завдання – розкрити дитину 
в її сутності. Учитель має дивитися 
на вихованця і запитувати себе: що 
принесла дитина в цей світ?» – каже 
Крістіане Ляйсте. 

«У вальдорфській школі діти хо-
чуть навчатися, тому що їм це подо-
бається, а не тому, що прагнуть отри-
мати хороші оцінки. Зараз такий час, 
що слід усе більше відходити від 
того, що нав’язує нам держава. Тре-
ба навчати дітей так, як вони цього 
потребують», – каже Еріка фон Луке. 

Жінка розповіла, що десять ро-
ків тому, коли вона засновувала в 
Берліні вальдорфську школу, батьки 

категорично не хотіли віддавати ді-
тей у державні навчальні заклади. 
Вони згуртувалися, обговорили усе 
й почали шукати вчителів та примі-
щення. Усі дослухалися одне до од-
ного, обговорювали, чого потребу-
ють діти. Так сформувалася команда, 
яка справді хотіла навчати дітей. Не 
просто працювати, а вкладати душу 
в цю роботу. Відтак хтось шукав при-
міщення, хтось опікувався достав-
кою їжі, а хтось – грішми. 

«Вихователі з батьками працю-
вали разом. Тут не було директора. 
Була колегія, де кожен відповідав за 
своє завдання. Треба було докласти 
дуже багато зусиль, аби з першого 
до тринадцятого класу працювати 
в команді. Серцем, центром усього 
цього, була дитина. Велику роль віді-
гравали батьки, які передавали чадо 
педагогам. А ще більшу роль мали 
учителі», – додала Еріка. 

Насправді вальдорфська педа-
гогіка – це не забавки, як може зда-
тися на перший погляд. В Україні 
навчальну програму, так само, як і в 
традиційній школі, затверджено Мі-
ністерством освіти, в Німеччині – се-
натом. Цікаво, що в Німеччині у ви-
кладачів державних шкіл зарплати 
великі, а в учителів вальдорфських 
шкіл – маленькі. 

Після закінчення такої школи 
діти отримують визнаний держа-
вою атестат. Проте у нас таких шкіл 
небагато, на всю Україну лише чо-
тири: у Дніпропетровську, Кривому 
Розі, Києві та Одесі. Однак протягом 

В останні роки багато 
польських агенцій праці 

не лише шукають роботу для 
українців, а й опановують новий 
напрямок – виготовлення карт 
побиту на 1-3 роки. Для українців 
схема «платиш – отримуєш 
документи» добре знайома. Тож 
чимало співвітчизників вірять, що, 
заплативши певну суму (від 1600 
до 2500 злотих), не доведеться 
щороку оформляти робочу візу. 

Карта побиту дає більше можливостей. 
Головна – це дозвіл на легальне перебування 
і працю в Польщі. Також із нею можна виїздити 
до країн Європи. І простіше запросити до себе 
родину. 

«Приїхала в Лодзь до хлопця, познайо-
милися, як подорожувала Польщею. Вдома 
працювала бухгалтером у невеликій фірмі. 
Але хотілося змін, тому покинула все і поїха-
ла за туристичною візою, – розповідає Аня з 
Луцька. – Почала шукати роботу на сайтах 
вакансій. Півтора місяця розсилала резюме – 
від фасувальниці-пакувальниці до помічника 
у фірмах, що торгують із російськомовними 
партнерами. Жодної відповіді не отримала. 
Врешті сусід-бізнесмен порадив звернутися 
в агенцію, через яку він наймав працівників 
з України. Роботи для жінок там не мали. На-
томість відразу заговорили про карту побиту. 
Мовляв, поки чекатимемо на карту, а це – 5-6 
місяців, то робота знайдеться. Я відмовилася, 
бо не хотіла сидіти без заробітку. Той же сусід 
домовився зі знайомим директором продукції 
автохімії, щоб знайшов для мене місце. Офор-

мили через агенцію і таки подали папери на 
карту побиту. Штамп у паспорті про внесок 
на цю карту дозволяє легально залишатися у 
країні, оскільки термін перебування за візою 
закінчився. На виробництві працювала три 
місяці. Потім скоротили, бо поменшало замов-
лень. В агенції знову розвели руками – «жіно-
чих вакансій немає». Тиждень посиділа вдома 
і знову через знайомих знайшла місце поміч-
ника кухаря в кафе. Але оформлятися мусила 
через агенцію». 

Врешті, зі слів Ані, їй пощастило знайти ро-
боту, близьку до освіти й досвіду. Сусід, влас-
ник магазину автозапчастин, шукав касира. Він 
ризикнув узяти українку, хоч раніше не мав до-
свіду працевлаштування іноземців. 

«Думаю, якби не сусідство, то він відмо-
вився б від цієї ідеї після першого ж контакту 
з агенцією, – розказує лучанка. – Там відразу 

запросили 300 злотих і годинну ставку в 14 
злотих, з яких я отримувала б дев’ять. Шеф 
не захотів платити посередникам. Вирішили 
трохи почекати. Якраз у міськраді розгляну-
ли моє подання на карту побиту, через п’ять 
місяців після складання. Ще місяць виготовля-
ли пластиковий документ. Однак з’ясувалося, 
що скористатися ним я не зможу, бо зі зміною 
роботодавця треба починати все спочатку. 
Фактично люди, які роблять карти побиту 
через агенцію, стають її рабами. Доведеться 
слухатися агенції у всьому. Працювати там, де 
скажуть, і за стільки, за скільки скажуть. А по-
рушення умови загрожує анулюванням карти 
і серйознішими наслідками – депортацією чи 
великим штрафом». 

Здається, після слів «не треба робити візу 
три роки» українці вже не чують і не хочуть ро-
зуміти нічого. Прагнення зекономити, довірли-
вість призводять до того, що заробітчан прос-
то використовують. Для польських агенцій із 
працевлаштування українці – щедре джерело 
прибутку. І хай як вони стараються показати 
свою прихильність, наприклад, перекладаючи 
оголошення українською, влаштовуючи мовні 
курси, та мета у них одна – максимально заро-
бити на заробітчанах. 

Якщо їхати до Польщі суто з метою заробіт-
ку, то найліпшим варіантом буде звичайна пів-
річна робоча віза чи річна воєводська. Якщо ж 
є намір затриматися, перевезти родину, краще 
не ступати на псевдолегкі шляхи, які торують 
агенції-посередники. А шукати хорошого ро-
ботодавця, який напряму укладе умову про 
працю. Тепер чимало польських наймачів за-
цікавлені, щоб українські заробітчани не виїж-
джали додому за півроку-рік. Бо українці пра-

цюють більше (по 10-12 годин), старанніше і за 
менші гроші. Роботодавцю складання паперів 
до департаменту праці не коштує нічого. Пре-
тендент на карту побиту платить 440 злотих 
під час подання заяви і ще 50 злотих за виго-
товлення пластикової посвідки.

Згідно з ученням Рудольфа Штайнера, 
розвиток дитини умовно поділяють на три 
семирічні стадії, кожна з яких потребує іншого 
підходу від вихователя чи вчителя.
Вважається, що до семи років діти навчаються 
через співпереживання, імітуючи те, що 
бачать довкола себе. На цьому етапі особливо 
важливі ігри, які розвивають уяву, і завдання 
вихователя – прищепити дитині відчуття 

того, що світ добрий. Вальдорфські педагоги 
запевняють: з 7 до 14 років дитина навчається 
через оповідь та заняття мистецтвом, які 
розвивають сферу почуттів. Тут завдання 
вчителя – донести до учнів те, що світ 
прекрасний. А от після 14 років діти пізнають світ 
переважно через власні судження і критичне 
мислення. У старших класах вальдорфської 
школи учні мають відчути, що світ – правдивий. 

ЩО ТАКЕ ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА
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На думку вальдорфських педагогів, конкуренція між дітьми зайва
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  Тетяна ГРІШИНА 
Луцьк 

Станом на лютий 2017 року телеканали «Інтер» та «Україна» 
мали найменші обсяги української мови в ефірі – усього 26%, 
про що свідчать дані моніторингу, проведеного Національною 
радою з питань телебачення і радіомовлення. За даними 
Нацради, найбільші обсяги ефіру українською мовою на 
телеканалах «Еспресо» (100%), «5 канал» (99%), «UA: Перший» 
(97%) і «Культура» (97%). Телеканали медіагруп «1+1 медіа» і 
StarLightMedia мають у середньому 75% української мови.

Мовники мають транслювати 
фільми й передачі, які не є їхнім 
власним продуктом, суто українською 
мовою (за винятком фільмів і передач, 
крім дитячих та анімаційних, створених 
до 1 серпня 1991 року). Фільми й 
передачі, трансляція яких допускається 
недержавною мовою, мають бути 
субтитровані українською мовою. 
Фільми, створені на території республік 
колишнього СРСР не російською та не 
українською мовами і в подальшому 
дубльовані російською, мають бути 
озвучені або дубльовані українською.

цікаві гості 

культурна націоналізація

Книговидавництво у 
сусідній Білорусі має 
певні особливості. 

Не останню роль у цьому 
процесі відіграє політична 
складова. Якщо літератор 
уникає дражливих 
тем, проблем немає. А 
ось інтелігенції більш 
волелюбній живеться не 
так солодко. Утім вона є, 
працює над розвитком 
рідної білоруської мови та 
має що показати. 

Тож днями у рамках проекту 
«Думки за кавою» Міжнародного 
поетичного фестивалю Meridian 
Lutsk відбулася зустріч із головним 
редактором альманаху «Справа» 
Олесем Наваричем, головним ре-
дактором сайта цього ж альманаху 
Павлиною Скурко та відомою бі-
лоруською письменницею україн-
ського походження, уродженкою 
Берестейщини Наталкою Бабіною. 

Гості представляли Товариство 
української літератури при Союзі 
білоруських письменників. 

Головне завдання цієї органі-
зації – підтримувати літературні 
зв’язки між Україною та Білоруссю. 
Вони видають альманах, друкуючи 
тексти не лише білоруською, укра-
їнською та російською мовами, а 
й твори брестсько-пінськими го-
вірками. Для волинян такі тексти 
можуть бути особливо цікавими, 
адже вони впізнають у них автен-
тичну мову своїх бабусь та дідусів, 
що живуть неподалік білоруського 

ЧОМУ НЕЛЕГКО 
ПОЛЮБИТИ БІЛОРУСЬ

РАДА ЗАПРОВАДИЛА МОВНІ 
КВОТИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

КУРАТОР «СИНЬОГО 
КИТА» РОЗПОВІВ, ЧОМУ 
ВБИВАВ ПІДЛІТКІВ
Заарештований у Росії адміністратор 
«груп смерті» і популяризатор 
гри в самогубство «Синій кит» 
у соцмережі «ВКонтакті» Пилип 
Будейкін уперше зізнався, що довів 
до самогубства 17 осіб. 

При цьому слідчий у його справі каже 
про 15 жертв. Про це пише британська 
The Daily Mail із посиланням на бесіду і з 
офіцером, і з підозрюваним.

«Я справді підштовхував підлітків до 
самогубства. Вони вмирали щасливими. Я 
давав їм те, чого у них не було в реально-
му житті: тепло, розуміння, спілкування, – 
розповів Будейкін. – Виношував цю ідею 
п’ять років, перш ніж почав її реалізову-
вати. Поставив собі за мету відокремити 
біосміття від нормальних підлітків. Наван-
тажував їх депресивним контентом, щоб 
викликати потрібний мені настрій. І після 
цього починалася гра. Давав завдання. 
За результатами їх виконання відбирав 
тих, хто мені підходив. Далі пропонував 
спілкуватися, просив розповісти щось 
дуже особисте. Це було те, чого всі вони 
так жадали. Потім не давав їм спати вночі, 
вводив у транс. Несподівано моя ідея пе-
ретворилася на модний тренд. І з’явилося 
багато послідовників. Мене це дратує».

Підштовхуючи дітей до самогубства, 
Пилип говорив їм: «Не бійтеся, я зберу 
вас всіх разом на небесах».

Як відомо, гра «Синій кит» з Росії при-
йшла й до України. Підліткам дають страш-
ні завдання: покалічити себе, а зрештою 
вбити. Вважається, що за «групами смер-
ті» стоять серйозні фахівці із психології, 
які свідомо доводять підлітків до суїциду. 

небезпечний інтернет

кордону. Поезія та проза, представ-
лені в альманахах, на різноманітну 
тематику. У тому числі – чимало 
літературних рефлексій на події 
Революції Гідності. Гості говорили 
з публікою українською й білорусь-
кою мовами, тож зустріч була асаб-
ліва душэўная.     

«На Брещині живе багато людей, 
які говорять як я, які навіть не зна-
ють, що то якась особлива мова, але 
не хочуть, аби вона зникала. Вони 
не лише розмовляють цією мовою, 
а й пишуть дуже живі, душевні тво-
ри, а ми їх друкуємо», – зазначила 
Наталія Бабіна. 

Луцькому читачу письменниця 
розповіла про свій детективний 
роман «Рибгород» («Рыбін горад» 

в оригіналі). Він вийшов білорусь-
кою мовою 2007 року аж у Вільнюсі 
(Литва). У рідних краях це зробити 
не вдалося.  

«Цей роман я писала років з 
десять. Він накопичувався у душі 
й не міг набути певної форми. У 
2006 році в Білорусі були прези-
дентські вибори, які завершилися 
міні-Майданом. Люди вийшли на 
протест проти фальсифікації, вони 
вважали, що вибори були неспра-
ведливі. Вийшла молодь, студенти. 
Але цей протест дуже жорстко та 
брутально розігнали», – розповідає 
Наталія. Після того слова самі поли-
лися у роман. І поштовхом до цього 
став арешт рідного брата Наталії: 
під час мітингу нібито через лайку 

головному редактору незалежної 
газети «Наша нива» Андрію Диньку 
дали 15 діб за ґратами. 

«Зазвичай у нас це традиційна 
підстава для арешту інтелігенції: 
нібито сваряться матом на вулиці, 
не реагують на зауваження міліціо-
нерів, справляють природні потре-
би», – іронізує письменниця. 

Під час суду суддя навіть не 
підняла голови, а на початку засі-
дання повідомила, що таки дозво-
ляє Андрію говорити його рідною 
білоруською мовою. Це так вра-
зило письменницю, що вилилося 
у роман. Книжка сподобалася чи-
тачам, стала номінантом престиж-
ної премії «Ангелус», а ось місцева 
преса характеризувала твір незро-
зумілою мішанкою жанрів: «гостро-
політичним, гостро-соціальним, іс-
торичним жіночим пригодницьким 
романом». «Рибгород» розійшовся 
накладом у тисячу примірників. 
Коли ж вирішили його перевидати, 
то пригоди не забарилися. 

«Це був час перед виборами, 
знову були протести, і редакцію 
«Нашої ниви» обшукали силовики, 
забравши комп’ютер, де зберігали-
ся макети книжки», – згадує пись-
менниця.  

В Україні роман Наталії вийшов 
2013 року у видавництві «Урбіно». 
Також є переклади англійською та 
польською мовами. А ось переклад 
російською, попри те, що він був, 
друком не з’явився. Адже не сподо-
бався російським видавцям. 

facebook.m
eridianLutsk

Верховна Рада 23 травня 
ухвалила закон, який 

запроваджує на телебаченні 
обов’язкові квоти передач і 
фільмів українською мовою: 
75% для загальнонаціональних 
і регіональних телеканалів, 
60% – для місцевих телеканалів, 
75% – для програм новин, передає 
Espreso.TV.

Законопроект «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо мови аудіовізу-
альних (електронних) засобів масової інфор-
мації» підтримало 269 народних депутатів. 
Співавторами законопроекту є народні де-
путати Микола Княжицький, Вікторія Сюмар, 
Ігор Васюник, Микола Кадикало («Народний 
фронт»), Олена Кондратюк («Батьківщина») і 
Вадим Денисенко («Блок Петра Порошенка»).

Раніше телекомпанії могли на власний 
розсуд вести програми українською або ін-
шими мовами. Тепер телеканали мають до-
тримуватися чітких мовних правил.

1. На загальноукраїнських телеканалах 
передачі та фільми українською мовою мають 
становити не менш як 75% упродовж доби, 
зокрема, між 07:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00. 
Проміжок часу вказано таким чином, щоб у 
телекомпаній не було можливості вести ефі-
ри не українською мовою в найпопулярніший 
час – прайм-тайм (18:00-22:00).

2. На регіональних та місцевих телекана-
лах передачі та фільми українською мовою 

«Коли читаєш цей роман, то ро-
зумієш, що Білорусь – це аж ніяк не 
лише Лукашенко, а багато гарних 
сучасних дуже розумних гідних 
людей. Це світ, про який не знаєте 
не лише ви, або за кордоном, а й у 
Білорусі. Легко любити Луцьк, він 
такий старий, історичний, багато 
симпатичних відвертих людей. Але 
у Мінську чи Бресті все якось інак-
ше. Полюбити Білорусь важче, аніж 
Україну. Втім, коли ви полюбите, 
то ця терра інкогніта стане цілим 
світом, кожному буде цікаво від-
кривати свою Білорусь», – зазна-
чила донька письменниці Павлина 
Скурко.

Вона додала: якщо ще років з 
чотири тому білоруська мова вва-
жалася таким собі «колхозом», то 
нині вона знову входить у моду, 
особливо серед молоді. 

«Кав’ярні починають перехо-
дити на меню білоруською мовою. 
Це великий крок. Багато чого зале-
жатиме зараз від Лукашенка. Після 
українських подій він дуже боїть-
ся, що те саме може статися у нас, 
боїться за владу. І він побачив, що 
один із методів захистити її – це, хай 
як парадоксально, не душити на-
ціональне, а навпаки – зрощувати. 
Тож не очікувано на «Євробачен-
ня» поїхала білоруська пісня. Це не 
прос то так. «Євробачення» – це для 
нас справа державного значення, 
ніколи раніше не пускали випадко-
вих людей. А нині поїхали хлопець з 
дів чиною із райцентру, які вибили-
ся самі, яких знали до відбору сот-
ня людей. Те, що пісню у фіналі ви-
конували білоруською, – свідчення 
великого повороту в головах влад-
ців», – каже Павлина, втім додає, що 
попри свій оптимізм, робити якісь 
прогнози не береться.    

мають становити не менш як 60% упродовж 
доби, зокрема, між 07:00 та 18:00 і між 18:00 
та 22:00.

3. Випуски новин державною мовою ма-
ють становити не менш як 75% від загальної 
тривалості всіх випусків новин.

4. При обчисленні частки передач та філь-
мів (окрім пісень), виконаних українською, 

обраховується їхня загальна тривалість упро-
довж визначеного часу.

5. Передача вважається виконаною укра-
їнською мовою, якщо всі репліки дикторів 
або ведучих були українською мовою. Фільм 
вважається виконаним українською мовою, 
якщо мовою розповсюдження і демонстру-
вання фільму є українська.

6. У передачі дозволяється не переклада-
ти українською: репортажі з місця подій без 
коментарів ведучих; виступи запрошених 
гостей, експертів; пісні, які звучать під час 
передачі як звуковій супровід; музичні кліпи; 
будь-які твори, виступи кримськотатарською 
мовою.

У виняткових випадках, за письмовим по-
годженням з Секретарем РНБО, до частки мов-
лення державною мовою зараховуються пере-
дачі, виконані будь-якими іншими мовами.

Як повідомила одна з авторів законопро-
екту депутат Вікторія Сюмар, закон вступає в 
дію через чотири місяці з дня його опубліку-
вання. Крім того, впродовж року вироблені в 
Україні програми можуть зараховуватися до 
української квоти, навіть якщо вони росій-
ськомовні, для того, щоб телеканали могли 
перейти на українську мову.

колаж
 ВН

За невиконання мовних квот для 
мовників передбачено штраф 
у розмірі 5% від загальної суми 
ліцензійного збору

spb.kp.ru

Роман Наталії Бабіної «Рибгород» 
довго йшов до українського читача

Пилип Будейкін нині під вартою
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НОВИЙ БУБКА 
З-ПІД БРОВАРІВ
Польща

Український легкоатлет із Київщини 
20-річний Владислав Малихін встановив 
національний юніорський рекорд зі стриб-
ків із жердиною на міжнародному турнірі в 
польському містечку Жар.

Малихін побив рекорд, що його ще 35 
років тому встановив Сергій Бубка серед 
спортсменів до 20 років. Влад стрибнув на 
5 метрів 70 сантиметрів, а це аж на 15 сан-
тиметрів вище від результату легендарно-
го Бубки. 

Результат 5,70 метра наразі входить до 
восьми найкращих цього сезону у світі.

КОВЕЛЬЧАНИН 
ВИГРАВ КУБОК СВІТУ З 
КІКБОКСИНГУ
Угорщина

У столиці Угорщини Будапешті 
відбувся 23-й Кубок світу з 
кікбоксингу WAKO. 

За збірну України виступав майстер 
спорту міжнародного класу ковельча-
нин Юрій Зубчук. У ваговій категорії 
86 кг, пропустивши перше коло змагань, 
наш земляк виграв поєдинки в спортс-
менів Ізраїлю (достроково) та Болгарії, 
представник якої вибив із боротьби 
чинного чемпіона Європи з Польщі та 
завоював перше місце. 

Це вже друга перемога Юрія Зубчу-
ка на аналогічних змаганнях. Торік він 
завоював «золото» у вазі 81 кг. Його тре-
нером і наставником є Віталій Тимофеєв. 
Попереду в ковельчанина – Кубок Євро-
пи, який відбудеться у вересні в Чехії.

БОЙОВИЙ 
ГОПАК ВИЗНАНО 
НАЦІОНАЛЬНИМ 
ВИДОМ СПОРТУ
Київ

Верховна Рада ухвалила закон 
«Про внесення змін до закону 
«Про фізичну культуру і спорт» 
(щодо визнання національних 
видів спорту). 

Ухвалений закон передбачає під-
тримку національних видів спорту: бо-
йового гопака, хортингу, українського 
рукопашного бою «Спас», української 
боротьби на поясах. Новий статус цих 
видів спорту дозволить відповідним 
федераціям претендувати на бюджетне 
фінансування. 

ОЛЬГА ПАДОШИК – 
«СРІБНА» У БЄЛГРАДІ
Сербія

У Бєлграді відбувся чемпіонат 
Європи з вільної боротьби серед 
юнаків і дівчат 2002-2003 років 
народження. 

У складі національної збірної честь 
України захищали і вихованки Ковель-
ської ДЮСШ Ольга Падошик та Анаста-
сія Лебедєва.

Успішно виступила у ваговій кате-
горії 34 кг Ольга Падошик. Перемігши 
сильних суперниць з Росії, Румунії та Ту-
реччини, вона вийшла у фінал і здобула 
срібну нагороду.

Збірна України вперше у загально-
командному заліку стала чемпіоном 
Європи, випередивши сильні команди 
Туреччини та Росії. Ковельчанки зроби-
ли вагомий внесок у цей успіх.

бойові мистецтва

боротьба

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

велоспорт

новинка

легка атлетика

баскетбол

рекорди

веслування

Німеччина

Волинянка Яна 
Беломоїна 
перемогла на 

другому етапі Кубка 
світу з маунтинбайку. В 
німецькому Альбштадті 
українка виявилася 
швидшою за титулованих 
суперниць.

Гонка проходила в жахливу 
спеку, дівчата стартували об 11:15 
за місцевим часом. Яна постійно 
трималася в групі лідерів, особ-
ливо впевнено почуваючись на 
підйомах. На руку українці також 
зіграло падіння однієї з фавори-
ток – чинної чемпіонки світу й пе-

БЕЛОМОЇНА – ПЕРША НА ЕТАПІ КУБКА СВІТУ!

реможниці першого етапу Кубка 
світу Анніки Лангвад. На остан-
ньому колі Беломоїна боролася 
за перемогу з лідером рейтингу 
UCI Йоландою Нефф і дворазо-

вою срібною призеркою Олімпій-
ських ігор Майєю Влощовською. 
На завершальній горі лучанка 
їхала швидше за суперниць, що 
стало вирішальним чинником її 

перемоги. Беломоїна перетнула 
лінію фінішу першою, показавши 
час 1:38:25. 16 секундами їй по-
ступилася Влощовська, яка стала 
другою. Нефф приїхала через 23 
секунди після українки.

Минулого тижня Беломоїна 
була п’ятою на етапі Кубка світу 
в Нове Място на Мораві (Чехія). 
Крім цього, Яна в сезоні устигла 
виграти гонку в Штрасбергу, а 
також тріумфувати в австрійсько-
му Обертрауні. На Ецтальському 
маунтинбайк-фестивалі в Хаймін-
гу Яна фінушувала другою. 

Третій етап Кубка світу з ма-
унтинбайку відбудеться 3-4 черв-
ня у шотландському місті Форт-
Уільям.

Луцьк

У Луцьку відбувся перший 
в історії турнір із, ймовірно, 
нового виду спорту під 
назвою Sevengames. Це таке 
собі ігрове семиборство. 

Відповідно до правил, матч з 
Sevengames складається із семи 
геймів по 7 хвилин чистого часу 
з таких видів програми, як ганд-
бол, флорбол, фризбі алтимат, 
стрітбол, волейбол, інлайн-хокей 
з шайбою та футзал. Рахунок гри 
ведеться загальний, тому ціна 
кожного забитого м’яча, шайби 

чи вдалого за-
носу тарілки в 
зону доволі висо-
ка. Кожен із семи 
гравців команди 
має виявити свій 
універсалізм в ігро-
вому багатобор-
стві та допомогти 
команді у боротьбі 
за перемогу.

Практично всі гейми грають 
за спрощеними правилами виду 
спорту, аби глядачам та вболіваль-
никам було легше розбиратися в 

особливостях 
кожної гри. 

На майдан-
чиках «Арена Сіті» 

чотири аматорські 
команди NewLife, 
«Ракети», «Спар-
так» та «Шігірюм» 
відіграли чотири 
повноцінні матчі 
з новоутвореного 

виду спорту, визначивши призе-
рів та переможця. Свою школу і 
перший досвід обслуговування 
матчів також отримали арбітри, 

яким довелося у кожному матчі 
сім разів згадувати правила ганд-
болу, флорболу, фризбі, стрітбо-
лу, волейболу, інлайн-хокею та 
футзалу.

У вирішальному матчі за зван-
ня першого переможця пілотного 
турніру Arena Cup зійшлися «Спар-
так» та NewLife. Саме ці команди 
ще восени спробували зіграти у 
чотири види спорту, аби з часом 
започаткувати севенгеймс. «Спар-
так» переміг 70:25, а всі чотири 
колективи домовилися й далі про-
пагувати новий вид спорту. 

Київ

На головній спортивній та культурній 
арені країни – НСК «Олімпійський» – 
було встановлено феноменальний 
рекорд – із дальності кидка фризбі. 
Його автор – лучанин Богдан 
Алексеєв. Він кинув тарілку фризбі на 
106 м 13 см! 

Рекорд офіційно зареєстрували представ-

Луцьк

У вихідні обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа прийняла фінальні 
поєдинки першого відкритого 
чемпіонату Луцька з баскетболу 
Аматорської Ліги серед чоловічих 
клубних команд сезону 2017 року, 
який стартував на початку лютого. 

Цей турнір покликаний збільшити попу-
лярність «кошиківки» в місті, адже грають у 
ньому прості хлопці з незначним «вкраплен-
ням» гравців «Волиньбаскета». 

У фіналі, який назвали битвою луцьких 
вишів, за третє місце на майданчику змага-
лися команди «ЛНТУ» та «Університет». Матч 
виявився  досить напруженим, «політехи» до 
останньої чверті вели у рахунку з розривом у 
14 пунктів, однак гравці СНУ перевели гру в 
овертайм і виграли 77:68.

У головному фіналі зустрілися луцькі 
«Чак луни» та ковельський «Слем Сіті». Напру-
га тут тримала глядачів упродовж трьох чвер-
тей. Але в кінцівці «Чаклуни» показали клас та 
характер і перемогли 72:51.

Нагороди отримали найкращі гравці в ін-

УНІВЕРСАЛЬНІ СОЛДАТИ ІЗ SEVENGAMES
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Емблема нової забави, 
яка може перерости у 
повноцінний вид спорту

Після 106 метрів Богдан прагне 
кинути диска на 150 метрів

Яна перемогла суперниць під час спекотної гонки

Дніпро

Днями на олімпійській базі в Дніпрі за-
вершився чемпіонат України з веслуван-
ня на байдарках та каное серед юніорів. 
Усього змагалося 250 веслувальників з 21 
регіону країни. Вони боролися за путівки 
на чемпіонати Європи та Світу і Європей-
ський юнацький олімпійський фестиваль.

Юніори мали можливість показати 
свою майстерність на дистанціях 200, 500, 
1000 та 5000 метрів.

Додому волинські веслувальники, 
представлені ковельчанами, привезли 
15 медалей різного ґатунку – 5 золотих, 6 
срібних та 4 бронзові нагороди. Набравши 
630 очок, команда з Волині посіла сьому 
сходинку серед областей-представників.

ВЕСЛУВАЛЬНИКИ 
ПРИВЕЗЛИ 
З ЧЕМПІОНАТУ 
15 НАГОРОД

«ЧАКЛУНИ» – НАЙКРАЩІ АМАТОРИ

ЛУЧАНИН КИНУВ ТАРІЛКУ НА 106 МЕТРІВ

дивідуальних номінаціях. Найрезультативні-
шим у турнірі став Едуард Федчук  з команди 
«ЛНТУ», найкращим захисником та форвар-
дом – Віктор Поліщук і Віктор Герасимчук зі 
«Слем Сіті», найкращим молодим гравцем – 
Андрій Прудяк з «Університету», а  найкращим 
центровим – Дмитро Швагринський із коман-
ди «Чаклуни».

ники Національного реєстру рекордів Украї-
ни. Попередній кращий результат в Україні 
було встановлено у 2010 році. Він становив 
усього 79 метрів. 

Богдан займається фризбі з 2005 року. Ре-
кодсмен розповів ВН, що спроба встановити 
нове досягнення стала для нього повторною. 
Річ у тім, що він уже перевершував показник 
у 79 метрів, але того дня була вітряна погода, 
тому диск довелося кидати проти сильного 
віт ру і по висхідній траєкторії. У Національно-
му реєстрі рекордів Алексеєву дали можли-
вість повторити спробу в кращих умовах, що 
він і зробив минулих вихідних на НСК. 

«А загалом мій особистий рекорд стано-
вить приблизно... 130 метрів», – розповідає 
Богдан. – «На «Олімпійському» я використову-
вав диски, погоджені всесвітньою федерацією 
диск-гольфу американських виробників».

Лучанин прагне потрохи підтягуватися до 
світового рекорду в метанні фризбі, який ста-
новить 250 метрів.

facebook.com
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Владислав перед початком 
літнього сезону тренувався 
на луцькому «Авангарді»

Слідом за дворовим футболом у 
Луцьку заявив про себе баскетбол
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Луцьк

Попри фіаско 
головної 
футбольної 

команди області, дитячі 
колективи «Волині» 
цього року знову тішать. 
У попередні два роки 
вихованці тренерів 
Володимира Гапона та 
Романа Степанова грали 
у фінальному турнірі 
Дитячо-юнацької ліги 
України. Цього сезону 
відразу три команди 
ДЮФШ «Волинь» 
мають можливість 
вирватися до еліт-
раунду ДЮФЛУ. У своїх 
групах юні «хрестоносці» 
дружно посіли другі 
місця і 3 та 10 червня 
зіграють стикові матчі 
з командами іншої 
географічної зони. 

футбол

ЗБІРНА ЗНОВУ 
ТРЕНУЄТЬСЯ НА 
«АВАНГАРДІ»
Луцьк

У Луцьку триває черговий 
навчально-тренувальний збір 
найкращих українських стрибунів та 
багатоборців.

Члени національної легкоатлетичної 
збірної готуватимуться до літніх стартів 
на «Авангарді» до 5 червня. Усього тут на-
разі тренуються 17 спортсменів.

Відмітимо, що нині в Луцьку на збо-
рі перебувають і троє учасників Олім-
пійських ігор у Ріо-де-Жанейро, які, до 
слова, торік готувалися до Ріо саме в 
нашому місті – стрибун у висоту Андрій 
Проценко (4 місце на ОІ), стрибунки Іри-
на Геращенко (10 місце) та Юлія Левчен-
ко (19 місце).  

ВОЛИНЬ – ЧЕТВЕРТА 
НА ДОМАШНЬОМУ 
ЮНІОРСЬКОМУ 
ЧЕМПІОНАТІ

Луцьк

Юніорська збірна Волинської 
області з легкої атлетики уперше в 
історії виборола четверте місце на 
Командному чемпіонаті України. 

27-28 травня на луцькому «Аван-
гарді» відбувалися змагання, які стали 
етапом відбору збірної України на чем-
піонат Європи  серед юніорів (Гросетто, 
Італія, 20-23 липня). Волиняни поступи-
лися тільки таким визнаним центрам 
«королеви спорту», як місто Київ, 
Харкiвська та Київська області. 

Четверте місце волинської команди 
з-поміж 24-х гартувалося такими най-
вдалішими виступами. 

Павло Палій дуже впевнено переміг 
у секторі метання списа із результатом 
67.18 м, а Владислав Шитлюк так само 
впевнено тріумфував у забігу на 3 000 м 
(9.02.18). 

Владислав Сич на 400 метрів із 
бар’єрами здобув бронзу, Іванка Кух 
була другою у стипльчезі – бігу з пере-
шкодами. Юлія Котик – «бронзова» у за-
ході на 10 000, так само, як Андрій Мар-
чук, який на секунду випередив іншого 
волинянина Андрія Синдюка.  

Відзначимо й особистий рекорд 
15-річного спринтера Еріка Костриці 
у попередньому забігу на 100 метрів – 
11.02 с. Костриця у фіналі на 100 м був 
четвертим, на 200 м – п’ятим.  

УСІ ЗІРКИ ЗНОВУ ЇДУТЬ 
ДО ЛУЦЬКА
Луцьк

На луцький «Авангард» і 
прихильників легкої атлетики 
очікують нові великі змагання. 

6-7 червня відбудеться Командний 
чемпіонат України з легкої атлетики се-
ред дорослих. Він стане відбірковим на 
Командний чемпіонат Європи (Супер-
ліга, Лілль, 24 червня).

Найсильніші українські легкоатлети 
за невеликим винятком змагатимуть-
ся за кращі секунди й метри на «Аван-
гарді». Практично ці змагання стануть 
копією минулорічного чотириденного 
національного чемпіонату, який Луцьк 
приймав у середині червня.

легка атлетика

«ХРЕСТОНОСЦІ» ПІДТЯГУЮТЬ РЕЗЕРВ

Отож, «Волинь» U-15 бороти-
меться за право зіграти у фіналі зі 
львівським «УФК – Карпати». Ко-
манда тренерів Олександра Ан-
тонюка та Сергія Богунова дуже 
потужно провела весняну час-
тину чемпіонату і, попри кадрові 
втрати, зуміла вибитися в лідери 

своєї групи. 
«Волинь» U-16 першу пози-

цію у своїй групі втратила тільки 
в останньому матчі, пропустив-
ши вперед київську «Оболонь». 
Стиковий матч за право грати у 
фіналі ДЮФЛУ колектив трене-
рів Олександра  Стадницького 

Аби у майбутньому мати з ким повертатися в 
Прем’єр-лігу, «Волинь» мусить загартовувати таланти

і Володимира Гащина проведе 
проти чернівецької «Буковини». І 
U-15, і U-16 перші матчі зіграють 
3 червня вдома на стадіоні, що на 
вулиці  Дубнівській. 

Команда U-17 також увесь 
чемпіонат трималася у верхній 
частині таблиці й з другого місця 
змагатиметься за фінальну час-
тину. Частина гравців команди 
Андрія Петрова уже мають смак 
виступів у юніорському чемпіо-
наті України U-19. Стиковий дво-
бій ця команда ДЮФШ «Волинь» 
проведе проти сильного львів-
ського «УФК – Карпати». Пер-
ший матч відбудеться 3 червня 
у Львові, відповідь – 10 червня в 
Луцьку.

Кваліфікувалася до свого 
стикового матчу в першій лізі 
дитячо-юнацької ліги України 
й команда U-15 ковельського 
ФК «Ковель-Волинь». За право 
зіграти у фінальному турнірі ко-
вельчани змагатимуться із терно-
пільською ДЮСШ (3 і 10 червня).

Ю
рій Конкевич 

fl a.volyn.ua

бокс

прем’єр-ліга бутси на цвях

КЛИЧКО ВІДКЛАВ РІШЕННЯ 
ЩОДО БОЮ-РЕВАНШУ З ДЖОШУАКолишній чемпіон світу 

з боксу українець 
Володимир Кличко не 
відповів на питання про те, 
чи буде він продовжувати 
боксерську кар’єру і 
проводити бій-реванш з 
британцем Ентоні Джошуа.

Кличко-молодший в одній із 
телепрограм лише розповів про 
свої враження від бою з Джошуа 
в Лондоні: «Ми знаємо, що стало-
ся. Був прекрасний вечір боксу, я 
отримав велике задоволення би-
тися з таким суперником. У мене 
було одне бажання – виграти». 

Також українець додав: «Піс-
ля бою я сказав, що від цього 
поєдинку виграли практично 

ДИТЯЧІ КОМАНДИ «ВОЛИНІ» ВДАЛО ВИСТУПИЛИ У РЕГУЛЯРНОМУ ЧЕМПІОНАТІ ДЮФЛ

Футбольний сезон, який завершився в 
Європі, залишає по собі не тільки блиску-
чий спогад про чудові матчі та нових зірок, 
але й гіркоту від прощання вболівальників 
із визнаними символами європейського 
футболу останніх двадцяти років. «Волин-
ські Новини» виділили відразу п’ять ле-
генд, які вирішили у 2017-му «зав’язати» із 
улюбленою справою.

Франческо Тотті. 40-річний Імпера-
тор минулого тижня зі слізьми на очах по-
прощався з «Ромою», якій віддав 25 років. 
Франческо зіграв за римлян 786 матчів і 
забив 307 голів. 

Олександр Шовковський. Усю кар’єру 
провів у «Динамо». Входить до трійки футбо-
лістів, що провели найбільше матчів за на-
ціональну збірну України. Один із чотирьох 
воротарів за всю історію футболу, які зіграли 
100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА. 

Один з шести футболістів, що зіграв у Лізі 
Європи, маючи вік за 40. Загалом у єврокуб-
ках зіграв 127 матчів, у 36 з них відстояв «на 
нуль». Перший воротар, який на чемпіонатах 
світу з футболу не пропустив жодного м’яча 
в серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006).

Хабі Алонсо. Іспанський центральний 
півзахисник став легендою усіх світових 
топ-клубів, у яких грав:  «Ліверпуль», «Реал» 
та «Баварія».

Джон Террі. Центральний захисник 
лондонського «Челсі» та збірної Англії три 
рази вигравав чемпіонат Англії, двічі його 
визнавали найкращим захисником Ліги 
чемпіонів УЄФА, чотири рази включали у 
збірну світу за версією ФІФА. 

Філіпп Лам. Восьмиразовий чемпіон 
Німеччини та чемпіон світу всю кар’єру 
провів суто в «Баварії». Капітанив у ній та в 
збірній Німеччини. 

всі. І навіть я, враховуючи пова-
гу та привітання від публіки, які 
я отримав після поєдинку. Чи 
згоден я, що це був найкращий 
бій у моїй кар’єрі? Якщо експер-
ти так говорять, то, напевно, так 
воно і є». 

«Кінець поєдинку мене роз-
чарував. Але після інтерв’ю в 
рингу я чув привітання від лю-
дей, які перед цим свистіли. Я 
не очікував цього. Це було при-
ємно», – зазначив Кличко. Своєю 
чергою, Віталій Кличко, виступа-
ючи в цій самій програмі, зазна-
чив: «Мене багато запитують, чи 
буде Володимир продовжувати 

кар’єру. Я не говорив із ним на 
цю тему жодного разу. Прийму 
будь-яке його рішення. Я пишаю-
ся своїм братом. Доводити щось 
комусь уже немає сенсу – Воло-
димир усе вже давно довів. Якщо 
він скаже, що хоче ще раз вийти 
в ринг проти Джошуа, я його під-
тримаю». 

29 квітня Володимир Кличко 
програв у бою за титул чемпіона 
світу британцеві Ентоні Джошуа 
технічним нокаутом в 11-му ра-
унді. Передбачалося, що Кличко-
молодший оголосить про те, чи 
буде він продовжувати кар’єру, 
минулого тижня.

Київ

Багатостраждальний та експеримен-
тальний чемпіонат України добігає за-

вершення. Коли ви читатимете цей випуск 
ВН, знатимете остаточну ситуацію в тур-
нірній таблиці Прем’єр-ліги, адже завер-
шальний тур зіграно в середу, 31 травня. 

У наступному номері ми підсумуємо сезон 
2016/17 рр., наразі ж можна стверджувати, що в 
Лізі чемпіонів Україну в наступному сезоні пред-
ставлятимуть «Шахтар» (груповий турнір), «Дина-
мо» (відбір у груповий етап). У Лізі Європи зіграє 
«Зоря» – вперше бронзовий призер чемпіонату, а 
також сенсаційний «Олімпік» із трьома колишніми 
гравцями «Волині» – Нємчаніновим, Гошкодерею та 
Богдановим. Битва за третє місце в ЛЄ між «Олек-
сандрією» та «Чорноморцем» завершилася саме в 
завершальному турі УПЛ. 

Натомість уперше в історії вилетів з еліти 
«Дніп ро» (причому це символічно сталося рівно 
через два роки після фіналу Ліги Європи у Варша-
ві, в якому грали дніпряни), а також «Волинь». 

Поповнять УПЛ вчорашні першолігові «Іллічі-
вець» з Маріуполя (у новому сезоні команда ма-
тиме назву ФК «Маріуполь») та чернігівська «Дес-
на». Для останньої це перший вихід до вищої ліги 
вітчизняного футболу, щоправда, команда перші 
матчі зіграє на київському стадіоні «Оболонь». 

Усі організаційні крапки над «і» розставлять за-
гальні збори Прем’єр-ліги, які відбудуться 2 черв-
ня. На них підсумують чемпіонат, сформують спи-
сок учасників нового чемпіонату та виключать із 
своєї організації невдах сезону. Станом на момент 
виходу газети атестат на участь в УПЛ у новому се-
зоні не отримали три команди – «Волинь», «Карпа-
ти» та «Дніпро». 

«ІЛЛІЧІВЕЦЬ» ТА 
«ДЕСНА» ВИЙШЛИ 
У ПРЕМ’ЄР-ЛІГУ

СУМНО, КОЛИ ЙДУТЬ ЛЕГЕНДИ

історія

Знаменитість французького футболу 1990-х Юрій 
Джоркаефф після фінального матчу Ліги Європи між 
«Манчестер Юнайтед» та «Монако» поділився у своєму 
Twitter унікальним фото. На ній Юрій обіймає хлопчика-
футболіста. Загадкове фото екс-футболіст «Монако» вір-
менського походження пояснив підписом.

«Того дня ти сказав мені, що колись виграєш Ку-
бок», – написав Джоркаефф, адресуючи фото півзахис-
нику «Юнайтед» Генріху Мхітаряну. Зірка французького 
«Монако», який також вигравав Кубок УЕФА у 1998 році, в 
такий спосіб привітав співвітчизника із його вершиною.

Генріха, до речі, визнали найкращим гравцем фі-
нального матчу Ліги Європи, який англійці виграли з 
рахунком 2:0.

ВІРМЕНСЬКА ВИТРИМКА

Володимир Кличко

Одна вірменська 
легенда привітала іншу

depo.ua

Tw
itter Генріха М

хітаряна

Ю
рій Конкевич

У фіналістки Олімпійських 
ігор в Ріо Ірини Геращенко 
в Луцьку хороший настрій



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

РОЗВАГИ22 www.volynnews.com

Ніхто нікого не може втратити, тому що ніхто нікому не належить. Паоло Коельо

№ 21 (69)  1 червня 2017 року

– Що головне в боксі?
– Шуби!
– Що? Які шуби?!
– Чілі пеледні шуби!

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

– Кохана, каву будеш?
– Буду!
– Заодно і мені зроби!

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

– Коли жінки найменше говорять?
– У лютому.
– Чому?
– Це найкоротший місяць.

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

Дивлюся в дзеркало й кажу: «Кому ж 
така краса дістанеться?». Мама кричить 
з кухні: «Дай, Боже, йому сили, здоров’я і 
терпцю!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Уночі поліція зупиняє п’яненьку да-
мочку:

– Куди поспішаємо?
– На лекцію.
– Хто ж у такий час лекції читає?
– Чоловік!

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

Жінка приходить з роботи й до чоло-
віка: 

– Ти козу доїв? 
Чоловік: 
– Доїдаю!

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

Летить українець в літаку і їсть сало. 
Підходить до нього москаль:

– А што ето ви єдітє?
– Це сало, але ви його їсти не будете.
– Пачєму?
– Бо я не дам!

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

Кажуть, що собака – друг людини. Спо-
діваюся, цей величезний ротвейлер без 
намордника біжить, щоб дізнатися, як у 
мене справи.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Американські гірки? Фігня. Українські 
маршрутки – оце ризик.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Юрко після самостійної з географії мо-
литься:

– Боже, зроби так, щоб Нью-Йорк став 
столицею Франції!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Теща запитує у зятя:
– Ти бачив чоловіка, який урятував 

мене, коли я тонула?
– Так, він уже приходив до мене пере-

прошувати.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, а ти знаєш, як бідна тварина 
мучилась, щоб ти носила цю шубу?

– Синку, не можна так про тата.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мій життєвий девіз: що більше я сплю, 
то менше від мене шкоди.

Жартівливий гороскоп на 1 – 7 червня
Овен (21.03 – 20.04)
Олександр Ткачук 
21 березня 1960 р.
Начальник Державної екологічної 
інспекції у Волинській області
Імовірно, проїдетеся 
володіннями, які охороняєте, 
в пошуках природної чистоти 

та свіжого повітря. Не дивуйтеся страшним 
знахідкам, але готуйтеся штрафувати й 
вимахувати шабелькою наліво-направо. 
Повторіть таблицю Менделєєва. 

Телець (21.04 – 21.05)
Леонід Стефанович 
11 травня 1960 р.
Директор ТзОВ «Житлобуд-2»
«Майна! Віра, віра 
потрохи!» – кричатимуть 
зорі, але не зможуть осягнути 
вашого задуму. Обережно 

із наполеонівськими планами збудувати 
новий Вавилон. Помаленьку лупайте 
свою скалу.  

Близнята (22.05 – 21.06)
Оксана Гергель 
20 червня 1994 р.
Борчиня, чемпіонка світу
Спортивні плани не варто 
закидати за килим сімейного 
щастя. На вас найближчим 
часом чекають не тільки 

випробування путами Гіменея. Спробуйте 
нові прийомчики в подоланні житейських 
проблем.  

Рак (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний 
19 липня 1953 р.
Головний тренер 
і президент ФК «Волинь», 
депутат Волиньради
Збільшиться бажання 
написати нову белетристику 

у формі подорожніх заміток. Дерзайте! І 
хоча сиквел зазвичай гірший від оригіналу, 
нове заняття набагато приємніше за те, що 
робите нині. 

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Чорнуха 
25 липня 1978 р.
Гендиректор ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
Спитаєтеся поради в родичів, 
чи варто замахнутися 
на більше на рідних 

теренах. Зорі все ж схильні вважати, що 
розширятися на болотах і хисткому ґрунті – 
це мурувати собі трухлявий фундамент. Не 
закидайте спорт на дах своїх пріоритетів.

Діва (24.08 – 23.09)
Віктор Козак 
2 вересня 1967 р.
Голова Ковельскої 
райдержадміністрації
Одна маленька скалка, 
а скільки гною через неї 
виливається... Знову увесь 

тиждень присвятите давній проблемі. 
Не передайте куті меду в намаганні 
знайти винних. Пікети минуть, 
а вам тут жити.  

Терези (24.09 – 23.10)
Анатолій Шваб 
21 жовтня 1967 р.
Декан історичного ф-ту 
Східноєвропейського 
національного університету
Історія вчить того, що нічого 
не вчить ваших підлеглих. 

Зорі дарують погідний тиждень, але лиш 
для того, щоб перевести подих перед 
літніми випробуваннями. Остерігайтеся 
данайців, які заліковки приносять. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Михайло Бегаль 
15 листопада 1961 р.
Депутат Волиньради
Позбудьтеся непотребу в 
житті – з’явиться місце для 
нового! Саме час виявити 
свої дипломатичні здібності. 

Треба буде домовлятися: обережно і хитро. 
Ви станете на крок ближчими до своєї 
заповітної мрії!  Вірте у неї!

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Курилюк 
11 грудня 1970 р.
Депутат Волиньради
Не відмовте у допомозі 
тому, хто першим про неї 
попросить! Хтось підштовхне 
вас до важливого вибору. 

Думайте раціонально. Вагайтеся, але 
не бійтеся. Не шкодуйте про мрії, які не 
здійснилися. У вас літо попереду. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Андрій Покровський 
27 грудня 1975 р.
Депутат Луцькради, 
бізнесмен
Залежуватися на лаврах не 
варто, бо на Олімпі мають 
намір запитати у вас про 

деякі колишні справи. Зорі позитивно 
оцінюють наміри щодо розширення, 
збільшення та інтенсифікації. Обережно 
із політикою.

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Озюк 
14 лютого 1995 р.
Керівник Асоціації дворового 
футболу Волині
Розширення планів піде на 
користь загальній справі. 
Ймовірні напади ревнощів у 

байдикуватих зловісників, які чатують біля 
кожного кутового прапорця, аби показати 
червону картку. Відповідайте таким по-
дворовому. 

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Годлевський 
5 березня 1968 р.
Краєзнавець, громадський діяч
Усе, про що ви зараз мрієте, 
реалізується. Упевненість 
та віра в себе – ось що вам 
найбільше потрібно. Не 

розголошуйте планів. Розкажете, коли все 
здійсниться. Удача буде на вашому боці. 
І червоно-чорний прапор, звісно.
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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колесо історії ШЛЯХЕТСЬКА САДИБА В ЛУЦЬКУ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

Шляхетську 
садибу на вулиці 
Ярощука було 

збудовано у XVIII столітті. 
У центрі приміщення 
розташовувалася піч, 
яка обігрівала кімнати, 
розміщені навколо. 
Імовірно, будівлю 
спорудила родина 
Грановських. 

Довкола була територія з пар-
ком, яка простягалася аж до Сапала-
ївки. У 1858 році Валентина Гранов-
ська продала маєток відставному 
генералові Францу Зайковському. 

Відтоді й збереглася назва будівлі – 
садиба Зайковського.  Після смерті 
Франца садиба перейшла до його 
сина Леопольда. На початку ХХ сто-
ліття він пропонував частину своєї 
території як можливе місце розта-
шування перенесеного з  Парадно-
го майдану базару.

Ще на початку ХХ століття тери-
торія навколо будинку не була забу-
дована і найкраще проглядалася з 
боку річки Сапалаївки. У листуванні 
Аделіни Зайковської та працівника 
магістрату Юзефа Дуткевича остан-
ній стверджував, що садиба з пар-
ком є цілісним комплексом, який 

не підлягає забудові. Проте час мав 
свої плани. 

Уже в тридцятих роках на вулиці 
на місці парку з’явилися функціона-
лістичні житлові будинки. Територія 

навколо стала забудовуватися. Сьо-
годні садибу Зайковського вико-
ристовують як житловий будинок. 
Вона ще зберігає архітектурні «риси 
шляхетності», але поволі їх утрачає.

kresy.pl

О
лександр Котис

Вигляд будинку Зайковського у 1925 році

Будинок у наш час
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Якщо ви хочете щось змінити в житті, просто перемкніть канал: 
настройтеся на іншу частоту, змінивши думки. Ронда Берн
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погляд у минуле

1 червня – Сергій, Дмитро, Гнат, 
Іван, Матвій, Митрофан, Анастасія, 
Віктор, Григорій, Корнилій, 
Максим, Микола, Павло, Василь
2 червня – Олександр, Олексій, 
Тимофій, Микита, Володимир, 
Осип
3 червня – Олена, Костянтин, 
Михайло, Федір, Кирило, Ярослав
4 червня – Яків, Василіск, 
Володимир, Данило, Макар, Софія, 
Фадей, Захар
5 червня – Єфросинія, Леонтій, 
Михайло, Сергій, Роман, 
Севастіан, Марія, 
Адріан, Андрій, 
Борис, Геннадій, Петро, 
Панас
6 червня – Іван, 
Мелентій, Микита, 
Семен, Степан 
7 червня – Ферапонт, 
Іван, Інокентій

1 червня – Сергій, Дмитро, Гнат, –
Іван Матвій Митрофан Анастасія

іменинники тижня
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 7 червня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – тортівниця.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

я, Леонтій,  
ан, 

ро,

т,

* 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.Тb3 Крa5 
2. Тa3#

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

6 місяців – 89,6689,66 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.

ПЕРША ЖІНКА-КОСМОНАВТ

Відшукайте вихід.
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Знайдіть 6 відмінностей.

16 червня 1963 року на 
кораблі «Восток-6» 

вирушила в космічний 
політ перша у світі жінка-
космонавт – 26-річна 
Валентина Терешкова. 
Здійснивши за 71 годину 
48 обертів навколо Землі, 
19 червня Терешкова 
успішно повернулася на 
планету, парашутувавшись 
із висоти близько 
7 кілометрів.

Перший стрибок з парашу-
том Валентина виконала у 22, у 
1960-му її відібрали кандидатом 
в космонавти, а у 1962-му вона 
почала інтенсивну підготовку до 
польоту в космос. У 1963 році за 
наполяганням Микити Хрущова 
і всупереч висновкам медичної 
комісії Терешкову включили до 
програми спареного польоту 
кораблів «Восток-5» і «Восток-6». 

Вирішальну роль відіграли її 
пролетарське походження і за-
гибель батька в роки радянсько-
фінської війни, що планували 
використовувати як пропаганду 
для демонстрації переваг радян-
ського ладу.

У 1963 році вона одружилася 
(не без натиску особисто Микити 
Хрущова) з космонавтом Адрі-
аном Ніколаєвим. Подружжя 
космонавтів, у якого народилась 
дочка, мало стати транспаран-
том радянської пропаганди, чим 
воно і слугувало до розлучення 
в 1982 році. 

Першою американкою, яка 
полетіла в космос, була Саллі 
Райд, це сталося у 1983 році на 
«Челенджері». Третьою жінкою-
астронавтом стала британка Ге-
лен Шармен, яка полетіла в кос-
мос у 1991 році на радянському 
кораблі «Союз ТМ12».

Генерал-майор авіації Валентина 
Терешкова – єдина жінка, що 
здійснила одиночний політ

nlib.sakha.ru



Сила – це можливість розламати шоколадну плитку на шматочки, 
але насолодитися лише одним із них. Джудіт Віорстwww.volynnews.com
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знай наших!

УКРАЇНКА – ЗА КРОК ДО СТВОРЕННЯ 
ЧОЛОВІЧОГО ОРАЛЬНОГО КОНТРАЦЕПТИВУ 

В ІРЛАНДІЇ ШУКАЮТЬ 
ОБІЙМАЛЬНИКА КОТІВ
У Дубліні відкрилася вакансія 
для людини, яка буде цілий день 
обіймати котів. 

Працівника розшукує ветеринарна 
клініка Just Cats для того, щоб заспоко-
ювати найбільш стривожених і нервових 
пацієнтів, пише «Громадське».

У вимогах зауважується, що канди-
дат має любити кішок, мати ніжні руки і 
м’який тихий голос, уміти довго гладити 
тварин, а також розуміти муркотіння і 
розрізняти його види. Але найголовні-
ша умова – кваліфікація у ветеринарній 
сфері.

101-РІЧНИЙ ДІДУСЬ 
СТРИБНУВ ІЗ 
ПАРАШУТОМ 
Британець Вердун Хаєс 
стрибнув із парашутом разом з 
дітьми, онуками і правнуками, 
повідомляє The Guardian. Хобі 
з затяжними стрибками дідусь 
розпочав у 100 років.

Чоловік є ветераном Другої світової 
війни. Та попри свій поважний вік, вирі-
шив стрибнути з висоти в чотири з поло-
виною тисячі метрів. Крім представників 
чотирьох поколінь однієї родини, з пара-
шутом стрибнув і лікар ветерана. 

Хаєс є вдівцем, і після стрибка зізнав-
ся, що давно не почувався так прекрасно. 
Він пробув у вільному польоті дві хвили-
ни й побив світовий рекорд.

робота мрії

відчайдух

В академічному 
журналі «Праці 
Національної 

академії наук США» 
з’явилася стаття 
авторства Над’ї 
Мановец, Мелісси 
Міллер та Поліни Лішко 
«Регулювання сперми 
кальцієвих каналів 
Катспер ендогенними 
стероїдами і рослинними 
трітерпеноїдами». 

Дослідниці пропонують ви-
користовувати рослинні компо-
ненти для того, щоб зупинити за-
пліднення яйцеклітини шляхом 
блокування кальцієвого каналу 
сперматозоїда.

Після того як сперма потрап-
ляє в організм жінки, спермато-
зоїди вирушають до яйцеклітини, 
б’ючи хвостами з боку в бік, як 
маленькі пуголовки. Таким чи-
ном вони долають відстань у 12-
14 сантиметрів, або у 240 тисяч 
разів більшу за їхню довжину. 
На це їм потрібно 4-5 годин. За-
кріпившись на яйцеклітині, спер-
матозоїд проходить через біо-
хімічну трансформацію – в його 
хвіст протягом кількох хвилин 
входить потужний потік кальцію. 

Тепер він зміцнів і його можна ви-
користовувати вже зовсім іншим 
чином – як маленьким дрилем 
бурити вглиб яйцеклітини.

«Ми дослідили компоненти, 
які у дуже маленькому обсязі 
присутні в рослинах, що у тради-
ційній медицині асоціюються з 
лікуванням непліддя чи, навпаки, 
використовуються як контрацеп-
тивні препарати. З близько 50 
компонентів, які ми розглянули, 
два справді дуже добре працю-
ють», – пояснює доктор біологіч-
них наук Поліна Лішко.

У малих дозах ці компонен-
ти є в алое, манго, оливках, та в 
деяких інших рослинах. Вони 
блокують іонний канал, через 
який кальцій потрапляє в хвіст 
сперматозоїда. Отже, хвіст за-
лишається хвостом, на дриль не 

перетворюється і запліднення не 
відбувається.

Наразі доктор Лішко з колега-
ми опублікували дослідження, яке 
описує механізм дії цих двох рос-
линних речовин – люпіолу (lupeol) 
та прістімеріну (pristimerin) – на 
іонний канал сперматозоїда. На-
ступний крок, каже вона, – тесту-
вання на мавпах. Якщо все мине 
успішно, то далі – на волонтерах. 
Лішко прогнозує, що на ринок 
цей препарат у вигляді пігулок 
чи пластиру вийде не раніше, ніж 
через три роки.

Контрацептивом зможуть 
користуватися і чоловіки, і жін-
ки. Причому це буде всього-на-
всього пігулка. Єдиний доступ-
ний чоловічий контрацептив на 
сьогодні, окрім презерватива, – 
«Вазалгель» – вимагає незначно-

го хірургічного втручання.
Дослідниця вважає: є дуже 

високі шанси на те, що цей препа-
рат не матиме побічних дій.

«Виявилося, що ці дві речо-
вини за своєю структурою нага-
дують стероїдні гормони, які є в 
нашому організмі, але вони не є 
гормонами. Вони діють на той же 
рецептор, що і стероїди, але не 
дають таких само побічних ефек-
тів», – пояснює вона.

Сучасні гормональні контра-
цептиви провокують такі побічні 
ефекти, як депресія, нудота, емо-
ційні порушення. 

Також жінки зможуть при-
ймати новий препарат як екстре-
ну контрацепцію протягом 5-6 
годин після статевого акту без 
наслідків для здоров’я.

Мають задовольнити ці 
контрацептиви і деякі релігійні 
групи, бо ці пігулки, на відміну 
від деяких інших методів, будуть 
діяти ще до запліднення.

У США Поліна Лішко – з кінця 
2000 року. В Україні вона закінчила 
факультет біології Національного 
університету імені Тараса Шевчен-
ка, а потім захистила аспірантську 
дисертацію в Інституті фізіології 
імені Богомольця під керівни-
цтвом доктора біологічних наук, 
академіка Олега Кришталя. Там же 
познайомилася та вийшла заміж 
за іншого аспіранта – Юрія Кірічка.

отакої У КУВЕЙТІ СПІЙМАЛИ ГОЛУБА-НАРКОДІЛКА
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+17 0C+14 0C

ДЕНЬНІЧ

У маленькому рюкзаку, прикріпле-
ному до спини пернатого, виявили 178 
таблеток наркотичного вмісту. Митни-
ки вважають, що наркоділки доправля-
ли за допомогою голуба наркотики до 
Іраку.

До слова, це вже не перший випа-

Поштового голуба з 
повним наркотиків 

рюкзаком cпіймали в 
Кувейті співробітники митної 
служби. Птаха пролітала 
неподалік від будівлі митниці, 
повідомляє Al Arabiya.

док, коли торговці наркотиками 
залучають пернатих до достав-
ки заборонених речовин. Так, 
у 2011 році поліція Колумбії 
впіймала голуба, до якого був 
прикріплений пакетик з 45 г ма-
рихуани. Наркотики пташка пе-
реносила до в’язниці міста Бу-
караманга. А в жовтні 2016 року 
правоохоронці Індії затримали 
в Кашмірській долині більш ніж 
150 голубів. Їх, очевидно, ви-
користовувала для шпигунства 
розвідка Пакистану. Птаха мала на спині схованку для наркотиків – наплічник

theguardian.com

Старенький зізнався, що йому давно 
не було так добре

AlArabiya

Поліна Лішко працює у власній лабораторії в США

ukrainian.voanew
s.com
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