
КОМУСЬ – ЄВРОКУБКИ, 
КОМУСЬ – НОВІ СКАНДАЛИ
СТАРИЙ ФУТБОЛЬНИЙ СЕЗОН 
ФІНІШУВАВ ЗІ СКАНДАЛАМИ, 
ЯКІ ПРОДОВЖАТЬСЯ В НОВОМУ

Завершальні тури чемпіонату, 
які відбулися 27 і 31 травня, 

зафіксували прогнози більшості 
вболівальників. 
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ДЛЯ ГУНЧИКА 
НІ ДЕПУТАТИ, 
НІ ВИКОНКОМ 
ЛУЦЬКА – НЕ ВЛАДА

договорився
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Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17
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ГРАМОТНІ ВИБОРЦІ, 
ВІДКРИТІ СПИСКИ:
ЯК УКРАЇНЦЯМ ЗМІНИТИ 
СИСТЕМУ ВЛАДИ

ОЛЕНА ТВЕРДОХЛІБ: 
«Я ЗАДОВОЛЕНА, ЩО 
МИ СТАЛИ НЕЗАЛЕЖНІ 
ВІД РАЙОНУ»

Княгининівську об’єднану 
територіальну громаду без зайвого 

лукавства нині можна назвати однією 
з найперспективніших на Волині. 
Найбільша громада в області, з 
чіткими планами розвитку, динамікою 
до вдосконалення та з керманичем-
жінкою – тут уже пишеться своя історія 
становлення. 

децентралізація в дії 

підсумки

 читайте на стор. 7

ЛЮДИНА ІЗ ТЕПЛОМ 
ТА БОГОМ У СЕРЦІ

31 травня після важкої недуги на 85-му 
році життя відійшов у вічність глава 

Української греко-католицької церкви 
2005-2011 років Любомир Гузар. Він був 
Людиною, у якій поєдналися мудрість, 
сила духу та доброта. Його слова були 
влучні й доречні, торкалися самого серця 
та вселяли надію, він закликав до миру і 
власними вчинками показував, що означає 
бути справжнім християнином.  

світла пам’ять

Спецпідрозділ Корпусу 
оперативно-раптової 
дії, поліцейські, 

журналісти, невідомі молодики 
у спортивному, колишні 
заступники міського голови 
Луцька – всі зібралися 6 червня 
під стінами мерії в очікуванні. 
Річ у тім, що 2 червня Луцький 
міськрайонний суд частково 

задовольнив позов екс-
секретаря міськради та чинного 
депутата Луцькради Юлії 
Вусенко («Самопоміч») проти 
депутата Луцькради Григорія 
Пустовіта («Батьківщина»). 
У своїх вимогах Вусенко 
просить визнати незаконним 
рішення сесії щодо усунення ї ї 
з посади. І суд частково вимогу 

задовольнив: визнав нечинним 
та скасував рішення Луцькради 
про дострокове припинення 
повноважень Вусенко. В решті 
позовних вимог відмовив. 
Зокрема, не скасував рішення 
міськ ради про обрання секрета-
рем Ігоря Поліщука (УКРОП).

НЕДОПОВЕРНЕННЯ ЕКС-СЕКРЕТАРЯ: 
БАГАТО ГАЛАСУ З НІЧОГО

 читайте на стор. 4

 читайте на стор. 18
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ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ: 
СЕМЕРО ЗАГИБЛИХ, 
48 ПОРАНЕНИХ 
Автомобіль врізався у натовп на Лон-
донському мосту, після чого троє озбро-
єних ножами чоловіків вискочили з ма-
шини й почали нападати на перехожих. 
Поліція застрелила їх. Два чоловіки про-
живали на сході Лондона, один з них ро-
дом з Пакистану. Відповідальність взяло 
на себе терористичне угрупування «Іс-
ламська держава». 

ПОСИЛИЛИ ПРАВИЛА 
ВИДАЧІ АМЕРИКАНСЬКИХ 
ВІЗ
Адміністрація президента США затвер-
дила нову анкету для тих, хто намага-
ється отримати візу, повідомляє Reuters. 
Тепер під час видачі американської візи 
можуть запитувати дані соцмереж за 
останні п’ять років.

ПІСЛЯ АТАКИ НА КАЗИНО 
ЗАГИНУЛО 36 ЛЮДЕЙ
Унаслідок атаки на готель на курорті 
Resorts World Manila в столиці Філіппін 
Манілі загинуло щонайменше 36 людей, 
повідомляє «Радіо Свобода». За дани-
ми місцевої поліції, більшість загиблих 
отруїлися чадним газом від загорання 
ігрових столів і подальшої пожежі.

У СМОЛЕНСЬКІЙ 
КАТАСТРОФІ – НОВІ 
ДОКАЗИ
У труні президента Польщі Леха Качин-
ського було виявлено фрагменти тіл 
двох інших осіб. А також у труні стюар-
деси, яка загинула у Смоленській ката-
строфі, знайшли залишки п’ятьох інших 
людей, повідомило «Польське радіо». 
Це вже не перший такий випадок. Рані-
ше фрагменти тіл інших людей знайшли 
у трунах генералів Броніслава Квятков-
ського та Влодзімежа Протасінського, 
а також депутата Сейму Олександри 
Наталлі-Свят.

ЄГИПЕТ ЗАПРОВАДИТЬ 
ЕЛЕКТРОННІ ВІЗИ
Візи діятимуть з 1 червня. Тож тепер по-
дати заявку на візу можна буде з будь-
якого куточка світу. Головне – доступ до 
інтернету. Після того як єгипетська вла-
да розгляне заявку і схвалить її, копію 
візи відсилатимуть туристам в електро-
нному вигляді.

ЄМЕН – НА МЕЖІ 
ГУМАНІТАРНОЇ 
КАТАСТРОФИ 
За даними ООН, країна перебуває на 
межі повного соціального, економіч-
ного та організаційно-правового краху. 
Близько семи мільйонів єменців – на 
межі голоду. Окрім того, у країні лютує 
епідемія холери.

НІМЕЧЧИНА СКАСУВАЛА 
«ДИТЯЧІ ШЛЮБИ» 
Німецький Бундестаг ухвалив рішення, 
згідно з яким шлюби, укладені між не-
повнолітніми, визнаються недійсними, 
пише «Європейська правда». Якщо ж 
один із наречених на момент укладання 
шлюбу був у віці від 16 до 18 років, його 
треба скасовувати в судовому порядку. 
Ці положення поширюються також на 
шлюби, які було укладено за кордоном.

У ТИСНЯВІ ПОСТРАЖДАЛИ 
1,5 ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ 
В італійському Турині під час масового 
перегляду футбольного матчу фіналу 
Ліги чемпіонів унаслідок тисняви по-
страждали 1527 осіб. За інформацією 
італійської поліції, паніку спричинив не-
вдалий жарт підлітків про терористів. 

У США СТВОРИЛИ ЛІТАК-
ГІГАНТ 
Літак Stratolaunch має розмах крил май-
же 120 метрів (це більше, ніж футбольне 
поле), а його висота – понад 15 метрів. 
Без палива він важить майже 226,7 тонн, 
а його загальна вага може досягати 
4,5 тис. тонн. Апарат створили для за-
пуску ракет з повітря. 

світова хроніка життя на волосині 

сором 

ВРЯТУВАЛИ ЗА МИТЬ ДО САМОГУБСТВА 

ДЕРЖЗВ’ЯЗКІВЦЯ ЗАСТУКАЛИ 
ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ПОРНО

доїздився 

шок

НЕ ЗМОГЛА 
ЗАСПОКОЇТИ І 
КИНУЛА МАЛЮКА 
НА ПІДЛОГУ 

ОБЛИЧЧЯМ В АСФАЛЬТ: 
ПІСЛЯ ПОГОНІ 
ЗАТРИМАЛИ ВОДІЯ 

Луцьк 

Патрульні Луцька врятували 
21-річного хлопця, який 
був за крок до смерті. На 

Трійцю, 5 червня, молодик вирішив 
стрибнути з дев’ятого поверху. 
Близько 30 хвилин патрульні 
розмовляли з юнаком та просили 
не завдавати собі шкоди, однак 
той все одно наполягав, що 
вистрибне.

Урешті, відволікши на секунду, патрульні 
схопили його за дві руки. Втім юнак уже був за 
межами вікна, тож повис між дев’ятим і вось-
мим поверхами. Хлопець виривався та пере-
шкоджав утримуванню. Тим часом ще двоє 
патрульних спустилися на восьмий поверх, 
один з них схопив молодика за пояс через 
кватирку вікна і так тримав, доки не розбив 
шибку ногою. Хлопця вдалося затягнути все-
редину завдяки допомозі ще одного небай-
дужого мешканця, який підбіг на допомогу. 

Інспектор, що розбивав ногою вікно, отри-
мав кілька порізів. А юнака, неушкодженого, 
повезли до психлікарні, де він погодився на 
шпиталізацію. Патрульним розповів, що нава-
жився на самогубство через сварку з рідними 
та дівчиною, а також через ігрову залежність. 
Сам є студентом, а родом – із Шацького райо-
ну. Схожа ситуація була того ж дня близько 
10 години на вулиці Світлій: тут на дев’ятому 
поверсі будинку стояла жінка і кричала про 
допомогу. Патрульні за лічені секунди під-
нялись у помешкання, де їм відчинила інша 
жінка. На балконі дев’ятого поверху справді 
стояла громадянка, якій допомогли зайти в 
кімнату. З’ясували, що вона має ознаки розла-
ду психіки, а також зловживає алкоголем. На 
місце події викликали медиків, які доправили 
жінку до психлікарні.

Начальник Департаменту патрульної по-
ліції Національної поліції України Євген Жу-
ков подав міністру МВС чотирьох луцьких 
патрульних до нагород.

facebook.com
/olha.buzuluk

Луцьк, Луцький район 

У Луцьку вночі син колишнього силовика 
за кермом втікав від поліції, при цьому 
протаранив дві поліцейські машини. 

Після тривалої погоні Луцьком, яка по-
чалася о третій ночі, молодика з пасажирами 
затримали в селі Липини Луцького району, 
повідомив активіст «Самооборони Волині» 

Олександр Ніколайчук. Додамо, що втікача раніше 
вже позбавляли посвідчення водія. 

«Висновків у свої 28 не зробив, лише ганьбить 
ім’я батька, колишнього співробітника силового під-
розділу», – зазначив Ніколайчук.

Луцьк 

Співробітники кіберполіції України 
викрили 37-річного співробітника 
Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 
у Волинській області, який поширював 
через інтернет порнографічні 
відеоролики із зображенням дітей від 7 
до 16 років.

У Національній поліції України повідоми-
ли, що чоловік використовував свій особистий 
комп’ютер, а контент зберігав на зовнішньому 
вінчестері. За місцем його проживання в Луць-
ку поліцейські вилучили 1,5 ГБ відеофайлів із 
зображеннями порнографічного змісту.

«Така протиправна діяльність тривала 
близько року. Коли про це стало відомо пра-
цівникам кіберполіції, за цим фактом було 
розпочато кримінальне провадження за 

Любомльський район 

22-річна жителька села 
Підгородне Любомльського 
району в ніч на 5 червня вбила 
свою 10-місячну дитину й 
викинула ї ї у колодязь.

У прес-службі поліції області розпо-
віли, що до правоохоронців звернувся 
29-річний житель цього ж села. Чоло-
вік повідомив, що його дружина ска-
зала, буцімто їхнього 10-тимісячного 
сина забрали працівники соціальних 
служб, і попросив поліцію перевірити 
достовірність цієї інформації.

Те, що встановили слідчі, шоку-
вало. Мати не могла вночі заспоко-
їти сина, який плакав, і кинула його 
на підлогу. Внаслідок удару дитина 
отримала травму та загинула. Після 
цього жінка викинула тіло дитини в 
колодязь на подвір’ї її знайомої.

Рятувальники викачали воду із ко-
лодязя та дістали тіло малюка. Згідно 
з висновком судово-медичного екс-
перта, причиною смерті став набряк 
головного мозку та крововилив.

Слідчі відкрили кримінальне про-
вадження за ч.2 ст.115 (умисне вбив-
ство) Кримінального кодексу Украї-
ни. Жінку затримала поліція. 

ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розпо-
всюдження порнографічних предметів) Криміналь-
ного кодексу України. У його рамках оперативники 
протягом п’яти місяців документували протиправну 
діяльність зловмисника», – кажуть у поліції. Чолові-
кові загрожує до десяти років ув’язнення з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи провадити 
певну діяльність на строк до трьох років.

npu.gov.ua

Хлопець завдячує життям 
патрульним Ігорю Воронову, 
Сергію Цигульову, Сергію 
Лізі та Віктору Бубалу



Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися, а похорон – просто формальність. Генрі Форд
www.volynnews.com
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MAIL.RU ТА «ЯНДЕКС» 
ЗАКРИВАЮТЬ УКРАЇНСЬКІ 
ОФІСИ
Український підрозділ компаній Mail.Ru 
та «Яндекс» буде закрито, пише «Еконо-
мічна правда». Таке рішення зумовлене 
введенням санкцій, що передбачають 
блокування доступу до сервісів «Яндекс», 
1С, «Софтлайн Груп», «Корпорації Парус», 
соціальних мереж «ВКонтакте» і «Одно-
класники», а також сервісів Mail.ru.
ВИКРИЛИ НЕЗАКОННІ 
ВИВЕЗЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО 
СМІТТЯ 
Правоохоронні органи Львівщини викри-
ли осіб, які організували незаконні схеми 
вивезення сміття зі Львова, повідомили у 
місцевій прокуратурі. А днями п’ять ван-
тажівок зі львівським сміттям зупинили 
вночі у Чернігівській області. Наразі інци-
дент кваліфікували як забруднення або 
псування земель, відкрито кримінальне 
провадження, готується клопотання до 
суду щодо арешту автомобілів. До слова, 
втративши терпець, 4 червня львів’яни 
винесли купи сміття з двору свого будин-
ку на проїжджу частину. 
З МІНІНФОРМПОЛІТИКИ 
ПІШОВ КЕРІВНИК 
Міністр інформаційної політики Укра-
їни Юрій Стець написав заяву про від-
ставку. Причиною є погіршення стану 
здоров’я. Функції виконувача обов’язків 
міністра інформаційної політики на час 
перебування Стеця в лікарні покладено 
на першого заступника міністра Еміне 
Джапарову.
IKEA ХОЧЕ ДО УКРАЇНИ 
Шведська мережа магазинів меблів і 
товарів для дому IKEA планує вийти на 
український ринок, повідомляє «Громад-
ське». Ані міста, ані дати відкриття пред-
ставництва не повідомляють. Це одна з 
найбільших у світі торговельних мереж 
із продажу меблів і товарів для дому. 
ХТО НАЙБІЛЬШЕ 
ЗАРОБЛЯЄ 
Найбільше в Україні можна заробити у 
сфері фінансової та страхової діяльнос-
ті. Середня зарплата таких фахівців ста-
новить майже 12 тисяч гривень, пише 
«24 канал». Найменші зарплати – у сфері 
харчування (4,6 тисячі гривень), у сіль-
ському, лісовому та рибному господар-
стві (4,8-5,1 тисячі гривень). 
ВІЙНА НА ДОНБАСІ 
ОБІЙШЛАСЯ 
В 60 МЛРД ДОЛ.
У 2016 році економічна вартість війни 
на Донбасі для України становила по-
над 60 мільярдів доларів або 20,4% ВВП 
країни. Про це йдеться у щорічній допо-
віді «Глобальний індекс миролюбності», 
передає «24 канал».
ДО ТУРЕЧЧИНИ – БЕЗ ВІЗ 
Угода про взаємні поїздки громадян 
України та Туреччини за ID-картками на-
буває чинності з 1 червня 2017 року. Про 
це написав у своєму мікроблозі в Twitter 
посол України в Туреччині Андрій Сибі-
га, передає УНН. До слова, з рівненсько-
го аеропорту знову почали курсувати 
регулярні рейси до турецької Анталії.
УКРАЇНА УВІЙШЛА 
ДО ДОРОЖНЬОГО 
АНТИРЕЙТИНГУ 
Міжнародна організація The World 
Economic Forum опублікувала рейтинг 
країн за якістю дорожнього покриття. 
Україна посіла 137 місце з 144, останнє 
дісталося Молдові, повідомляє «РБК-
Україна».
ТРОЛЕЙБУСИ В КИЇВ 
НАДАСТЬ КОМПАНІЯ 
ПАРТНЕРА ПОРОШЕНКА  
Автомобільна компанія «Богдан Мо-
торс» перемогла у тендері на постачан-
ня Києву 80 тролейбусів на загальну 
суму 499,86 млн грн. Техніку мають до-
ставити до кінця року. Співвласником 
«Богдан Моторс» раніше був Президент 
Петро Порошенко, а тепер компанія 
належить його бізнес-партнеру Олегу 
Гладковському.

українська хронікаЗВАЛИЩЕ ТВАРИННИХ ВІДХОДІВ 
ЗАСМЕРДІЛО СПАЛЬНИЙ РАЙОН

безсовісні

ЛІТО У МІСТІ: ПЛЯЖ 
ПОСЕРЕД ПАРКУ 
ТА НОВА СЦЕНА 

розваги 

ПОДІЛИЛИ 24 МІЛЬЙОНИ: 
НАЙБІЛЬШЕ ДІСТАЛОСЯ ОСВІТЯНАМ

З ДЕРЖКАЗНИ НА  ВЕТСАНЗАВОД 
ВИДІЛЯТЬ 17 МЛН ГРН

бюджетні гроші 

проблема

УЩЕНТ ЗГОРІЛА НЕДОБУДОВА СУДДІ 

ВИБИВАВ БОРГИ – ПІШОВ ПІД КРИМІНАЛ 

червоний півень 

сумнівні методи 

Луцьк 

Муніципальна 
поліція Луцька 
виявила 

несанкціоноване звалище 
тваринних решток на 
вулиці Лідавській поряд зі 
старим м’ясокомбінатом. 
Відходи викинули біля 
паркану і присипали 
піском. 

Як цитує головну муніципал-
ку Луцька Юлію Сиротинську 
ТРК «Аверс», інспектор, який ви-
їхав на місце, склав адміністра-
тивний протокол на водія ТОВ 
«Доброслава-Луцьк», який без-
посередньо скидав відходи з ма-
шини на територію. Проте, як за-
певняє Микола Кобак, директор 
ТОВ «Доброслава-Луцьк» та один 

смердючих решток також виїхали 
працівники екологічної інспекції. 
Після надходження заяви про ви-
явлення відходів вони проведуть 
перевірку. Якщо ж екологи вияв-
лять забруднення середовища, 
то підприємство змушене буде 
заплатити штраф. Однак, поки 
триватиме уся ця бюрократична 
тяганина, відходів тут уже може 
не бути. За 10 днів їх або прибе-
руть, або вони зігниють.

А депутат міської ради Євген 
Ткачук зазначив, що розцінює не-
санкціоноване зливання нечистот 
чи викидання решток тварин як 
теракт, тож пообіцяв винагороду в 
п’ять тисяч гривень тому, хто знай-
де винуватця смороду в місті. 

із власників м’ясокомбінату, там 
жодних тваринних відходів не 
може бути. Мовляв, ця купа, біля 

якої і хвилини не можна встояти 
через сморід, – звичайні побуто-
ві відходи. На місце виявлення 

Луцьк 

Перевиконання бюджету 
Луцька дало можливість 
додатково виділити гроші на 
покращення інфраструктури 
в освітній сфері, розширення 
Центру надання адміністра тив-
них послуг та на ремонт доріг і 
прибудинкових територій.

Зі слів директора департа-
менту фінансів та бюджету Луць-
кої міської ради Лілії Єлової, від-
бувся перерозподіл 24 мільйонів 
гривень.

«Ми передбачаємо 11,673 
мільйона гривень на поточні та 
капітальні ремонтні роботи за-
кладів освіти. Також вільні за-
лишки перерозподіляємо в сумі 
5,5 мільйона гривень на програ-
му «70 на 30» для ОСББ. Це – най-
краща підтримка для створення 
нових об’єднань. Цими грошима 
зможуть скористатися більш як 
50 ОСББ.

Також передбачаємо додат-

ково 5 мільйонів гривень на ре-
монт прибудинкових територій, 
ще 3 мільйони – на ремонт доріг. 
Окрім цього, хочемо відкрити фі-
лію ЦНАПу в РАЦСі, оскільки ни-
нішній став перенавантаженим. 
Ще передбачаємо 1,5 мільйона 
гривень на капремонт жіночої 
консультації, адже там роками 
нічого не робили. Відкрити онов-
лену консультацію плануємо во-
сени. Передбачили й кошти на 

табір «Ровесник», де проведемо 
ремонт вбиралень, а також на 
ремонт Будинку вчителя», – роз-
повів секретар Луцької міської 
ради, виконувач повноважень 
луцького міського голови Ігор 
Поліщук.

Окрім того, він додав, що 
кош ти з міської казни заклали й 
на впорядкування Центрального 
парку культури і відпочинку імені 
Лесі Українки. 

Ковель 

Кабінет Міністрів України виділив 17 млн 
грн на ліквідацію наслідків надзвичайної 
ситуації, пов’язаної з тваринними 
відходами Ковельської філії державного 
підприємства «Укрветсанзавод», передає 
«Інтерфакс-Україна».

Відповідні кошти було виділено Міністер-
ству аграрної промисловості і продовольства 
з резервного фонду державного бюджету.

Надзвичайна ситуація пов’язана з накопи-
ченням на підприємстві понад трьох тонн від-
ходів тваринного походження.

Нагадаємо, через екологічну катастро-
фу, що склалася на ветсанзаводі в Ковелі, 
містяни та жителі прилеглих сіл неодно-
разово перекривали міжнародну трасу 
Ковель-Ягодин. Їм набридли бездіяльність, 
постійні відписки та ігнорування владою 
проблеми. 

kow
el.rayon.in.ua

Луцький район 

У селі Тарасове Луцького району 2 червня 
згорів дерев’яний недобудований 
будинок. Місцеві жителі кажуть, що 
причиною стало необережне поводження 
робітників з вогнем. 

Депутат Заборольської об’єднаної тери-
торіальної громади Луцького району Андрій 
Курило розповів, що, зі слів очевидців, там 
спалювали траву. Пожежникам не вдало-
ся врятувати будинок, таким сильним був 
вогонь. За інформацією видання «Район. 
Луцьк», недобудована хата належить голові 
Апеляційного суду Волинської області Пет-
ру Філюку.

Із цього приводу депутат Андрій Курило 
додає, що цю землю Філюку виділили років 

зо 10 тому на прохання місцевої релігійної 
громади, адже він дав гроші на будівництво 
храму.

lutsk.rayon.in.ua

Маневицький район 

Маневицька місцева прокуратура 
скерувала до суду обвинувальний акт 
проти 38-річного жителя села Старосілля 
Маневицького району. 

Чоловік ще узимку позичив 23-річному 
знайомому 500 гривень. Тому кредитор 
5 березня 2017 року призначив йому зустріч 
у селищі Колки. Втім укотре почув від борж-
ника, що грошей немає. Розгніваний чоловік 
запхав молодика до вантажного відділення 
свого мерседеса, вивіз у лісопосадку непо-

далік села Ситниця Маневицького району й 
відібрав мобільний телефон вартістю понад 
дві тисячі гривень та ключі від будинку. Ска-
зав, що не поверне цього, доки не отримає 
назад своїх грошей. На підтвердження сер-
йозності своїх слів горе-кредитор завдав ще 
кількох ударів кулаками в голову та облич-
чя боржника. А молодик про все розповів 
у поліції. Відтак подальшу долю обвинува-
ченого, який щиро розкаявся у скоєному й 
активно сприяв розкриттю злочину, визна-
чатиме суд.

Луцьк 

У Центральному парку імені Лесі 
Українки за бюджетні кошти 
мають відновити меліоративні 
канали, закупити насос, який буде 
перекачувати воду, щоб вона не 
«цвіла», а також встановлять нові 
лавки й вуличну сцену. 

Заступник луцького міського голови Кос-
тянтин Петрочук повідомив, що вага однієї 
лавки буде близько 250 кілограмів. Це усклад-
нить крадіжку та псування конструкції.

Щодо старих конструкцій, то їх хочуть 
перенести в інші зелені зони міста.

А на території «Ротонди» підприємець, 
який орендує її, облаштує відпочинкову 
зону з басейном. Відкриття нового закла-
ду заплановано на липень 2017 року. Тут 
будуть і зона для засмагання, і концерт-
ний майданчик. Вхід на територію буде 
платним. Альтернативою для лучан стане 
центральний пляж, де вже обладнали нові 
сходи та рятувальний пункт. 

konkurent.in.ua

М
уніципальна поліція Луцька

Залишки тварин прикрили 
будівельним сміттям

Невже про набридлу 
проблему почули в уряді?

Кажуть, нещасний випадок

Басейн – просто неба
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  Підготував 
Борис ХВИЦЬ   
Луцьк 

Спецпідрозділ Корпусу 
оперативно-раптової 
дії, поліцейські, 

журналісти, невідомі 
молодики у спортивному, 
колишні заступники 
міського голови Луцька – 
всі зібралися 6 червня під 
стінами мерії в очікуванні. 
Річ у тім, що 2 червня 
Луцький міськрайонний 
суд частково задовольнив 
позов екс-секретаря 
міськради та чинного 
депутата Луцькради Юлії 
Вусенко («Самопоміч») 
проти депутата Луцькради 
Григорія Пустовіта 
(«Батьківщина»). 

У своїх вимогах Вусенко про-
сить визнати незаконним рішення 
сесії щодо усунення її з посади. І 
суд частково вимогу задовольнив: 
визнав нечинним та скасував рі-
шення Луцькради про дострокове 
припинення повноважень Вусен-
ко. В решті позовних вимог відмо-
вив. Зок рема, не скасував рішення 
міськ ради про обрання секретарем 
Ігоря Поліщука (УКРОП).

Ситуація цікава: Ігоря Поліщука 
законно обрано секретарем. У по-
станові суду зазначено: на момент 
обрання Поліщука посада секрета-
ря була вакантною. Водночас суд 
першої інстанції вирішив скасувати 
рішення про припинення повно-
важень Вусенко. Втім, як каже По-
ліщук, суд постановив поновити 
Вусенко на посаді через дрібні юри-
дичні нюанси – питання розглядала 
не профільна комісія тощо. 

ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ 
Після суду депутатка одразу 

заявила, що вийде на роботу. Ціка-
во, що й лист з виконавчої служби, 
який зазвичай видають по кілька 
тижнів, екс-секретар міської ради 
Юлія Вусенко отримала першого ж 
робочого дня після свят. 

Утім, попри це, на думку юрис-
тів та експертів, рішення суду не дає 
Вусенко підстав повертатися на по-
саду. Та й у самому рішенні чітко на-
писано: обрання та звільнення з по-
сади секретаря, як і саме виконання 
рішення суду – виключна компетен-
ція депутатів Луцькради, і це мають 
вирішувати у сесійній залі. 

До того ж, у день судового засі-
дання представниця Григорія Пус-
товіта Наталія Андріяш повідомила, 
що їхня сторона подасть апеляційну 

НЕДОПОВЕРНЕННЯ ЕКС-СЕКРЕТАРЯ: 
БАГАТО ГАЛАСУ З НІЧОГО 

ДЛЯ ГУНЧИКА НІ ДЕПУТАТИ, НІ 
ВИКОНКОМ ЛУЦЬКА – НЕ ВЛАДА

договорився 

Луцьк 

Голова Волинської 
облдержадміністрації плутає 

відсутність виборів луцького 
міського голови з відсутністю 
влади і вважає, що в обласному 
центрі – безвладдя. В інтерв’ю 
«Волинській правді» голова 
ОДА Володимир Гунчик зробив 
гучну заяву, що у Луцьку 
буцімто відсутня влада.

Такі слова, м’яко кажучи, диву-
ють депутатський корпус Луцьк-
ради. «Чесно кажучи, чути таке від 
голови ОДА мені дивно. Влада в місті 
є, комунальні підприємства працю-
ють, структурні підрозділи (управ-
ління, департаменти) міськ  ради пра-
цюють», – зазначив голова фракції 
«Батьківщина» Валерій Бондарук. 

Голова фракції Радикальної пар-

тії Олега Ляшка, заступник міського 
голови Костянтин Петрочук каже, 
що Володимир Гунчик уміє говори-
ти не те, що є насправді: «Є депута-
ти, які обрали виконувача повнова-
жень, і він працює ефективно. Інша 

річ, що ОДА ігнорує співпрацю з ра-
дою: приїздить Президент – місто 
не повідомляють, очікують на візит 
Прем’єр-міністра – теж».

Заступник голови фракції 
«УКРОП» у міськраді, юрист Микита 
Рабан зазначає: особі такого рівня 
неприпустимо так тлумачити чинне 
законодавство.

«Голові ОДА неприпустимо пе-
ребирати функції, які йому непри-
таманні, і публічно тлумачити закон 
на побутовому рівні. Адже його 
чують не лише знайомі та друзі, а 
чимало пересічних людей», – зазна-
чив він. Павло Данильчук («Народ-
ний контроль») сказав, що не бачив 
твердження Гунчика.

Думок голів інших фракцій на 
момент здавання номера до друку 
почути не вдалося. 

Володимир Гунчик

voladm
.gov.ua

скаргу. Це важливо й тому, що по-
станова суду набуває законної сили 
після закінчення строку подання 
апеляції. Однак, схоже, Вусенко і 
її поплічники вирішили викорис-
тати ситуацію для розгойдування 
конфлікту та набрання політичних 
рейтингів. Недарма повернення Ву-
сенко висвітлював у себе на сторін-
ці в Facebook прес-аташе та поміч-
ник нардепа Степана Івахіва (група 
«Континіум») Денис П’ятигорець. 
Саме він вказав на наявність поряд 
із мерією буцімто тітушок. Окремі 
засоби масової інформації поспіхом 
побачили в них членів громадсько-
го формування «Варта порядку». 
Хоча там заявили: «Варта порядку» 
працює у штатному режимі як гру-
па швидкого реагування, частина 
охороняла спортивні змагання. А 
ось спецпризначенці КОРДу біля 
мерії таки були. Зі слів заступника 
начальника головного управління 
поліції у Волинській області Сергія 
Козака, їхньому приїзду передува-
ло три повідомлення про те, що під 
мерією збираються «люди спортив-
ної статури з металевими трубами». 
Заявники зранку стверджували, 
що Юлії Вусенко не дають зайти в 
мерію. І для забезпечення громад-
ської безпеки було підтягнуто спец-
підрозділи Головного управління 
Нацполіції. Кому вигідні такі пові-
домлення і нагнітання страху – не-
важко здогадатися. До слова, далі 
ситуація з примарними тітушками 
набувала все більш комічних рис. 
Вусенко заявила, що боїться моло-
диків спортивної статури, тож і про-
сить поліцію захистити її. А «вартів-
ці» зазначили, що готові захищати 
Вусенко безплатно від цих молоди-
ків. Це ж, мовляв, піде на користь 
усім, адже силовики, які працюють 

за бюджетні гроші, мають розсліду-
вати реальні злочини.  

КОРОТКИЙ ВІЗИТ 
Пізніше стало відомо, що по-

ліцію до мерії викликала мама Ву-
сенко – Наталя Гресик. Про це по-
відомила сама екс-секретар, яка 
прийшла під стіни мерії на завер-
шення робочого дня. 

З її слів, уранці поблизу міської 
ради їхали її батьки й помітили чи-
мало людей поряд із будівлею.

«Вони зупинилися, мама спита-
ла: «Хлопці, що ви тут робите?». А ті 
кажуть: «Підтримати Вусенко при-
їхали». Вона дістала телефон та ви-
кликала поліцію», – розповіла Юлія 
Вусенко.

Екс-секретар також зазначила, 
що лист з виконавчої служби вже 
передали до мерії. На запитання 
журналістів про процедуру по-
новлення та потребу скликання 
сесії міськради вона зазначила: аби 
мати такі твердження, треба мати 
роз’яснення суду. Та додала, що з 
мотивувальною частиною цього рі-
шення вона ще не знайома. А саме в 
цій частині рішення йдеться про те, 
що Ігоря Поліщука обрали секрета-
рем законно, а трудовий спір має 
вирішити міська рада. 

У своїх коментарях Вусенко роз-
повідала, що рішення суду дозво-
лить їй підписати та надіслати лист 
про призначення виборів міського 
голови до Верховної Ради. Мовляв, 
це чи не єдина причина, чому вона 
поновлюється на посаді. Натомість 
Ігор Поліщук запевнив: такий лист 
уже є і перебуває на розгляді Комі-
тету з питань державного будівни-
цтва, регіональної політики та міс-
цевого самоврядування ВРУ. 

«Сподіваюся, що вже завтра 

(7 червня) відповідний комітет ухва-
лить рішення про якнайшвидше 
призначення позачергових виборів 
луцького міського голови. Це дозво-
лить пані Юлії нарешті заспокоїтися 
та виявляти свій акторський талант 
уже не в контексті роботи Луцької 
міської ради», – зазначив Поліщук.

Від мерії Вусенко поїхала в су-
проводі радника голови Волин-
ської ОДА Тараса Яковлева. По тому 
розійшовся й КОРД. 

ХТО БУДЕ 
СЕКРЕТАРЕМ – 
РІШЕННЯ СУТО 
ДЕПУТАТІВ 

«Опоненти УКРОПу тішаться з 
дрібничок», – прокоментував рі-
шення ще до вівторкових подій екс-
перт Волинського ресурсного цен-
тру розвитку місцевої демократії 
Михайло Шелеп. 

Він зазначив, що рішенням суду 
призначення секретарем Поліщука 
не скасовано, тобто формально він 
і далі на посаді. Та й поновлення Ву-
сенко на посаді секретаря не означає 
наділення повноваженнями викону-
вача обов’язків міського голови. 

У коментарі виданню «Конку-
рент» адвокат, експерт Інституту по-
літичної освіти, екс-депутат Луцькра-
ди Андрій Осіпов акцентував увагу 
на тому, що, відповідно до чинного 
законодавства, для поновлення ко-
лишнього секретаря ради Вусенко 
міськрада мусить ухвалити відпо-
відне рішення. При цім суд не може 
зобов’язати раду ухвалити рішення 
звільнити чинного секретаря, бо це 
є власні повноваження ради. 

«Слід вказати на питання «ле-
гітимності» секретаря ради Ігоря 
Поліщука. Річ у тім, що поновлення 
на посаді попереднього секретаря 

жодним чином не може автоматич-
но свідчити про незаконність при-
значення чинного секретаря Ігоря 
Поліщука. Це рішення має оспорю-
ватись і доводитись у суді самостій-
но», – додав Осіпов.

***
Виконувач повноважень Луць-

кого міського голови Ігор Поліщук 
попросив у лучан, силовиків та 
журналістів вибачення за дії своєї 
колеги Юлії Вусенко, через яку вони 
змушені були провести 6 червня 
поблизу міської ради. 

«Незрозуміло, на що витрача-
ються кошти платників податків?.. 
Вони охороняють Юлію Вусенко 
чи міську раду – невідомо. Луцька 
міська рада сама в змозі себе охо-
роняти», – зазначив Поліщук.

Він також нагадав, що коли не-
щодавно під стінами мерії молоді 
люди влаштували мітинг з піротех-
нікою, поліції не було. Ніхто нікого 
тітушками не називав. Хоча серед 
них був і той самий чоловік, що й 
6 червня, заявив Поліщук, маючи 
на увазі, мабуть, керівника облас-
ного осередку ПП «Національний 
корпус» Андрія Д’яченка, якого 
6 червня помітили в компанії рад-
ника Володимира Гунчика Тараса 
Яковлева.

Під час прес-конференції вико-
нувач повноважень мера повідомив: 
буде скликано позачергову сесію, 
на яку винесуть одне питання – про 
виконання рішення суду. 

Залишається сподіватися, що 
процедуру оминуть сплановані 
провокації. Втім хтозна? Адже лише 
за два з половиною місяці цього 
року на посаді секретаря міськради 
Юлії Вусенко нарахували 114,886 
тисячі гривень заробітної плати. Є 
за що боротися.
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Правоохоронці чатували під стінами мерії увесь день Юлія Вусенко привела групу підтримки
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ЖІНКИ ЗМОЖУТЬ ІТИ НА ПЕНСІЮ РАНІШЕ

  Анастасія КОРЕЦЬКА 
Фото автора 
Ківерцівський район 

один день з депутатом СВЯТО ДЛЯ ОСОБЛИВИХ МАЛЮКІВ 
ОРГАНІЗУВАЛИ У КІВЕРЦЯХ

Напередодні Дня 
захисту дітей 
народний депутат 

від УКРОПу Ірина 
Констанкевич побувала 
у дитсадку села Покащів 
Ківерцівського району 
та в дошкільному 
відділенні «Сонечко» 
Крупівського навчально-
реабілітаційного центру.

УСЕ НАЙКРАЩЕ – 
ДІТЯМ

Покащівські малюки разом із ви-
хователями влаштували справжнє 
патріотичне свято з піснями, танцями 
й віршами. Діти у вишиванках щиро 
та зворушливо виконували пісні про 
родину і батьківщину. Завершили 
концертну програму духовним гім-
ном «Боже, Україну збережи», який 
виконали вихователі дитсадка спіль-
но із батьками та гостями заходу.

Ірина Констанкевич привезла ма-
люкам нові іграшки, яких дошкільний 
навчальний заклад дуже потребував 
після відкриття тут другої групи. До 
слова, адміністрація Покащівського 
ДНЗ спільно із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» реалізували проект 
«Все найкраще дітям – вони наше 
майбутнє», у рамках якого придбали 
домашній кінотеатр-караоке.

«На жаль, у нашій державі роз-
виток дошкільної освіти не є пріори-
тетним. Проте саме дитсадочки віді-
грають важливу роль у соціалізації 
дитини, її розвитку та формуванні 
особистості. Потрібно робити все 
можливе, аби вивести дошкілля з 
другорядної ролі. Для цього треба 
вкладати кошти у зведення нових 
ДНЗ та розвивати ті, що є», – наголо-
сила нардеп.

Після свята в садочку Ірина Ми-
рославівна спілкувалася із громадою. 
Великою проблемою для жителів цієї 
сільради вже багато років є ремонт 
дороги місцевого значення Покащів-
Одеради. Адже в негоду автотран-
спорт хитає у різні боки, перевізники 
відмовляються курсувати цим на-
прямком, тому сполучення з район-
ним центром покащівці не мають. 

За словами сільського голови 
Богдана Чекеренди, упродовж де-
сяти років громада домагається ре-
монту автошляху, але все марно. «Ця 
дорога перебуває на балансі обл-
автодору. Неодноразово звертався 
і в обласний, і в районний автодор, 
але нам постійно лише обіцяють. 
Зараз знову сказали, що на 2018 рік 
заплановано мільйон гривень для 

ремонту дороги. Ми готові чекати, 
але питання, чи не обмануть нас 
знову», – зазначив Богдан Володи-
мирович.

Ірина Констанкевич також не 
певна, що обіцянки дотримають-
ся. «Ситуація з дорогами на Волині 
критична. Я зверталася в комітет з 
питань транспорту у Верховній Раді, 
аби отримати інформацію, скільки 
коштів виділяють для ремонту доріг 
у нашій області. Там повідомили, що 
Волинь має мінімальне фінансуван-
ня, оскільки у нас велике розкра-
дання під час ремонтних робіт. Тобто 
немає результативності у виділенні 
коштів. Чи не єдиний вихід – пода-
ти депутатський запит. Тоді автодор 
надасть письмову відповідь щодо 
ремонту, й від них можна буде ви-
магати результату», – зауважила на-
родний депутат.

Окрім садочка, Ірина Миро-
славівна відвідала й місцеву школу. 
Варто зазначити, що у навчальному 
закладі за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» реалізували 
проект зі встановлення енергозбе-
рігальних вікон у комп’ютерному 
класі. А за сприяння Ірини Констан-
кевич за кошти державного бюдже-
ту придбали комп’ютерну техніку. 

Під час зустрічі з педколективом 
обговорили низку проблем, які най-
більше турбують освітян. Зокрема, й 
тендери на харчування школярів у 
навчальних закладах.

Директор Покащівської школи 

Світлана Середюк розповіла, що у 
середині навчального року було 
проведено тендер на закупівлю 
м’яса. Процедура затягнулася на два 
місяці, а тому впродовж цього періо-
ду діти не споживали м’ясних страв 
у школі. 

Порушили також питання скла-
дання учнями зовнішнього неза-
лежного оцінювання. Особливо 
гостро проблема постає у сільських 
навчальних закладах, де багато 
школярів не планують отримувати 
вищу освіту, а тому не хочуть скла-
дати ЗНО. Так, у Покащівській ЗОШ 
із семи одинадцятикласників лише 
двоє заявили, що хочуть проходити 
незалежне оцінювання. За словами 
Світлани Середюк, решту випуск-
ників адміністрація школи змушує 
реєструватися на проходження оці-
нювання. Як результат, на саме ЗНО 
діти не з’являються, тоді як кошти на 
папір, координаторів та інше з держ-
бюджету вже витрачено. «Відбулося 
зовнішнє незалежне оцінювання з 
української мови. У зв’язку з тим, що 
частина заявлених абітурієнтів не 
з’явилася, завдано збитків на дев’ять 
мільйонів гривень. Це лише пер-
ший предмет, – каже Ірина Констан-
кевич. – Неправильно змушувати 
школяра проходити ЗНО, якщо він, 
наприклад, хоче бути трактористом. 
Обов’язково озвучу це питання у 
стінах парламенту, адже такий прин-
цип роботи – даремне витрачання 
часу, зусиль та коштів».

  Сергій ВІРНИЙ

Народні депутати з 
міжфракційного об’єднання 

«УКРОП» зареєстрували у 
Верховній Раді законопроект щодо 
змін до загальнообов’язкового 
державного пенсійного 
страхування.

Законодавча ініціатива укропівців, на від-
міну від дискримінаційного проекту пенсій-
ної реформи від уряду, сприятиме виконан-
ню конституційного обов’язку держави щодо 
гарантій соціального захисту громадян. 

За словами народного депутата Ірини 
Констанкевич, законопроект надає право на 
призначення пенсій за віком жінкам за наяв-
ності 30-річного страхового стажу, незалежно 
від віку. Таким чином, реальний вік виходу на 
пенсію для жінок в Україні може починатися з 
52 років, а не з 60, як це є зараз, або з 65, від-
повідно до ініціатив Кабміну.

«Вважаємо, що українська жінка, яка на-
роджує та виховує дітей і є незахищеною в 

заробітної плати, з якої сплачено страхові 
внески, порівняно з попереднім роком.

Ірина Констанкевич та її колеги категорич-
но проти збільшення мінімального страхово-
го стажу для виходу на пенсію на 20 років. 
Така ініціатива уряду спрямована на прихова-
не збільшення пенсійного віку до 65 років у 
разі відсутності 35 років трудового стажу. 

«Подібні пропозиції вважаємо абсолютно 
неприпустимими та дискримінаційними, а всі 
«мантри» уряду про те, що запропонований 
варіант пенсійної реформи відповідає євро-
пейському досвіду – чиста маніпуляція», – під-
креслила Ірина Констанкевич.

До слова, минулоріч народні депутати з 
УКРОПу зареєстрували законопроект, у яко-
му запропоновано надати право достроко-
вого виходу на пенсію жінкам, які народили 
та виховали трьох і більше дітей. У разі його 
ухвалення багатодітні жінки матимуть право 
на призначення дострокової пенсії за віком 
після досягнення 55 років та за наявності не 
менш як 20 років страхового стажу.

соціальному аспекті, потребує адекватного 
послаблення у пенсійному законодавстві», – 
наголосила депутат.

Законопроект також передбачає віднов-
лення перерахунку раніше призначених пен-
сій на 100% показника зростання середньої 

У «СОНЕЧКУ» 
ПРОВОДЯТЬ РАННЮ 
РЕАБІЛІТАЦІЮ

Після зустрічі з громадою По-
кащева народний депутат відві дала 
дошкільне відділення «Со  нечко» 
Кру півського навчально-реабі літа-
ційного центру, що в Ківерцях.

Заклад спеціалізується на вихо-
ванні дітей з вадами розвитку. Сюди 
потрапляють малюки від двох років. 
Нині у п’яти групах – 50 дітей. Дві з 
них – мовленнєві, а в трьох навча-
ються діти з психоневрологічною 
патологією. Також при «Сонечку» діє 
консультативний центр, постійний 
контингент якого складає близько 
60 дітей.

До 2013 року заклад мав статус 
дитячого будинку, згодом реформу-
вався у відділення реабілітаційного 
центру. За словами заступника ди-
ректора із виховної роботи Галини 
Хижняк, зміна статусу дитбудинку 
створює деякі незручності, адже те-
пер вони не є окремою юридичною 
особою.

«Наш заклад – єдиний в області. 
На щастя, сьогодні почали відкри-
вати групи дошкільнят при спеці-
альних інтернатах. Дітей із такими 
патологіями досить багато в області, 
вони потребують ранньої реабілі-
тації. Розпочинати її з першого кла-
су запізно. У нас із ними працюють 
дефектолог, логопед, психолог. Ма-
люки соціалізуються, починають го-
ворити. Бувають випадки, коли діти 
потрапляють із жахливими мовними 
проблемами, а через рік навчання 
починають вимовляти не лише сло-
ва, а й повноцінні речення», – розпо-
відає Галина Хижняк.

Дошкільне відділення «Сонеч-
ко» співпрацює з благодійними фон-
дами та організаціями. Проте, зви-
чайно, потреб у закладу все одно 

вистачає. Найгостріші – ремонт ас-
фальтного покриття перед будівлею 
та ремонт даху.

Ірина Констанкевич каже, що 
намагатиметься залучити кошти 
для «Сонечка» з державного бю-
джету. «Довгий час я співпрацювала 
з громадськими організаціями, які 
об’єднують батьків дітей із особли-
вими потребами. На жаль, у нашій 
державі ці сім’ї залишені зі своїми 
проблемами наодинці. Дуже важ-
ливо, що є заклади, які допомага-
ють малюкам ще на дошкільному 
етапі, – зауважує народний депу-
тат. – Нещодавно у Верховній Раді 
ухвалили закон про навчання дітей 
з особливими освітніми потребами. 
Його ініціатор – Марина Порошенко. 
Закон суперечливий, його ухвалили 
дуже швидко, без детального обго-
ворення в експертному середовищі. 
Тепер почали бити на сполох інтер-
нати, адже він може призвести до 
їх закриття. Це велика комплексна 
проблема. Дуже важливо, щоб хо-
роші наміри не потягнули за собою 
негативні наслідки».

Ірина Мирославівна перекона-
на, що народним депутатам потріб-
но ознайомлюватися зі специфікою 
та проблематикою таких закладів, 
перш ніж голосувати за певні зако-
нопроекти. 

На честь Дня захисту дітей за іні-
ціативи та підтримки Ірини Констан-
кевич для маленьких вихованців 
дошкільного відділення реабіліта-
ційного центру організували свято з 
танцями, кульками, бульбашками та 
смачними гостинцями. Діток розва-
жали аніматори, одягнені у костюми 
Міккі та Мінні Маусів. Малеча актив-
но брала участь у конкурсах, співала 
й танцювала. І свято вдалося, адже 
з облич малюків не сходили щирі 
усмішки.

«Сонечко» працює з особливою категорією дітей

Малеча у захваті від свята

pogliad.ua
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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. 

«Власник будинку, де я прожи-
ваю разом із чоловіком та діть-
ми 18 років і 12 років і де ми про-
писані, є моїм рідним батьком. У 

будинку ми проживаємо 12 років. Буду-
вали його разом із чоловіком, бо коли 
одружилися (18 років тому) ділянка, де 
розташований наш будинок, була на-
дана міськрадою моєму батькові, тому, 
побудувавши дім, власником ми зроби-
ли його. Не думали, що надалі будуть 
складнощі з переоформленням. Зараз 
у нас питання: як краще та дешевше 
переоформити будинок у нашу спіль-
ну власність із чоловіком? Чи потрібно 
оформляти власність на одного, щоб 
дешевше? Річ у тому, що господарем є 
чоловік, але батько бажає зробити дар-
чу на мене, а я не хочу образити свого 
чоловіка, тому що ми справді будували 
цей дім разом. Як нам бути в цій ситу-
ації, щоб нікому не було образливо та 
соромно?»

У такому випадку належним варіантом 
буде зробити мінімальну оцінку будинку і 
щоб батько подарував його на вас із чоло-
віком по ½ ідеальної частки кожному. При 
цьому вашому чоловікові доведеться лише 
сплатити податок у розмірі 5 % від полови-
ни вартості будинку (згідно з оцінкою).

«З вересня 2016 року до 1 берез-
ня 2017 року я, будучи бухгалте-
ром комунального підприємства 
(ринок), виконувала обов’язки 

директора ринку. За час своєї діяльнос-
ті надавала працівникам премії відпо-
відно до наказу по підприємству. З бе-
резня 2017 року, згідно із проведеним 
конкурсом, було призначено директо-
ра. Отут почалося. За її вимогою було 
призначено позапланову перевірку 
фінансово-господарської діяльності за 
мій період роботи, яку проводила комі-
сія у складі представників міської ради. 
Відповідно до довідки  про перевірку, 
було визнано, що я незаконно випла-
чувала премії. Хоча за мій період робо-
ти бухгалтером з 2011 року попередні 
директори також преміювали праців-
ників. З 11 квітня 2017 року мене було 
звільнено з роботи, претензій з боку 
директора щодо відшкодування коштів 
не надходило. А тепер вона вимагає, 
щоб я повернула «незаконно виплачені 
премії». Якими мають бути мої дії в цій 
ситуації?» 

Правових підстав вимагати, щоб без-
посередньо ви повернули премії, щодо 
яких ухвалювали рішення, будучи керівни-
ком підприємства, якщо при цьому ви не 
скоїли кримінально карного діяння, немає. 
Так, п. 2 ч. 1 ст. 133 КЗпП України передба-
чено, що, відповідно до законодавства, 
обмежену матеріальну відповідальність 
несуть керівники підприємств, установ, 
організацій та їхні заступники, а також 
керівники структурних підрозділів на під-
приємствах, в установах, організаціях та 
їхні заступники – у розмірі заподіяної з 
їхньої вини шкоди, але не більше від сво-
го середнього місячного заробітку, якщо 
шкоду підприємству, установі, організації 
заподіяно зайвими грошовими виплатами 
працівникам, неправильною постановкою 
обліку і зберігання матеріальних, грошо-
вих чи культурних цінностей, невжиттям 
заходів щодо запобігання простоям.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста ГРАМОТНІ ВИБОРЦІ, ВІДКРИТІ СПИСКИ:

ЯК УКРАЇНЦЯМ ЗМІНИТИ 
СИСТЕМУ ВЛАДИ

освіта ВОЛИНЯНИ НА ЕКЗАМЕНІ 
ОБИРАЮТЬ ГЕОГРАФІЮ

Конституція 
України гарантує 
вільний доступ до 

політики. Та в державі 
є низка перешкод, які 
заважають у реалізації 
цього права. І, хоча у 
владі наче змінюються 
обличчя, але система 
залишається тією ж. 
Чому так відбувається і 
як це змінити, міркували 
в Луцьку й представили 
один із можливих 
варіантів виходу з цієї 
ситуації.

ТРЕБА РОБИТИ 
РЕЧІ, ЯКІ ЗМУСЯТЬ 
ЗМІНИТИ СИСТЕМУ

З питанням «Як забезпечити 
рівний доступ до політики?» до 
Луцька прибули представники 
громадської організації Центр UA. 
Луцьк – 46-те місто, де проводять 
подібні консультації щодо вибор-
чого законодавства у рамках все-
українського туру «ЗміниТи».

Голова і співзасновник Центру 
UA, екс-віце-прем’єр-міністр із пи-
тань європейської інтеграції Олег 
Рибачук зауважує: влада вже спо-
кійно реагує на протести біля Вер-
ховної Ради, бо такі акції не мають 
впливу на державну політику.

– Нова влада досить спокійно 
і швидко зрозуміла: коли щось 
відбувається біля Верховної Ради, 
там є багато телекамер, то новина 
проходить, але вплив на владу 
такі дії мають рідко, – наголошує 
він. – На жаль, після Євромайдану 
ми не змогли нічого запропонува-
ти: активісти не створили окремої 
політичної сили, у кожній фракції 
є потрохи активістів, комбатів, але 
політика не змінилася. Тому треба 
робити речі, які змусять систему 
мінятися.

У результаті вивчення до-
свіду втілення реформ у різних 
країнах, з’ясувалося, що успішні 
речі мають чіткий алгоритм дій. 
Спершу проводять консультації 
в сфері зацікавлених сил, а потім 
варто проводити публічні диску-
сії у регіонах, щоби почути думку 
громади. Весь зібраний матеріал і 
має стати основою нових законо-
давчих змін.

Серед волинян, які складають 
цьогоріч зовнішнє незалежне 

оцінювання, найбільш популярним 
предметом виявилася географія. 

Складати тести почали 23 травня. Загалом 
у ЗНО беруть участь 80% випускників шкіл 
2017 року, що на 5% менше порівняно з мину-
лим роком. 13,9% учасників тестування – ви-
пускники попередніх років (сертифікати про 
проходження ЗНО дійсні протягом кількох ро-
ків). Ще 5,6% – студенти професійно-технічних 
навчальних закладів і ВНЗ, пише «Слово і 
діло». 

Одним з обов’язкових предметів є україн-
ська мова і література, другий предмет випуск-
ники можуть обрати самотужки: математика 
або історія України. За даними Українського 
центру оцінювання якості освіти, лідером за 
відсотком учасників ЗНО, які складатимуть 
українську мову і літературу, є Кіровоград-
щина – 99,84%. Історію України наймасовіше 
складатимуть у Чернівецькій області – 86,31% 
учасників незалежного оцінювання, а матема-
тику – в Одеській (58,72%).

Серед необов’язкових предметів найбільш 
рейтингові англійська мова й біологія. Зазна-
чимо, що на першому місці за числом охочих 
отримати сертифікат ЗНО з англійської мови 
(59,1% серед усіх, хто зареєструвався) пере-
буває Київ, а з біології (48,55%) – Закарпаття. 

– Важливо не лише мати пар-
тії, а важливо те, за яким законом 
їх обирають. Сьогодні ми маємо 
гібридну систему, втілену зако-
ном Віктора Федоровича, а про 
відкриті списки говорять як про 
зняття недоторканості, – зазна-
чає Олег Рибачук. – Нині є чітке 
розуміння, що ні БПП, ні «Батьків-
щина», ні клоун з вилами до на-
ступних виборів не хочуть міняти 
цю систему. Сьогодні, на жаль, ми 
взяли найгірше з пропорційної і 
мажоритарної систем.

СИСТЕМА 
БОРЕТЬСЯ, БО ЇЙ Є 
ЩО ВТРАЧАТИ

Після відвідин майже півсот-
ні міст, стало зрозуміло: українці 
чудово усвідомлюють вади цієї 
системи. Супроводжуючи медич-
ну реформу, учасники Центру UA 
паралельно ось уже п’ять місяців 
обговорюють питання, як зробити 
рівний доступ до політики.

– Ці речі мають робити по-
літичні партії, – певен Олег Риба-
чук. – Адже їхньою найпершою 
проблемою має стати не те, як 
придумати символ чи слоган, а як 
знайти виборця, переконати його 
і перевірити, потрібно воно ви-
борцям чи ні.

У громадській організації пе-
реконані: зміни виборчого зако-
нодавства потрібно підготувати і 
прийняти цьогоріч. Інакше знову 
нічого не вийде.

– Цей рік їм не до нас: зараз 
ділять, кому бути в Нацбанку, як 

сформувати бюджет. А восени нас 
зможуть почути лише тоді, коли 
всі громади відстоюватимуть 
одну й ту ж позицію. Адже у гро-
мадах прекрасно розуміють, чому 
продаються місця в округах, місця 
у списках. Тому ми маємо пред-
ставити правильний закон, як це 
змінити, – пояснює керівник Цен-
тру UA. – Але система бореться, 
бо їй є що втрачати. Якщо у вас є 
маленька фракція, клоун ви чи ні, 
з вилами чи без, ви можете про-
дати 5 з 15 місць (а це в середньо-
му по 3-5 мільйонів). Ця система 
дозволяє не бурштин копати, а 
потрапити в парламент і далі про-
вадити небідне життя: навіть на 
роботу не треба. Ти маєш кошти 
за термін, а потім за кожне голосу-
вання окремо. І я розумію їх, коли 
вони захищаються. Та не розумію 
нас. Скільки ми будемо просто 
вибухати, випускати енергію в по-
вітря? Місце звільняється, і на це 
місце приходять нові люди з цієї 
ж системи. Якщо не змінити систе-
му входу в політику, змін не буде. 
Адже формула «гроші-політика-
гроші» наразі добре працює.

ЩОБ НЕ БУЛО 
МОЖЛИВОСТІ 
ПРИДБАТИ МІСЦЕ 
В ПАРТІЇ

Одна з моделей зміни систе-
ми – вибори партій та відкриті 
списки, зауважує лідер напрямку 
«Контроль публічних фінансів» 
Центру UA Андрій Андрушків. 
Адже світова практика полягає в 

тому, що політику в державі мають 
робити партії.

– Треба, щоб обирали партії, 
а в області обирали тих, хто буде 
в цій партії. Такий вигляд мають 
кілька моделей відкритих списків. 
Це виб’є в політичних босів мож-
ливість бронювати місця у пар-
ламенті. Тож мають бути відкриті 
регіональні списки, – переконує 
він. – Виборчий округ – область, в 
області конкурують партії. А вибо-
рець голосує за партію і буде мати 
право обирати того, кому віддати 
голос. Саме виборець визначати-
ме, хто буде в списках партії, і ма-
тиме можливість обирати тих, хто 
представлятиме область. Тому не 
можна буде купити місце в партії.

Ще одна проблема – компе-
тенція членів виборчих комісій. 
На думку експертів Центру UA, має 
бути впроваджена сертифікація 
членів виборчих комісій. Потріб-
но, щоб їх обирали з конкретного 
пулу громадян, які знають усе про 
вибори, вміють їх проводити. 

І ще один важливий фактор 
для зміни системи – вплив фінан-
сів на вибори, зокрема, сегменто-
ваність рекламного ринку полі-
тичних партій. Приміром, у деяких 
державах є ліміт: для однієї політ-
сили – не більш як дві хвилини на 
день. Адже українці переважно 
голосують за тих, кого більше по-
казують по телевізору.

Звісно, це не всі проблеми 
виборчого законодавства. Над-
важливим є питання просвіти 
самих виборців. На жаль, серед-
ньостатистичний виборець не 
знає повноважень того, кому він 
віддає голос на виборах. Вони не 
розуміють, що нардепи займають-
ся законотворчою діяльністю, а не 
міняють вікна у школах чи ремон-
тують садочки. Натомість були в 
країні випадки, коли до місцевих 
рад проходили сили, які обіцяли 
зробити те, на що не мали повно-
важень.

Відповіді на ці та інші питання 
експерти Центру UA сподіваються 
узагальнити за підсумками все-
українського туру «ЗміниТи» та 
вже восени презентувати їх у пар-
ламенті як законопроект. Саме 
так, акумулюючи думку громади, 
вважають вони, можна досягти 
реальних результатів і справді 
змінити систему.

Найменш рейтинговим предметом виявилася 
хімія, найбільше випускників складатимуть її 
на Житомирщині (13,1%).

Нагадаємо, учасникам зовнішнього оці-
нювання заборонено використовувати смарт-
годинники, телефони, флеш-накопичувачі, 
USB-кабелі й навушники. Абітурієнтам, які ко-

ристуватимуться цими девайсами, анулюють 
результати тестів. 

Водночас уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини Валерія Лутковська 
назвала порушенням прав дітей обшуки з ви-
користанням металошукача деяких учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання.

колаж
 ВН



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

АКТУАЛЬНО
www.volynnews.com 7

Ваше благополуччя залежить від ваших власних рішень. Джон Рокфеллер

№ 22 (70)  8 червня 2017 року

децентралізація в дії 

  Ольга МАКСИМ’ЯК
Луцький район 

ОЛЕНА ТВЕРДОХЛІБ: 
«Я ЗАДОВОЛЕНА, ЩО 
МИ СТАЛИ НЕЗАЛЕЖНІ 
ВІД РАЙОНУ»

Княгининівську 
об’єднану 
територіальну 

громаду без зайвого 
лукавства нині можна 
назвати однією з 
найперспективніших 
на Волині. Найбільша 
громада в області, 
з чіткими планами 
розвитку, динамікою 
до вдосконалення та з 
керманичем-жінкою – тут 
уже пишеться своя історія 
становлення. 

Ми їдемо на інтерв’ю до голо-
ви Княгинівської ОТГ, представ-
ниці політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Олени Твердохліб у сільраду. У при-
ймальні перед кабінетом – людно. 
Незважаючи на визначені дні прийо-
му громадян, зайнятість, спілкуван-
ням з людьми голова ніколи не нех-
тує. Каже: це найцінніше, що може 
бути у взаємовідносинах влади та 
громади. Тому золоте правило Оле-
ни Твердохліб – чути людей. Можли-
во, саме тому на грудневих виборах 
2016 року, коли, власне, офіційно 
створювалася Княгининівська ОТГ, 
за Олену Олегівну проголосували 
понад 80 відсотків виборців. 

– Кінець року – це завжди за-
твердження бюджету. ОТГ ство-
рилася фактично в цей гарячий 
період.

– У нас було мало часу на «роз-
качування». 21 грудня 2016 року вже 
провели першу сесію. А з 1 січня ОТГ 
вступила у прямі відносини з держ-
бюджетом. Багато хто не вірив у те, 
що ми зможемо в такий короткий 
термін із цим упоратися. Теж, ска-
жу відверто, переживала. Але мені 
дуже пощастило з депутатами, яких 
обрали люди. Прийшла ініціативна 
молода команда, яка працює з ве-
личезним ентузіазмом. 25 грудня 
затвердили бюджет. Звичайно, вже 
зараз ми бачимо деякі його недолі-
ки, вносимо зміни. Фокусуємося не 
на тому, скільки є грошей, а на тому, 
що треба змінити в громаді. Міркує-
мо над тим, аби знайти можливість 
виділити кошти на ремонт ФАПів. 
Їхні приміщення нам передали у по-
декуди жахливому стані, з убираль-
нями надворі... Коли в лютому при-
йшли рахунки за електрику, були 
шоковані сумами, але довелося пла-
тити. Ми створили робочу групу з 
депутатів, члени якої об’їхали всі ко-
мунальні об’єкти, склали список, що 
за чим робити. Тепер виготовляємо 
кошторисну документацію, згідно зі 
списками, які затвердили рішенням 
ради.

До слова, медичну субвенцію 
ми поділили так: 60 відсотків – на 
первинну, а 40 – на вторинну лан-
ки. Шкодую лишень, що відразу не 
забрали собі «первинку». Не було 
технічних можливостей. На сьогодні 
ми її віддали комунальному закладу 
«Луцький районний центр первин-
ної медико-санітарної допомоги», а 
це два мільйони гривень. Як їх осво-
юють, не завжди можу прослідку-
вати. Хоча додам, що люди з нашої 
ОТГ розповідають про те, що тепер 
частину ліків там справді можна 
отримати безплатно. Прослідкувати 
процес витрачання коштів можна 
тоді, коли чітко бачиш, звідки вони 
надходять. До слова, як ОТГ ми має-
мо доступ до реєстру тих громадян, 
які платять податок, а в нас їх бага-
то – близько 400. За нашими підра-
хунками, близько 7 мільйонів гри-
вень надійдуть як податок на акциз 
з тютюну та алкоголю. На основі цих 
даних ми вже можемо прогнозувати 
конкретні економічні показники. 

– Уже цього року держава 
чимало «повісила» на місцеві бю-
джети. Аби викрутитися, часто 
доводиться іти на скорочення в 
тій чи тій сфері. 

– Ми справді не оминули про-
цесу реформування у сфері освіти. 
Працюємо над тим, аби об’єднати 
дошкільні та середні освітні закла-
ди у єдиний навчально-виховний 
комплекс. Коли для Рокинів така 
форма роботи вже прийнятна дав-
но, то у Княгининку – це досить 
болюче питання. Освітня субвенція 
передбачає лише оплату праці пе-
дагогам, а от технічним працівни-
кам – з базової дотації. З наступного 
року фінансування техперсоналу 
буде за рахунок місцевого бюдже-
ту. Нині у Княгининівській школі 
сім техпрацівників. На мою думку, 
вони всі потрібні. Адже навчальний 
заклад у такому стані, що в ньому 
потрібно постійно щось лагодити. 
Але якщо за цей рік нам вдасться 
відремонтувати школи, то потреба 
у такій кількості техпрацівників від-
паде. До слова, європейські школи 
мають мийні машини. Коли ми зро-
бимо нормальну підлогу в освітніх 
закладах, також плануємо придбати 
таку техніку. Час покаже, скільки і 
яких посад потрібно. Життя зму-
шує нас рахувати кошти. От маємо 
одну школу утеплену, в іншій вста-
новлено твердопаливний котел, а 
у рокинівській – котельня на газу, і 
на неї витрачаються чималі гроші. 
Зараз міркуємо, як там утеплити 
школу та перейти на енергоощадні 
технології. У навчальних закладах 
стара проводка, вона небезпечна. 
Сума для придбання світильників, 
проводки, різних електропристро-
їв тільки для НВК в Рокинях стано-
вить близько 477 тисяч гривень. 
Але ці витрати вже через три місяці 
окуп ляться. Тому я є прихильником 
створення НВК, адже тоді директор 

стане і менеджером, він нестиме 
відповідальність за кошти, які буде 
витрачено на заклад. На сьогодні 
і директор, і завідувачка біжать до 
сільського голови: дайте нам гро-
ші. Це не означає, що школа зали-
шиться без фінансування з бюджету. 
Кош ти виділятимуть лише на основі 
кошторисів. 

– Ви змінили підходи до орга-
нізації харчування дітей у школах 
і фактично перші в області дове-
ли: учнівські обіди можуть бути і 
смачні, і дешеві.

– Після переходу освіти в наше 
підпорядкування першим було пи-
тання: чому дітей харчує підпри-
ємець? Наші депутати перевірили, 
чи справді ціна за порцію відпові-
дає її якості. Вдалися до тестування: 
депутати та працівники сільради 
ходили на обіди до шкільної їдальні. 
У результаті зійшлися на думці, що 
варто повернутися до колишніх ме-
тодів організації харчування: у штат 
шкіл повертаємо кухарів, укладає-
мо напряму договори з постачаль-
никами. У нас зменшиться ціна за 
пор цію. Раніше її вартість становила 
16 гривень, 5 з яких доплачували 
батьки. Зараз вона коштуватиме 
8 гривень 50 копійок. Ми замінили 
хліб на кондитерські вироби, адже 
діти їх люблять більше. Звичайно, 
до деяких страв хліб додаватимемо. 
Відтепер меню складатиме кухар, а 
медсестра буде контролювати вміст 
поживних речовин у їжі. Постачаль-
ників продуктів ми визначали через 
систему Prozorro.

– Чимало діток з Княгининів-
ської ОТГ відвідують дитсадки 
Луцька, в яких теж не завжди зна-
ходиться місце. Чи передбачено 
зведення нового дошкільного за-
кладу? 

– Щодо садочків, то це велика 
проблема. 102 дитини зі Зміїнця 
відвідують луцькі ДНЗ. Будівництво 

той, який стосується управління 
громадою землею за межами на-
селених пунктів. 

– Ми розробляємо зміни меж на-
селених пунктів. Думаю, що зробимо 
це скоріше, аніж буде ухвалено закон. 
Витратимо кошти, звичайно, але це 
варто зробити. На виході вже новий 
генеральний план району. З нами 
погоджували його зміни. Ми зацікав-
лені, щоб населені пункти розширю-
валися, щоб люди не «кучкувалися» 
в одному кутку, щоб могли собі за-
планувати будівництво рекреаційної 
зони, можливо, відвести якусь ділян-
ку інвестору. У нас була ділянка під 
житлову забудову, але вона цікавила 
багатьох. Тому вирішили перевести 
її під комерційну і залучити бізнес, 
адже нам треба розвиватися. 

– Чи вже пробували сили у 
грантових проектах? 

– У нас взагалі немає парків. 
Тому в планах – створення рекреа-
ційних зон для відпочинку. Багато 
людей, в тому числі і з Луцька, їдуть 
у закинутий сад в Княгининку, де 
живуть зайці і кабани, ростуть су-
ниці, печериці. Там часто смажать 
шашлики. Це призводить до пожеж, 
а полум’я із саду перекидається на 
сусідню територію. Ми вже беремо 
участь у транскордонному проекті 
«Україна-Польща-Білорусь», вийшли 
в переможці, зможемо отримати два 
мільйони євро і саме за них зробити 
пожежну станцію. 

– Зараз до вас хочуть приєд-
натися два села із сусіднього Ро-
жищенського району. Приймете? 

– До нас хоче приєднатись Іван-
чицівська сільська рада – цілком са-
модостатня з населенням понад 400 
людей. Ми з ними межуємо. Якщо у 
громади, у її депутатів є таке бажан-
ня, думаю, наші депутати теж його 
підтримають. Громада мусить бути 
великою. Дрібненькі не мають май-
бутнього. 

– Після об’єднання стосунки з 
районною владою змінилися? 

– Я задоволена, що ми стали не-
залежні від району. Листів з РДА та 
ОДА поменшало. Мене й досі ди-
вують їхні часом абсурдні накази, 
які можемо отримати. Не розумію 
такого, бо працювала довгий час за 
кордоном, де цього немає. Там люди 
цінують час. 

Ні РДА, ні ОДА, по суті, особливо і 
раніше нам не допомагали. Неодно-
разово чула закиди: ви багата сіль-
рада. Ми маємо непоганий бюджет, і 
нам ним керувати, нічого ні від кого 
не треба чекати. Пояснюємо людям, 
що саме робимо за ті податки, які 
вони сплачують. Тоді формується 
зов сім інше ставлення і розуміння. 
До слова, підприємців, які почали ле-
гально оформляти своїх працівників 
після створення ОТГ, побільшало. 

На сьогодні бюджет нашої гро-
мади – 35 мільйонів разом із суб-
венціями. Надходження збільши-
лися уп’ятеро. У 2018 році маємо 
отримати 8 мільйонів гривень суб-
венції на інфраструктурний розви-
ток. На щастя, ми приєднали Роки-
нівську селищну раду, яка не мала 
коштів, але мала готову проектно-
кошторисну документацію. Тому в 
нас уже є з чим іти в Мінрегіонбуд – 
з проектами будівництва колекто-
ра, двох доріг, зведенням паливної 
станції поблизу клубу в Рокинях. 
Головне – хотіти працювати, мати 
хорошу команду. Для мене важливо, 
щоб звернення кожної людини було 
розглянуто й надано відповідь. 

– Робота на посаді голови ча-
сом виснажує. 

– Деколи шкодую, що прийшла 
сюди. Але дивлячись на результат, 
усвідомлюєш, що не марно це ро-
биш. Для мене ця робота – не тягар, 
а приємні турботи. Я тут виросла і, 
якби не було цієї громади, нізащо не 
робила б того, що нині роблю. Ми 
вже розробили програми розвитку 
на шість, а не на п’ять років, як пла-
нують зазвичай. Люблю ставити цілі 
і їх досягати. 

садочка зняло б низку питань, які за-
раз турбують і наших батьків, і луць-
ку владу. Ми вже виділили кошти на 
проектно-кошторисну документа-
цію нового ДНЗ. Зараз ведемо відбір 
фірм, які будуть визначені на умовах 
внутрішнього тендеру. Наразі знай-
шли тимчасовий вихід із ситуації – 
цього року відремонтуємо дві групи 
у дитсадку в Рокинях. Таким чином, 
трохи зменшиться черга малюків і в 
Рокинях, і у Княгининку. Для зведен-
ня нового дитсадка потрібно щонай-
менше три роки й чималі кошти. Цей 
об’єкт самі не потягнемо. Тому пода-
мо проект на фінансування з фонду 
регіонального розвитку, шукатиме-
мо підтримки в облраді. 

– Спільні проблеми усіх гро-
мад – комунальні. Як розв’язуєте 
інфраструктурні питання? 

– Наразі ми працюємо над ство-
ренням єдиного комунального під-
приємства з центром у Княгининку, 
філіал якого розташовуватиметься в 
Рокинях. Директором КП має стати 
людина, яка знається на управлін-
ських процесах і зуміє зробити під-
приємство рентабельним. Сьогодні 
в нас є КП у Рокинях та ЖКП у Кня-
гининку, які постійно потребують 
дотацій. Також ми почали форму-
вання вуличних комітетів, об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків у Княгининку, де їх є шість. 
Уперше цього року ініціативні групи 
виявили бажання прибрати сміття, 
що накопичувалося поблизу їхніх 
будинків роками, самі попросили в 
ЖКП машину для його вивезення. 

Ми виділили їм кошти для заку-
півлі сміттєвих баків, визначили, хто 
буде відповідати за них. Завжди го-
тові допомагати, головне – бажання 
людей. 

Щодо ремонту доріг, то вимога 
у мене одна: підрядник має нести 
відповідальність за якість покриття. 
Тато в мене дорожник, тому я знаю 
всі нюанси у вкладанні асфальту, 
яким він має бути. Ямковий ремонт 
ми не практикуємо. Буде поточний 
ремонт на вулицях Поліській у Кня-
гининку та Медичній у Зміїнці. Там 
треба зробити водопровід, а тоді 
робити дорогу. Все має бути у логіч-
ному порядку. 

– У Княгининівській ОТГ в селі 
Брище розташоване луцьке місь-
ке сміттєзвалище. Місцеві скар-
жаться на погану якість води. 

– Думаю, що в межах 30-
кілометрової зони від полігону 
твердих побутових відходів вода не 
може бути хорошою. У Брищі – цен-
тралізоване постачання, щоправда, 
з водонапірної башти. Один із депу-
татів займається фільтрацією води. 
Зараз будемо перевіряти якість 
фільтрів, які стоять на водонапірних 
баштах. Адже люди нарікають на 
якість води. Її аналіз робитимемо не 
в Луцьку, бо тамтешній лабораторії 
не довіряємо. 

У Зміїнці вода має високий вміст 
заліза, тому багато людей хворіють 
на сечокам’яні хвороби. «Луцьк-
водоканал» дав дозвіл зробити 
закільцювання в Зміїнці, і ми вріза-
лися у водопровід з Великого Оме-
ляника. Обійшлося це у два мільйо-
ни гривень, хоча передбачалося, що 
буде більш як три. 

– Верховна Рада й досі зволі-
кає з ухваленням обіцяного па-
кету головних десяти децентра-
лізаційних законів. А серед них і 
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Сторінку підготувала Марта ЮЛАНТОВА

СИРНО-ПОЛУНИЧНИЙ 
ПИРІГ – ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШ!
Пиріг печеться швидко й неодмінно 
вдається смачним. Тільки уявіть 
собі цю неймовірну смакоту: 
ніжна і м’яка сирна основа, 
просочена соковитою та солодкою 
полуницею. Нумо готувати!

Для тіста: 
• 2 склянки борошна • 1 яйце 
• 250 г сиру • 100 г масла • 100 мл 
молока • 1 скл. цукру • 10 г ванільного 
цукру • 1 ч. ложка • розпушувача
• дрібка солі

Для начинки: 
• 300 г полуниці • 100 г цукрової 
пудри • 1 ч. ложка крохмалю

Сир протерти через сито, щоб позбу-
тися грудочок, додати яйце, цукор, ва-
нільний цукор і розтерти до однорідного 
стану. Додати в сирну масу м’яке масло й 
перемішати. Влити молоко і знову пере-
мішати. Поступово додати просіяне бо-
рошно з розпушувачем і сіллю, замісити 
м’яке еластичне тісто. Виклаcти тісто в 
змащену маслом форму для випікання й 
розподілити по дну, формуючи невеликі 
бортики. Полуницю очистити від хвости-
ків, помити, обсушити. Великі ягоди порі-
зати, дрібні можна залишити цілими. Ви-
класти полуницю поверх тіста і посипати 
цукровою пудрою, змішаною з крохма-
лем. Поставити пиріг у розігріту до 180°С 
духовку. Випічка буде готова приблизно 
через 30-35 хвилин. Готовність пирога 
можна перевірити дерев’ною шпажкою. 
Якщо вона суха – пиріг спікся. Готовий 
полуничний пиріг залишити у формі до 
повного охолодження, потім порізати на 
порційні шматочки й подавати до столу.

смачного

народні знання

ЧОРНОБРИВЦІ ЗАХИСТЯТЬ ВІД КАПУСТЯНКИ

щедра грядка

фітоаптека

ТРИ УМОВИ ЩЕДРОГО 
ВРОЖАЮ ОГІРКІВ

школа агронома ПРОТИ ШКІДНИКІВ – СИРОВАТКА
• Морква та буряки у спеку по-

терпають від нестачі бору, через це 
листя темніє, відмирає, у корене-
плодів загниває серцевина. У тако-
му випадку, а також із профілактич-
ною метою, допоможе підживлення 
рослин борною кислотою (10 г на 
10 л води на 1 м2). Обробку слід 
проводити 2-3 рази з інтервалом у 
10 днів.

• Щоб капусту не уразила тля, 
обробіть її настоєм деревного по-
пелу (1 скл. попелу на 5 л води на-
стояти протягом дня, додати 30 г 
господарського мила). Через два 

тижні процедуру повторити. Нижні 
листки капусти забезпечують рос-
лину вологою і поживними речо-

винами, від них залежить величина 
головки, тому їх не можна обрива-
ти. А ось верхні укривні листки на 

Сучасні господарі використовують 
хімічні засоби для боротьби з бур’янами 
і шкідниками. Але є прості й ефективні 
способи знищення непроханих 
гостей на вашій грядці. Пропонуємо 
кілька перевірених способів 
боротьби з небезпечним шкідником – 
капустянкою (медведкою).

Перший спосіб – надзвичайно простий. 
Невеличкі шматки листкового заліза чи ши-
феру розкласти на городі у сонячний день. 
Капустянка вилізе погрітися, і її можна буде 
зібрати «тепленькою».

Досить ефективно відлякує капустянку 
звичайна яєчна шкаралупа. Її слід потовкти у 
ступці або ж змолоти в кавомолці й виміша-
ти з нерафінованою олією. Уздовж овочевих 
грядок треба прикопати по 0,5 ч. ложки сумі-
ші. Вона відлякуватиме шкідників. 

Дієво захищають від капустянки чорно-
бривці. Якщо по кілька кущиків цих квітів по-
садити між рядками овочів, шкідник забуде 
туди дорогу. 

Ну і останній, дуже оригінальний спосіб. 

Від чого залежить 
врожай огірків? 
Від трьох 

складових: регулярного 
поливу, підживлення і 
правильного збору.

ПОЛИВ
Огірки слід поливати теплою 

водою. Тобто не зі свердлови-
ни (бо від такої води рослини 
хворіють і гинуть), а відстояною 
протягом дня на сонці. Полива-
ти бажано в другій половині дня, 
коли ґрунт прогріється. І краще 
невеликими порціями.

Молоді рослини потребують 
5-10 літрів води на квадратний 
метр. На початку цвітіння полив 
слід припинити. Відновити з по-
чатком плодоношення (15-20 л 
на квадратний метр). 

Загалом орієнтуйтеся по по-
годі. Пам’ятайте, що на глинистих 
і суглинистих ґрунтах поливати 
слід частіше, ніж на піщаних і су-
піщаних. 

ПІДЖИВЛЕННЯ
Часто спекотна погода змі-

нюється різким похолоданням. У 
такому разі огірки слід підживити 
через листя розчином 5 г сечови-

ни, 12 г суперфосфату і 7 г хло-
ристого калію на 10 л води. Гряд-
ки слід обробити за допомогою 
обприскувача. 

Для щедрого врожаю при-

ваблюйте на город комах, що 
запилюють квіти. Для цього слід 
обприскати рослини розчином 
цукру (100 г) і борної кислоти (2 г) 
на 1 л гарячої води. Можна непо-
далік поставити відкриту баноч-
ку з розчином меду (1 ч ложка на 
1 скл. води). 

ЗБІР ВРОЖАЮ
Через 50-60 днів після посіву 

огірки починають плодоносити. З 
цього часу слід регулярно зрива-
ти огірочки – через кожні 1-2 дні. 
Збирайте не лише товарні плоди, 
але й хворі та пошкоджені і пере-
рослі. Інакше вони будуть висна-
жувати рослини й затримувати 
утворення нової зав’язі.  

Збирати огірки слід акуратно, 
натискаючи пальцями на плодо-
ніжки. Смикати й перекручувати 
стеблини неприпустимо. 

ріст і величину головок аж ніяк не 
впливають. 

• Гроза молоденьких листочків 
редиски, буряків, капусти – бліш-
ка. Для боротьби з нею рослини 
слід обробляти кожні три дні роз-
чином оцтової есенції (3 ст. ложки 
на 10 л води). Можна також зроби-
ти молоді ніжні листочки грубими, 
твердими, а отже, недоступними 
для блішки. Для цього треба об-
лити їх соляним розчином (2 скл. 
солі, 1 скл. 9% оцту, 4-5 ст. ложок 
рідкого мила на 10 л теплої води). 
Сіль (побіління листя) не шкодить 

рослинам, а буряки навіть зробить 
солодшими. 

• Кущі помідорів та огірків за-
хистить від шкідників і хвороб об-
прискування (один раз на 10 днів): 
1 л молока або сироватки, 40 кра-
пель йоду на 10 л води або 1 скл. 
подрібненого часнику на 10 л води 
(настояти 2 год). 

• Щоб головки в цибулі й час-
нику були великими, не треба при-
сипати їх землею під час прополю-
вання міжрядь. Часник у перший 
місяць вегетації потребує регуляр-
них поливів.

Для нього вам згодяться пляшки з-під шам-
панського. У них треба закласти потроху меду 
і варення, а потім закопати в землю по гор-
лечко. Капустянка буде повзти на приманку, з 
якої не зможе вибратися. 

А позбутися кротів на грядці допоможе 
перевірений народний метод: 500 г подріб-
неного (розтертого) скла змішують із 200 г 
молочної каші та заправляють тваринним жи-
ром (смалець, сало тощо). Суміш розкладають 
біля нір.

при ревматоїдному артриті та 
змащування варикозних вуз-
лів (зменшує біль, припухлість, 
запалення).

Пропонуємо старовинний 
рецепт для хворих вен, зок-
рема, він сприяє очищенню 
судин від холестерину, роз-
смоктуванню тромбів тощо. 
Узяти 1 розквітлу «свічку» 
(суцвіття) каштана кінського 
й опустити її в 1 л окропу. На-
стояти 30 хв, потім процідити. 
Настій треба випити протягом 
дня невеликими порціями. 
Курс – 14 днів. Такі суцвіття 

можна посушити й на зиму.
Ще для очищення судин 

рекомендовано приготувати 
очисний напій, але не з квітів 
каштана, а з його бруньок. 
Для цього потрібно 200 г каш-
танових бруньок, 5 г ванілі, 
мед до смаку, 2,5 л червоного 
вина. Дрібно нарізані бруньки 
покласти в розігріте вино, по-
варити протягом 30 хв (щоб 
випарувався алкоголь), дода-
ти ваніль і мед. Після охоло-
дження процідити.

Пити тричі на день по 
50 мл до їди.

КАШТАНОВИЙ ЦВІТ ДЛЯ ХВОРИХ ВЕН
Препарати гіркокаштана 
звичайного широко 
використовують в 
офіційній і народній 
медицині у разі 
варикозного розширення 
вен, тромбофлебіту, 
атеросклерозу, геморою 
тощо.

Настоянка квітів: 25 г квітів 
(чи шкірки плодів) залити 200 мл 
40%-го етилового спирту. Насто-
яти 7 діб, періодично помішуючи. 
Процідити й приймати по 30-40 
крапель тричі на день до їди. На-
стоянку можна застосовувати й 
зовнішньо для розтирання шкіри 

lady.tochka.net

love-dacha.ru

poetryclub.com
.ua
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На початку цвітіння полив слід припинити

Цвіт полегшить симптоми варикозу

Капусту від тлі захистить попіл

Ефективно відлякує капустянку 
звичайна яєчна шкаралупа
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ВІВТОРОК 13 червня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30 Від першої особи
06.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.45 Світ он лайн
09.00, 15.35 Т/с 

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

«Антитерор»
10.50 Д/с «Історичні 

розслідування»
11.45 Баклани на Балкани
12.10 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 
Церемонія відкриття

12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.40 Уряд на зв’язку з 

громадянами
14.10 Т/с «Анна Піль»
16.30, 01.20 Стрибки у 

воду. Чемпіонат Європи. 
Синхрон. 3м. Фінал

18.00, 02.45 Стрибки у 
воду. Чемпіонат Європи. 
Жінки. 10м. Фінал

19.30 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
04.05 Д/с 

«Середземномор’я»
04.30 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.40 Зона ночі
04.00, 07.00 Т/с «Татусеві 

дочки»
04.50, 18.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
11.50 Серця трьох
15.10 Серця трьох. Пост-

шоу
19.00 Супермодель по-

українськи
21.40 Х/ф «Кохання з 

попередженням»
23.40 Х/ф «Спуск 2»

НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.10 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком...»
10.55 «Україна має 

талант!-6»
13.50 «Битва екстрасенсів 

13»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»
22.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «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. На краю світу»
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
06.10, 12.50 Агенти 

справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 

23.00, 04.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15, 04.45 Зірковий 

шлях
10.50 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
15.00 Події
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Ключі від 

щастя»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
02.00 Х/ф «Спис долі»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський 
Київ 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 
14.30, 00.30 Бандитська 
Одеса 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.50 Скарби 
зі звалища 18.00 
Незвичайна наука 19.00 
Легенди карного розшуку 
20.00 Наші 22.40 Квест 

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»

10.45 «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»

23.20, 01.50 Х/ф «Убити 

Білла 2»

1+1

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.05, 12.25, 20.40 Т/с 
«1942»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.10, 05.20 
«Подробиці»

22.30 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»

02.50 Док.проект «Великі 
українці»

03.15 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.50 Більше ніж правда
10.50 Х/ф «У 

смертельній 
небезпеці»

13.20, 16.10 Т/с 
«Володимирська, 15»

17.40, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Х/ф «Наперекір 

смерті»
00.25 Т/с «Лас-Вегас»
01.50 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.20, 16.45 Казки У Кіно
12.45, 17.50, 22.00, 02.30 

Країна У
13.20, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
13.45, 20.55 Готель 

Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 04.10 Віталька
18.50 Панянка-селянка
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Т/с «Ти - найгірший»
01.00 Т/с «Отже»
01.20 Шпілівілі
01.40 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05, 17.20, 18.20, 05.30 

«Волинська веселка»
07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.35 Мультфільм
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»
13.05 «Музичний проспект»
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, 23.25 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Кошик творчих ідей»
18.00 «Ми вас обирали»
18.55 Служба розшуку дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45, 00.30 «Влада 

громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат»
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 Т/ф «Світ знає, що 

Він-українець…»
23.50 «Хроніка війни»
00.25, 04.25 «Із перших уст»
01.20 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.45 Вистава «Шолом-

Алейхем - у Лобачівці»
03.35 Мультфільм
03.45 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.30 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.45 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
05.00 Т/ц » У майстерні 

митця»
05.15 Т/ц «Творчий 

портрет»

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, 09.50, 18.30, 

20.30, 02.20 Вголос
09.00 Захищеність
10.00 Дайджест
10.30 Х/ф «Айвенго»
11.30 Провінція
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «Мангуст»
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.15 МузейОк

АВЕРС 14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Джем
16.00 Поспілкуймося
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
19.00 Запитай у депутата
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Х/ф «Айвенго»
23.15 Шляхами Волині
23.40 Феєрія мандрів
00.45 Т/с «Таємничий 

острів»
01.10 Віктор Павлік 

«Улюблені хіти»
03.15 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Одного разу влітку»
05.30 Волинський 

портрет

06.00, 07.00, 08.00, 
15.00, 21.00 Новини

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

22.45, 23.20 Погода
06.25, 23.50 Від першої 

особи
07.20, 23.25 На слуху
08.45 Світ он лайн
09.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!
15.35 Д/с «Смачні 

подорожі»
16.05, 03.20 Вікно в 

Америку
16.30 Стрибки у воду. 

Чемпіонат Європи. 
Церемонія відкриття

17.00, 02.00 Стрибки 
у воду. Чемпіонат 
Європи. Командні 
змагання, 3м./10м

18.30, 01.20 Новинний 
блок

19.00, 01.45 Новини. 
Культура

19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
03.40 Д/с 

«Середземномор’я»
04.30 Т/с «Травма»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 16.45, 19.30, 

01.35 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля»

10.50 «Міняю жінку - 4»

12.20 Т/с «Матусі-2»

14.30, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.15, 22.20 Т/с 

«Свати - 4»

23.20, 02.00 Х/ф «Убити 

Білла»

05.30, 20.00, 02.10, 05.20 
«Подробиці»

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.30 Т/с 
«Краплина світла»

15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «1942»
22.30 Т/с «Мессінг: Хто 

бачив крізь час»
02.50 Док.проект «Великі 

українці»
03.15 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

05.00 Служба розшуку 
дітей

05.05, 04.50 Дивитись 
усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.35 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10, 13.20 Секретний 

фронт
14.10, 16.10 Х/ф 

«У смертельній 
небезпеці»

16.35 Х/ф «Повітряний 
маршал»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес»
22.35 Свобода слова
00.35 Х/ф «Людина-

вовк»
02.25 Стоп-10

06.00 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 «Лис Микита»
07.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
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 Казки У Кіно
12.45, 17.50, 22.00 

Країна У
13.20, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
13.45, 20.55 Готель 

Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30 Віталька
18.50 Панянка-селянка
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Т/с «Ти - найгірший»
01.00 Профілактика

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.00 «Антракт» (І. Пуц)
08.30, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.15 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»
11.50, 17.00 «Дитячий світ»
12.05, 06.40 «Волинська 

веселка»
12.30 Т/ф «Голоби: з 

вірою у громаду»
13.00 «Бременські 

музики»
13.20 «Студентський 

квиток»
13.35 Т/ф «Рунчак»
14.00 «Музичний 

проспект»
14.25 «Волинь - Донбас: 

спільне суспільне»
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30 Тема дня
17.15 «Кошик творчих ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40, 00.25, 04.25 «Із 

перших уст»
19.45, 00.30 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.50 Т/ф «Український 
геній Михайла Косача»

23.30 «Спорт для всіх»
01.20 Вистава «На полі 

крові»
02.20 «Фольк-music»
03.10 «Студентський 

квиток»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.30 «Музичний проспект»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

06.45, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.40 «Планета земля 2»
09.40 Х/ф «Мандрівка у 

закоханість»
11.45 «Україна має 

талант!-6»
13.50 «Битва екстрасенсів 

13»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»
22.50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

Юкрайна»
10.30, 00.00 «Розсміши 

коміка»
11.30, 19.00 «Навколо М»
12.25, 02.00 «Орел і 

Решка. Шопінг 2016»
14.20 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
18.00 «Звана вечеря»
20.00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
22.00 Х/ф «Пробач за 

кохання»
03.30 «Нічне життя»

03.00, 02.30 Зона ночі
04.30 Т/с «Татусеві дочки»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 08.49 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.50 Х/ф «Cімейка 

вампірів»
10.50 Х/ф «Мармадюк»
12.40 Х/ф «Морський 

піхотинець»
14.30 Х/ф «По дорозі»
16.10 Х/ф «Вавілон н.е.»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
00.30 Х/ф «Спуск»
02.25 Служба розшуку 

дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.50 Зірковий 
шлях

10.50, 04.30 Реальна 
містика

12.50 Х/ф «Вальс - 
бостон»

14.45, 15.30 Т/с «Будинок 
з сюрпризом»

19.45, 02.50 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

21.00 Т/с «Ключі від 
щастя»

23.30 Х/ф «Спис долі»
05.20 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитський 
Київ 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, 00.30 
Містична Україна 14.30 
Бандитська Одеса 15.20, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 
18.00 Незвичайна наука 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Наші 
22.40 Квест 

ПОНЕДІЛОК 12 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, 03.10 Погода
07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових 

подій
08.30, 23.40 Феєрія 

мандрів
08.50, 19.50, 20.30, 

02.20 Вголос
09.00 Музична скринька
10.00 Так чи інакше
11.00 Я тут живу
11.15 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Концерт «Один в 

каное»

АВЕРС 14.15 Сад. Город. Квітник
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
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Х/ф «Айвенго»
23.15 Шляхами Волині
00.45 Т/с «Таємничий 

острів»
01.10 Концерт «Мангуст»
03.15 Т/с «Так мало часу»
04.30 Ретроспектива: 

«Насредін в Бухарі»

Фільм «Пробач за кохання»

22:00

love-fi lm
s.ru

Фільм «Кохання з попередженням»

21:40

kino-teatr.ua

Скільки б ігра-
шок у дитини не 
було, все одно 

найулюбленіши-
ми будуть пульт, 
телефон, прово-

ди й каструлі.
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СЕРЕДА 14 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, 23.50 Від першої 

особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с «Аристократи»
09.55 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України
13.40 Д/ф «Дихай»
14.10 Т/с «Анна Піль»
15.35 Світло
16.30, 01.20 Стрибки 

у воду. Чемпіонат 
Європи. Синхрон. 
Жінки. 10м. Фінал

18.00, 02.45 Стрибки у 
воду. Чемпіонат Європи. 
Чоловіки. 1м. Фінал

19.30 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
04.05 Уряд на зв’язку з 

громадянами
04.30 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.15 Зона ночі
03.10, 07.02 Т/с «Татусеві 

дочки»
04.50, 18.00 Абзац
05.49, 07.00 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
16.00 Від пацанки до 

панянки
19.00 Супермодель по-

українськи
21.45 Х/ф «Між небом і 

землею»
23.40 Х/ф «Пастир»
01.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.40 Х/ф «Службовий 

роман»
10.45 «Україна має 

талант!-5»
13.50 «Битва екстрасенсів 

13»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»
23.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
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
06.10, 12.50, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 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 Т/с «Ключі від 

щастя. Продовження»
23.30 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 
Незвичайна наука 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00, 00.30 
Наші 05.30 Бандитський 
Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.25 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку - 4»
12.20 Т/с «Матусі-2»
13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«Свати - 4»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15, 21.15, 22.20 Т/с 

«Свати - 5»
23.20, 01.50 Х/ф 

«Чотири кімнати»

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.05, 12.25, 20.40 Т/с 
«1942»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.10, 05.20 
«Подробиці»

22.30 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»

02.50 Док.проект «Великі 
українці»

03.15 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.05, 04.55 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.00, 13.20 Х/ф 
«Наперекір смерті»

13.30, 16.05 Т/с 
«Володимирська, 15»

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

пекла»
00.30 Т/с «Лас-Вегас»
02.00 Стоп-10
04.30 Студія Вашингтон

ICTV

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

кролики. Вторгнення»
07.35 М/с «Лис Микита»
07.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
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 Казки У Кіно
12.45, 17.50, 22.00, 02.30 

Країна У
13.20, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
13.45, 20.55 Готель 

Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 04.10 Віталька
18.50 Панянка-селянка
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Т/с «Ти - найгірший»
01.00 Т/с «Отже»
01.20 Шпілівілі
01.40 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
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 «Влада громади»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.30 Мультфільм
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
16.30, 23.20 Тема дня
16.55 «Дитячий світ»
17.10 «Кошик творчих ідей»
17.30 Мультфільм
18.00 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
18.20 Т/ц «Як це було»
18.55 Служба розшуку дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Відкрите місто» (Тел. 

у студії: (0332) 77 02 42)
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний 

контроль»
21.30 Т/ф «На гостину до 

Липинських»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
22.55 Т/ф «Польська кров 

української групи»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 Т/ф «Всеволод 

Нестайко. Родом з 
дитинства»

02.45 Т/ф «Моя Леся 
Українка»

03.35 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

04.30 Т/ц «Роки і долі»
05.00 «Музичний 

проспект»
06.00 Т/ц «Музеї Волині»
06.35 «Хвилини поезії»

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 Джем
10.00 Х/ф «Айвенго»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Віктор Павлік 

«Улюблені хіти»
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 18.00, 02.00 

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 «Айвенго»
23.15 Шляхами Волині
23.40, 05.30 Феєрія 

мандрів
00.45 Т/с «Таємничий 

острів»
01.10 «На спомин 

Самохваленка». 1 ч.
03.15 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Музична історія»

ЧЕТВЕР 15 червня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 23.50 Від першої 

особи
06.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф «Казка про 

щуролова»
10.25 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.20 Д/с «Історичні 

розслідування»
12.15 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.40 Слідство. Інфо
14.10 Т/с «Анна Піль»
15.35 Надвечір’я. Долі
16.30, 01.20 Стрибки 

у воду. Чемпіонат 
Європи. Синхрон. 
Чоловіки. 10м. Фінал

18.00, 02.45 Стрибки у 
воду. Чемпіонат Європи. 
Жінки. 3м. Фінал

19.30 Д/с «Дикі тварини»
19.55 «Схеми»
20.20 Про головне
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
04.30 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 07.02 Т/с «Татусеві 
дочки»

04.50, 18.00 Абзац
05.39, 07.00 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
16.10 Суперінтуїція
19.00 Супермодель по-

українськи
21.40 Х/ф «Покоївка з 

Манхеттену»
23.40 Х/ф «Випускний 

іспит»
01.40 Служба розшуку 

дітей
01.45 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

10.45 «Україна має 

талант!-5»

13.55 «Битва екстрасенсів 

13»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

22.50 «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. На краю світу»
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
06.10, 12.50, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 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 Т/с «Ключі від 

щастя. Продовження»
23.30 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, 21.40 
Річкові монстри 10.50, 
17.00 Пригоди Остіна 
Стівенса 11.50 У пошуках 
краси 13.40 Містична 
Україна 14.30, 05.30 
Бандитська Одеса 15.20, 
23.40 Смертельний двобій 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00 Квест 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Прокляття 
скіфських курганів 22.40 
Незвичайна наука 00.30 
Скарб.ua 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.40 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку - 4»
12.20 Т/с «Матусі-2»
13.00, 14.00, 15.00, 

20.05, 21.05 Т/с «Свати 
- 5»

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

22.10 «Право на владу 
2017»

23.40, 02.05 Х/ф 
«Хічкок»

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.05, 12.25, 20.40 Т/с 
«1942»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.35 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.10, 05.20 
«Подробиці»

22.30 Т/с «Мессінг: Хто 
бачив крізь час»

02.50 Док.проект «Великі 
українці»

03.15 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

06.35 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Секретний фронт
10.55, 13.15 Х/ф «Вогонь 

із пекла»
13.25, 16.05 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Небезпечна 

людина»
00.30 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Стоп-10
04.25 Служба розшуку 

дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.55 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць»
10.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.20, 16.45 Казки У Кіно
12.45, 17.50, 22.00, 02.30 

Країна У
13.20, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
13.45, 20.55 Готель 

Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 04.10 Віталька
18.50 Панянка-селянка
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Т/с «Ти - найгірший»
01.00 Т/с «Отже»
01.20 Шпілівілі
01.40 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
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, 23.00 Тема 

дня
12.00 Т/ф «Життя - це 

футбол»
12.30 «Відкрите місто»
13.25 «Кошик творчих ідей»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.05 Т/ц «Видатні 

волиняни»
14.35 Т/ц «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: 

«Лікар душі і тіла» 
(М. Левицький)

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
22.35 «Час-Time»
23.25 «Книголюб»
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/ц «Козацька 

звитяга»
02.15 Т/ц «Бастіони»
02.40 Д/ф «Формула 

життя Олександра 
Палладіна»

02.55 «Музичний проспект»
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 «Айвенго»
11.00 Так чи інакше
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 «На спомин 

Самохваленка». 1 ч.

АВЕРС 14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк
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 «Айвенго»
23.15 Шляхами Волині
23.40 Феєрія мандрів
00.45 Я тут живу
01.00 «На спомин 

Самохваленка». 2 ч.
03.15 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Богдан 
Хмельницький»

«УКРАЇНСЬКЕ 
РАДІО» – НА 
ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

З міста Часів Яр Донецької області 
2 червня 2017 року почалося 

мовлення на частоті 873 кГц першого 
каналу «Українського радіо» на 
окуповані території Донбасу.

Сигнал «Українського радіо» буде охоп-
лювати Донецьку, Луганську, Запорізьку, 
Дніпропетровську, Харківську області та 
прикордонні території Росії, які межують з 
Донбасом.

Зазначено, що 
мовлення здійсню-
ється з передавача 
NAUTEL XL-60, який 
було надано Мін-
і н ф о р м п о л і т и к и 
компанією BBG як 
технічну допомогу. 
За підрахунками 
Нацради, сигнал 
«Українського ра-
діо» з Часового Яру 
охопить сукупно до 
12,7 млн осіб.

в ефірі

Фільм «Хічкок»

Фільм «Пастир»

23:40

23:40

in.ck.ua
kinogo.club

УКРАЇНСЬКІ 
ПРИКОРДОННИКИ – В 
АНГЛОМОВНІЙ СТРІЧЦІ

Популярний український режисер 
Любомир Левицький, відомий за 

стрічками «Штольня», «Тіні незабутих 
предків» і «Ломбард», залучив до 
знімань його нової англомовної роботи 
під назвою «Егрегор» реальних 
українських прикордонників.

Участь у зніманнях також взяла керів-
ник проекту «Західний кордон» Оксана 
Гнатишин. Фільм «Егрегор» розповідатиме 
про загадкові таємні ордени, а місцем роз-
витку подій стане містичний Київ.

Знімання проходять не лише в Україні, 
але й у Польщі, Франції, Німеччині.

у світі кіно

– Алло, це зва-
рювальники?

– Так!
– Чудово! 

Зваріть мені 
вареників!

– Любий, 
іди снідати, 

я кашу 
приготувала.

– З якої крупи?
– З пельменів!

lifedon.com
.ua

m
ediananny.com
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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

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

ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

ВЕСЕЛКОВИЙ СВІТ ДИТИНСТВА

Дитинство – пора надій та 
сподівань на яскраве життя, 

здійснення мрій. Першого дня літа 
в Україні та цілому світі традиційно 
відзначають Міжнародний день 
захисту дітей. Це своєрідне 
нагадування для нас, дорослих, про 
те, що не можна порушувати прав 
дітей на життя, освіту, відпочинок, 
свободу думки... 

На подвір’ї ДНЗ №22 «Радість», що в 
Луцьку, – гамір, сміх, веселощі. До малечі 
завітали аніматори з цікавими конкурсами 
та розвагами. Свято для маленьких лучан 
влаштував фонд розвитку навчального за-
кладу, що другий рік діє при дитсадку.   

– У нашому садочку дуже часто відбу-
ваються різноманітні заходи. Це не лише 
концерти, вистави та розваги, приурочені 
до свят. Ми долучаємося до різних акцій: це 
і допомога для військовослужбовців, збір 
одягу для дітей-сиріт в окуповану зону, збір 
пластмасових кришечок, – розповідає мама 
двох хлопчиків, член правління фонду роз-
витку ДНЗ №22 «Радість» Лілія Почтарук.

Дозвілля у дошкільнят насичене не 

лише в свято, а й у будні. Вихователь ясель-
ної групи Олена Кондратюк зауважує, що 
1 червня в дитсадочку починається оздо-
ровчий період. За сприятливих погодних 
умов малюки майже увесь час перебувають 
на вулиці.  Дошкільнята приймають повіт-
ряні та сонячні ванни, загартовуються за 
допомогою води.

І батьки, і педагоги знають: дарувати 
радість для малечі потрібно не раз на рік, 
а щодня. Адже діти – найдорожчий  скарб, 
наша радість і втіха, сьогодення і майбутнє. 
Наш обов’язок – зробити їхнє дитинство 
яскравим та безтурботним.

***
Свято під назвою «Моє щасливе дитин-

ство» відбулося і в Луцькому НВК №10.  Про 
цікаві ігри, веселі руханки та розваги учас-
ників пришкільного табору подбав фонд 
розвитку навчального закладу «Перспек-
тивна школа».  

– Міжнародний день захисту дітей не-
випадково відзначають першого дня літа. 
Ми вирішили організувати учасникам при-
шкільного табору яскраве й позитивне свя-
то дитинства, – зазначила у привітальній 
промові  голова правління фонду розвитку 

навчального закладу Марина Єрмоленко. 
Кольоровою крейдою дітки малюва-

ли на асфальті. Одні зображали веселку, 
інші – квітучий сад. Багато школярів ма-
лювали свою родину або друзів. За активну 
участь у конкурсах школярі отримали соло-
дощі та морозиво.

Зазначимо, що Фонд розвитку школи 
при НВК №10 створено наприкінці 2016 
року за сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

– Завдяки ініціативам голови фонду 
розвитку навчального закладу Марині Єр-
моленко у школі провели чимало цікавих 
заходів та реалізували кілька соціальних 
проектів. Зокрема, навесні виготовляли 
пасхальне печиво, яке передали бійцям у 
зону АТО, проводили благодійні ярмарки, – 
розповідає представник Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом», депутат Луцької міської 
ради від УКРОПу Тетяна Янчук.

Марина Єрмоленко наголошує: Фонд 
розвитку навчального закладу допомагає 
активніше залучати батьківські та спонсор-
ські кошти, які згодом витрачають на по-
кращення умов навчання і виховання дітей. 
Першочергове завдання, яке сьогодні став-

лять перед собою батьки, – замінити столи і 
стільці в шкільній їдальні. 

***
До Дня захисту дітей не залишилися без 

уваги й особливі дітки Луцька. У навчально-
реабілітаційному центрі відбулося свято 
«Скликаємо друзів», організатором якого 
виступила громадська організація бать-
ків дітей з психофізичними порушення-
ми розвитку «Повір у себе». Учасниками 
свята були також представники ВОГО 
«Даун-синдром», спілки батьків інвалідів з 
розладами аутичного спектру «Янголята», 
ВОГО дітей-інвалідів «Сильні діти» та учні 
Луцького НРЦ, які перебувають у літньому 
шкільному таборі «Котигорошко».

Ведучий свята відомий шоумен Сер-
гій Скулинець та артисти вокальної студії 
«Шанс-Musik» подарували дітям і батькам 
гарні емоції та співи. Потому відбулися кон-
курси й рухливі розваги. Захопленню дітей 
від яскравого кольорового бульбашкового 
шоу не було меж!

Свято відбулося за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Ірина ЮЗВА,
Оксана ХВЕДЧЕНЯ,

Луцьк

Творчі фантазії у малюнках на асфальті
Свято для дошкільнят влаштував 
фонд розвитку ДНЗ №22

Навчально-реабілітаційний 
центр скликав друзів Яскрава мить Весела руханка
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Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ КОМАНДНА РОБОТА

ЩОБ ЗАМІНИТИ ВІКНА У ШКОЛІ, 
БАТЬКИ ЗБИРАЛИ ЯБЛУКА

КОМФОРТНІ УМОВИ 
ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ ДИТСАДКА

ІТ-ПІДТРИМКА

ЛУЦЬКА ШКОЛА №11 ОТРИМАЛА ІНТЕРНЕТ

Батьки, відправляючи 
малечу в дитсадок, 
хочуть комфортних умов 
перебування для них: 
щоб і чистенько, і тепло 
було, смачно готували та 
розвивали здібності. А 
ще це період, коли дітки 
опановують елементарні 
правила гігієни, тому 
важливо, щоб санітарні 
кімнати були облаштовані 
й відповідали нормам. 

Повноцінне інтернет-
покриття з’явилося в 

луцькій ЗОШ №11. Проект 
дороговартісний – більш 
як 60 тисяч гривень, а 
реалізували його спільними 
зусиллями батьки та Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Від ідеї до ї ї втілення минуло 
понад рік, хоча ініціатива 
фонду розвитку «Ерудит» 
вартувала того. Тепер і уроки 
стануть інтерактивними, 
і школярам буде цікавіше 
навчатися. 

Голова правління фонду роз-
витку ЗОШ №11 «Ерудит» Наталія 
Гунько розповіла, що ця школа – 
одна з небагатьох у Луцьку, яка в 
кожному класі має доступ до ін-
тернету. 

– Одна річ, коли вчитель на 
уроці розказує матеріал, а інша – 
коли є можливість наочно проде-
монструвати сказане. Діти краще 
сприймають тему, це зовсім ін-
ший, новітній підхід до підвищен-
ня якості освіти. Вчителі навча-
тимуть, де і яку саме інформацію 

«Слава Україні!» – так вітаються учні 
школи села Переславичі Іваничівського 
району. Хлопчики й дівчатка – у 
вишиванках. В останні дні навчання 
у  школярів свято – презентація 
проекту «Тепло у школі – здорові діти», 
реалізованого  спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Переславичівська школа – одна з най-
більших початкових шкіл у районі. У  1-4 
класах навчається  27 учнів. 

При вході квітне петунія. У класах – 
вазони. Відразу видно, що працюють тут 
справжні господині. Педагоги своїми силами 
чепурять школу як можуть. Покращити умо-
ви навчання дітей допомагають і батьки. Та, 
на жаль, ні батькам, ні вчителям не до снаги 
забезпечити навчальний заклад усім, що по-
трібно. Адже все впирається у кошти.

Завідувачка школи Раїса Гаврилюк розпо-
віла, що восени минулого року батьки, щоб 
залучити хоч якісь гроші, збирали яблука. 
Вдалося заробити п’ять тисяч гривень. За ці 
кошти  планували замінити хоча б одне вікно. 
Адже старі, що служать ще з часів будівництва 
школи (а це  56 років), навіть не відчинялися.

Хотіли замінити одне вікно, а в результа-

ті замінили всі 15. Ще й утеплили фасад та 
відремонтували сходи. Усе це – завдяки іні-
ціативі одного з батьків, депутата районної 
ради від партії УКРОП Віктора Дорошука, 
який на батьківських зборах запропонував 
звернутися по підтримку в представництво 
Фонду в Іваничівському районі. На умовах 
співфінансування і вдалося провести масш-
табні роботи.

Зроблено чимало, але багато робіт ще 
попереду. Ініціативні жителі Переславичів 
найближчим часом планують утеплити всю 
школу, встановити дашок над сходами. На 
часі й встановлення централізованого опа-
лення, адже цю школу досі обігрівають за до-
помогою мурованих грубок. 

– Представництво Фонду в Іваничівсько-
му районі почало працювати рік тому. За цей 
час ми бачили багато проектів. До кожного 
підходимо індивідуально. Завжди приємно 
працювати з людьми, які знають, чого хочуть, 
докладають максимум зусиль до реалізації 
задуманого. Ваш проект – один з найкращих, 
його можна ставити в приклад іншим грома-
дам, – резюмував керівник представництва 
Петро Кислий.

Ірина ЮЗВА,
Іваничівський район

шукати у всесвітній мережі, щоб 
не лише іграшки чи розваги були 
цікавими для дітей, – зазначила 
Наталія Гунько. 

Щодо сучасного обладнан-
ня – телевізорів, комп’ютерів та 
планшетів у класні кімнати, то, зі 
слів голови фонду розвитку, вони, 
крім батьківських, намагаються 
знаходити і залучати додаткові 
кошти на оновлення матеріально-
технічної бази закладу. 

Керівник Офісу розвитку 
кварталу на вул. Гордіюк, 37 Інна 
Карманчикова відзначила, що 
спів праця з фондом розвитку 
ЗОШ №11 «Ерудит» триває від мо-
менту його створення. 

– Це один з найактивніших 
фондів у Луцьку, тому цю ініціа-
тиву радо підтримав Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» і виділив 
20 тисяч гривень на її реалізацію. 
Проект цікавий тим, що спрямо-

ваний на створення кращих умов 
навчання для дітей, що завжди 
в пріоритеті Фонду, – каже Інна 
Карманчикова. 

Товариство «Датагруп» ви-
ступило телекомунікаційним 
оператором. Керівник комерцій-
ної служби цієї компанії Наталя 
Киричок розповіла, що швид-
кість каналу в ЗОШ №11 дозво-
ляє проводити відеоуроки, вести 
електронні щоденники, в май-

бутньому облаштувати онлайн-
відеонагляд. 

І вчителі, і школярі задоволені 
такими інноваціями у школі. До 
речі, вони зазначають, що тепер 
старшокласники зможуть готу-
ватися до ЗНО в онлайн-режимі, 
що дозволить зекономити багато 
часу, а результати отримати опе-
ративно. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Довгий час у Любомльському ДНЗ №1 
в молодшій групі «Капітошка», де вихову-
ється 24 дитини, була незатишна й холод-
на санітарна кімната, протікали унітази, 
не було опалення, гарячої води, а на під-
лозі лежала стара плитка. Адміністрація 
закладу неодноразово зверталася до місь-
кої та районної рад із  проханням про фі-
нансову допомогу. Кошти було виділено, 
але на інші потреби закладу та інші групи. 
Тому ініціативна група  батьків звернулася 
до любомльського представництва Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» з проектом 
щодо оновлення та ремонту  санітарної 
кімнати на умовах співфінансування.  У 
Фонді підтримали таку ініціативу, і вже 
незабаром у групі було замінено підлогу, 
встановлено бойлер та конвектор, унітази 
та крани тощо. 

Після ремонту завідувачка дитсадка 
Надія Вавриш, яка, до речі, є депутатом 
від УКРОПу в міській раді, знову зробила 
запит на сесії міської ради про виділення 
коштів на продовження ремонтних робіт. 
Депутати міськради не залишилися осто-
ронь, а виділили потрібну суму на заміну 
дверей, поточний ремонт коридору та сте-
лю в санітарній  кімнаті.  

Нині батьки, бачачи таку небайду-
жість Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» та народних обранців, вирішили не 
зупинятися на досягнутому. Зараз вони 
готують ще проекти  та сподіваються на 
подальшу співпрацю.

– Це яскравий приклад командної 
роботи, коли задля розв’язання актуаль-
ної проблеми громада шукає всі можливі 
шляхи. Підтримка Фондом цього проекту 
була під питанням, адже багато років у 
ясельній групі дитсадка не робили ремон-
ту через те, що дітки тут перебувають рік 
і далі переходять в інші групи. Натомість 
цьогоріч небайдужі батьки вирішили взя-
ти ініціативу в свої руки і навести лад, 
залучивши додаткові кошти на ремонт 
санітарної кімнати. Тепер вони спокійні, 
що діти зможуть мити руки в теплій воді 
після творчих занять, а також дотримува-
тися правил гігієни. На досягнутому вони 
зупинятися не збираються, а далі готують 
проекти для покращення умов у дитсад-
ку, – каже керівник любомльського пред-
ставництва Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Лариса Солом’янюк. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Любомльський район

Презентація проекту – справжнє свято для школи

Спільна ініціатива дає гарний результат Інноваціями у школі задоволені і вчителі, і школярі

У малюків цікаве дозвілля

Мити ручки тепер приємно
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Майбутнє – за ініціативними громадамиМайбутнє – за ініціативними громадами

ЦІКАВИЙ ТУРНІР

ШАХОВИЙ ДЕНЬ ОБ’ЄДНАВ ВОЛИНЯН

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО НА ЛЮБОМЛЬЩИИНІ 
ЗМАГАЛИСЯ ЮНІ ТУРИСТИНещодавно в рамках проведення 

Дня туризму та Дня захисту дітей 
відбулися міжнародні змагання з 
туризму серед школярів в урочищі 
«Джерело», що поблизу села Полапи 
Любомльського району. Вони зібрали 
близько 100 дітей із різних шкіл області 
та сусідньої Польщі. До суддівства, 
організації змагань та нагородження 
спортсменів долучився Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Змагання тривали між учнями Пола-
півської, Згоранської, Куснищанської шкіл 
з Волині та Страхославської школи ґміни 
Камінь Республіки Польща. Організатором 
такого цікавого турніру виступила Полапів-
ська школа, яка вже не вперше запрошує до 
себе на різноманітні заходи польських шко-
лярів. У відповідь вони також бувають на 
схожих подіях у Польщі.

Головний суддя змагань, учитель геогра-
фії Полапівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Микола 
Чирук розробив програму змагань, карту 
для спортивного орієнтування, підготував 
цікаву дистанцію для основних залікових 
видів. 

Відтак у рамках заходу учні долали сму-
гу перешкод, демонстрували вправність у 
водінні велосипеда під час фігурного вело-
туризму, показували, як в’язати туристичні 
вузли, встановлювали на швидкість намети, 
змагалися, хто кращий у спортивному орі-
єнтуванні. Поза конкурсом школярі вико-
нували туристичні пісні, варили кашу, зма-
гались у футболі та волейболі, вболівали за 
свої команди.

Що не кажіть, а найбільш 
поширена інтелектуальна гра 
у світі – це гра в шахи. Є вона 
одночасно і найстаршою. Шахи 
розвивають пам’ять і увагу, 
кмітливість і математичні 
здібності, логіку й фантазію. 
Саме в двобої на шаховій дошці 
зійшлися представники чотирьох 
команд Іваничівського району: 
Павлівської, Поромівської, 
Литовезької ОТГ та селища 
Іваничі. Районні командні 
змагання, що їх організувало 
іваничівське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», відбулися днями у 
читальному залі Іваничівської 
центральної бібліотеки. 

Боротьба була запеклою, але відбувала-
ся в дружній веселій атмосфері. Перше міс-
це посіла команда школярів Полапівської 
ЗОШ, друге – Куснищанської ЗОШ, «брон-
зу» вибороли учасники з Польщі, четверте 
місце дісталося учням Згоранської школи.

Усіх переможців та учасників нагоро-
дили кубками, грамотами від організаторів 
змагань, а також сувенірами та туристич-
ним спорядженням від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

Керівник любомльського представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Ла-
риса Солом’янюк зазначає, що туристсько-

краєзнавча робота з дітьми дуже цікава, а 
ще більший інтерес – коли є можливість по-
спілкуватися з ровесниками з-за кордону. 

– Діти дуже задоволені такими зма-
ганнями, до того ж, волинські школярі по-
казали високий рівень підготовки. Видно, 
що вчителі старанно працюють із ними, 
навчаючи спортивного орієнтування, нави-
ків виживання. Польські школярі, які взяли 
участь у заході, насправді були вражені: у 
них відбуваються схожі змагання, але лише в 
окремих видах. Більшість занять із туризму 
там на платній основі, тому юні поляки радо 
взяли участь у комплексних звитягах разом 

з учителями, – каже Лариса Солом’янюк.
До речі, урочище «Джерельце» – не-

ймовірно мальовничий куточок Волині, де 
б’є освячене джерело. Саме тому змагання 
відбувалися у привітній атмосфері. Кожна 
команда у цікавій формі презентувала свій 
навчальний заклад, а також школярі обмі-
нялися подарунками ввічливості. 

Змагання такого рівня у районі відбули-
ся вперше, але організатори сподіваються, 
що вони стануть щорічними й більш масш-
табними.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Любомльський район

ПІДТРИМКА МОЛОДІ

МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
ЗАПРАЦЮВАВ У ЛІЦЕЇ
Цього року Любомльський 
професійний ліцей відзначатиме 
півстолітній ювілей. Нині 308 учнів 
здобувають у ньому різноманітні 
робітничі професії. Днями в закладі 
відбулася презентація молодіжного 
центру «Діянна» та Центру розвитку 
кар’єри. В урочистостях взяли 
участь учні, викладачі, майстри, 
представники Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», працівники 
Любомльського районного центру 
зайнятості, підприємці. 

Троє юних ентузіастів – Дмитро 
Клекоцюк, Яна Влязло та Наталія Ко-
зачук – вирішили створити молодіж-
ний центр, метою якого є організація 
дозвілля та культурний відпочинок 
молоді. Учні розповіли про напрямки 
своєї роботи: організацію майстер-
класів за інтересами, виставок моде-
лей одягу, реалізацію кондитерської 
продукції власного виробництва в 
учнівському кафе «Затишок», про-
ведення позаурочних розважальних 
заходів, дискотек. Працівники ліцею 
створили проект «Молодіжний клуб 
«ДІЯННА» – крок до успіху проф-
орієнтаційної роботи» та реалізува-
ли його за участі Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Представники Фон-
ду посприяли у придбанні плазмово-
го телевізора, який допоможе ново-
створеному молодіжному центру в 
реалізації ідей, посприяє покращен-
ню іміджу навчального закладу, про-
веденню профорієнтаційної роботи.

Цього ж дня в ліцеї презентува-
ли й Центр розвитку кар’єри. Пошук 
першого робочого місця – це непрос-
те завдання для молодих людей, які 
завершують навчання. Тож для того, 
щоб зорієнтувати випускників, дати 
їм впевненість у завтрашньому дні, 
в навчальних закладах і створюють 
такі центри. Учні ліцею можуть озна-
йомитися з відеороликами, розгляну-
ти стенди, де розміщено інформацію 

про професії, що є на ринку праці, 
їх опис.  Це допоможе випускникам 
у питанні тимчасового, сезонного та 
повного працевлаштування. 

Як розповіла керівник любомль-
ського представництва Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» Лариса 
Солом’янюк, до них звернулася іні-
ціативна група ліцею з проектом, 
що передбачав придбання на умовах 
співфінансування плазмового теле-
візора для молодіжного центру «ДІ-
ЯННА». 

– Таке обладнання потрібне для 
наочної профорієнтаційної роботи в 
ліцеї, організації дозвілля молоді та 
культурного відпочинку, покращен-
ня якості роботи молодіжного цен-
тру, демонстрування відеороликів з 
рекламою закладу, презентації для 
батьків про навчальну та виховну 
діяльність тощо. Тому у Фонді під-
тримали цю ініціативу. У ліцеї задо-
волені таким придбанням та вдячні 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
за допомогу, – зазначила Лариса 
Солом’янюк.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Любомльський район

Під час відкриття змагань до учасників та 
вболівальників з вітальним словом звернулися 
поважні гості, представники команд: голова Іва-
ничівської селищної ради Федір Войтюк, голови 
Поромівської та Литовезької сільських рад Євге-
ній Недищук та Іван Іванчук, представник Пав-
лівської ОТГ Оксана Стасюк. Вони подякували 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» за реалізова-
ні проекти та висловлювали наміри на подальшу 
співпрацю.

З перших хвилин змагань між учасниками роз-
горнулася безкомпромісна боротьба за призові міс-
ця, до останнього туру не було відомо ні команди-
переможця турніру, ні його призерів. Всі учасники 
показали високий рівень та професійну гру.

По завершенню головний суддя Сергій Лойко 
оголосив результати змагань. Найсильнішою вия-
вилася команда селища Іваничі. Шахісти, набрав-
ши найбільшу кількість очок – 12,5 – вибороли 
«золото». Друге місце посіла команда Павлівської 

ОТГ – 8,5 очок.  Третє – команда Литовезької 
ОТГ – 7 очок.  І на четвертому місці опинилася 
команда Поромівської ОТГ – 2 очка.

Керівник іваничівського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Петро Кис-
лий усім учасникам змагань вручив дипломи, а 
командам-призерам, відповідно до місць, – сер-
тифікати на придбання спортивного інвентарю 
на суму 1200, 1000 та 800 гривень.

– Такі змагання було організовано з метою 
популяризації й розвитку гри в шахи серед во-
линян, підвищення спортивної майстерності та 
кваліфікації шахістів і визначення найсильнішої 
команди Іваничівського району. Сподіваємося, 
спортивні емоції та боротьба надовго залишаться 
приємним спогадом для учасників та вболіваль-
ників, а ми й надалі проводитимемо заходи, які 
об’єднують громади, – резюмував Петро Кислий.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Іваничівський район

Змагання такого рівня у районі відбулися вперше

У двобої зійшлися 
представники чотирьох команд

Призери отримали сертифікати на 
придбання спортивного інвентарю

Презентація молодіжного 
центру «ДІЯННА»

Без подарунка не залишився ніхто

Між учасниками розгорнулася 
безкомпромісна боротьба



www.tilkyrazom.com.ua№ 22 (70) від 8 червня 2017 року
Фонд Ігоря Палиці

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

Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

14

СИЛА ГРОМАДИ

З НОВИМ СПОРТИВНИМ ІНВЕНТАРЕМ – 
ДО ВПЕВНЕНИХ ПЕРЕМОГ 

З ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕЙ ВАЖЛИВА ІНІЦІАТИВА

ЩОБ ДІТИ ЗРОСТАЛИ 
ЗДОРОВИМИ

ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ – 
НОВИЙ ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК

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»

Дитинство – це щаслива сторінка 
нашого життя, коли всі кольори яскраві, 
а до казки можна доторкнутися рукою. 
Першого дня літа увесь світ відзначає 
одне з найкращих свят – День захисту 
дітей. І хоча батьки щодня піклуються 
про нащадків, намагаються дати їм усе 
найкраще, проте саме цього дня дорослі 
роблять усе можливе, щоб створити 
дітям незабутнє свято. 

Саме тому напередодні цього чудового 
дня за сприяння народного депутата України 
від УКРОПу Ірини Констанкевич та Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у селі Дольськ, 
що на Любешівщині, відбулося справжнє дій-
ство – відкриття нового дитячого ігрового 
майдан чика. 

Багато вчителів фізкультури нарікають, 
що сучасна молодь провадить 
малорухливий спосіб життя. Мовляв, 
більшість вільного часу юнаки та 
дівчата просиджують перед екранами 
комп’ютерів. 

А от у селі Звиняче Горохівського райо-
ну ситуація протилежна – тамтешня молодь 
активно займається спортом і завойовує пе-
ремоги в районних змаганнях. Про це крас-
номовно свідчать численні кубки, грамоти й 
медалі, які школярі регулярно здобувають на 
спортивних звитягах.  

Своїми успіхами юні звиняченці завдячу-
ють небайдужим учителям, які змалку вчать 
дітей, що спорт – це здоров’я. При ЗОШ I-III 
ступенів села Звиняче діють секції з волейбо-
лу, баскетболу й тенісу. А шкільний спортзал 
давно став центром дозвілля та пропаганди 
здорового способу життя. 

– Наші учні щодня активно тренуються, 

відповідно, спортивне обладнання зношу-
ється і виходить з ладу. А придбати якісний 
інвентар ми самостійно не спроможні, – роз-
повідає директор школи Людмила Біланчук. 
– Наша односельчанка Оксана Камоцька, яка 
є депутаткою Горохівської районної ради від 
партії УКРОП, запропонувала взяти участь у 
конкурсі проектів Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом». Порадившись, ініціативна група 
вирішила подати на розгляд проектну пропо-
зицію «Впевнені перемоги з новим спортив-
ним інвентарем». 

Варто зазначити, що при Звиняченській 
одинадцятирічці діє «Козацька республіка». 
Традиційно п’ятикласників посвячують у ко-
зачата, протягом п’яти років вони вивчають 
славні звичаї і традиції предків, загартову-
ються, займаються спортом. 

– Для повноцінного навчання та здо-
рового фізичного і розумового розвитку 
потрібно тренуватися, гуляти на свіжому 
повіт рі, – переконана директорка школи. 

– Наш стадіон не зачиняється на замок, він 
постійно доступний для всіх звиняченців. І 
тим інвентарем, який ми придбали за спри-
яння Фонду, буде користуватися уся грома-
да. Адже до співфінансування долучилися 
всі жителі села, навіть учні молодших класів 
викроювали по кілька гривень із кишенько-
вих грошей. 

Керівник горохівського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Людми-
ла Марадевич відзначає: цей проект вдалося 
реалізувати завдяки надзвичайно активній 
громаді. 

– Люди зуміли згуртуватися й досягти 
спільної мети. Їхні злагоджені дії були за-
програмовані на успіх, – каже Людмила Ма-
радевич. – У Горохівському районі вже реа-
лізовано 15 проектів ініціативних громад. 
Сподіваємося, що у вашому селі ми реалізу-
ємо ще не один проект. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Горохівський район

Під кінець навчального 
року в хлопців-
одинадцятикласників 
проходять навчально-
польові збори. Це 
своєрідний іспит на 
вправність та мужність 
для старшокласників. 
В учнів школи села 
Тур, що на Ратнівщині, 
цьогоріч фізична 
підготовка відбувається 
на нових тренажерах. 

Спорт у Турському навчально-ви хов-
ному комплексі – на чільному місці. Діти 
займаються легкою атлетикою, грають у 
футбол, волейбол, теніс. 

– У нашій школі навчається 280 дітей. 
Це небагато, якщо порівнювати з іншими 
школами району, де по 500-600 учнів. Ра-
зом з тим, нам більш як п’ять років вда-
ється триматися на лідерських позиціях у 
рамках загальної спартакіади, – ділиться 
досягненнями Микола Романюк, вчитель 
фізкультури з 23-річним стажем.

Саме він став ініціатором проекту зі 
встановлення спортивних тренажерів на 
території школи.

– Як ідея виникла? Я постійно їжджу 
на обласні змагання. На території військо-
вого ліцею стоять подібні до цих тренаже-
ри. Коли завожу дітей на змагання, вони 
з тих снарядів не злазять. Ото й подумав: 
таке спортивне обладнання потрібне й 
нам, – пригадує Микола Романюк. 

Заручившись підтримкою колег-
педагогів та батьків, учитель звернувся 
по допомогу в ратнівське представництво 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Проект 
реалізовували на умовах співфінансування 
місцевих жителів, сільської ради та Фонду.

Учитель сподівається, що сучасне об-
ладнання ще більше залучатиме дітей до 

занять спортом. Адже загальна статистика 
у школах сумна – з кожним роком все біль-
ше учнів займається у спецгрупах.

Попри те, що в одинадцятикласників 
лише два уроки фізкультури на тиждень, 
Олександр Олексюк та Олександр Чиж 
працюють над своєю фізичною підготов-
кою щоденно. Хлопці знають, що спорт – 
це не лише здоров’я, а й розвиток людини. 
Обидва одинадцятикласники планують 
вступати у заклади, де важливе місце має 
фізична підготовка. Олександр Олексюк 
хоче стати військовим, його товариш – 
правоохоронцем. Тому щоденні тренуван-
ня – необхідність для абітурієнтів.  

– Тренажери – це обов’язкова, не-
від’ємна річ на стадіоні. Вони дуже допо-
магають у підготовці на уроках фізкуль-
тури, у підтримці фізичної форми, – знає 
з власного досвіду Олександр Чиж. – Ми 
можемо і в вільний час, поза школою, сюди 
приходити та тренуватися. 

Сучасні тренажери служать не лише 
школярам, а й жителям села. Щовечора тут 
можна побачити більш як десять людей, 
яким небайдуже власне здоров’я. Це ще 
один проект Фонду, реалізований спільно 
з громадою, спрямований на популяриза-
цію спорту та здорового способу життя. 

Ірина ЮЗВА,
Ратнівський район 

З вітальним словом виступила народний 
депутат Ірина Констанкевич, вона привіта-
ла всіх присутніх зі святом та подарувала для 
шкільної бібліотеки літературу. А керівник 
місцевого представництва Фонду «Тільки ра-
зом» Сергій Неймарк передав сільському голо-
ві Ігорю Кузьмичу презентаційну табличку з 
назвою проекту, реалізованого спільно з гро-
мадою. Гості подякували місцевій громаді за 
турботу й піклування про дітей. 

Після урочистого перерізання стрічки діт-
лахи, яких на площі зібралося чимало, гуртом 
ринули на новий майданчик. Тут кожен міг 
знайти для себе розвагу до душі. Малеча ве-
селилася й розважалася на нових каруселях, 
гойдалках. 

Гостей свята та всіх присутніх привітали 
артисти фольклорного колективу Дольська 
під керівництвом Зої Гончарук, а естрадні 
пісні звучали у виконанні наймолодших учас-
ників конкурсу «Срібні дзвіночки» Віктора 
Деміха, Єлизавети Кузьмич та Анастасії Кля-
мар. 

Кожен охочий мав змогу взяти участь у 
спортивних змаганнях, конкурсі малюнку на 
асфальті, бульбашковому флешмобі та заспі-
вати караоке біля нового ігрового майданчика. 
Юні учасники за активну участь у святкових 
заходах отримали гарні подарунки від Фонду 
«Тільки разом» та народного депутата Ірини 
Констанкевич. 

– Свято скінчилося. Але дитинство малечі 
триває. І сьогодні головне завдання для нас, 
дорослих, – зробити так, щоб таким яскравим 
і сповненим радості був кожен день життя на-
ших малюків. Діти, які виросли в добрі, мирі 
й любові, безсумнівно, намагатимуться ро-
бити таким наш світ, нашу державу, мирну і 
щасливу, – резюмував Сергій Неймарк.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Любешівський район

Подарунки для школярів Вирішальна мить поєдинку

Зі святом присутніх привітала 
Ірина Констанкевич

Сучасні тренажери служать не 
лише школярам, а й жителям села 



Людина не виказує себе, говорячи від власного імені. Дайте їй маску – і вона розкаже всю правду. 
Фільм «П’ята влада» www.volynnews.com
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СУБОТА 17 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
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.55 Фольк-music
12.00 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
16.30, 01.20 Стрибки 

у воду. Чемпіонат 
Європи. Синхрон. 
Чоловіки. 3м. Фінал

18.00, 02.45 Стрибки 
у воду. Чемпіонат 
Європи. Жінки. 1м. 
Фінал

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
04.05 Д/с «Історичні 

розслідування»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.40 Зона ночі
04.40 Т/с «Татусеві дочки»
05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
06.50 Абзац
09.45 Ревізор
12.50 Страсті за 

Ревізором
15.10 Х/ф «Елвін і 

бурундуки»
17.00 Х/ф «Між небом і 

землею»
18.50 Х/ф «Час»
21.00 Х/ф «Джампер»
22.45 Х/ф 

«Понівечений»
00.40 Х/ф «Випускний 

іспит»

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на 

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

вбиваємо дітей»
15.00 Х/ф «Мріяти не 

шкідливо»
16.50 Х/ф «Справжнє 

кохання»
19.00 Х/ф «Любов не 

ділиться на два»
22.45 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

00.35 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.25 «Мультфільми»

10.20 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»

12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

13.20 «Орел і Решка»

23.45 «Вечірній квартал»

01.35 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.10 

Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий 

шлях
09.10 Т/с «Ключі від 

щастя»
13.00, 15.20 Т/с «Бабине 

літо»
17.00, 19.40 Т/с «Не йди»
21.20 Х/ф «Біла сукня»
23.20 Реальна містика
02.50 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Містична Україна
08.20, 18.20 У пошуках 

істини
10.00 Смертельний 

двобій
11.40 Літаки, що змінили 

світ
14.30 Таємниці Міссісіпі
16.20 Річкові монстри
21.10 НЛО з минулого. 

Давні прибульці
23.00 Долоня: код 

майбутнього
00.00 Україна: забута 

історія

МЕГА

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

Вихідний»
10.00 «Таємний код Віри»
11.00 «Сказочная Русь»
11.45, 23.15 «Світське 

життя»
12.45 Х/ф «Я тебе нікому 

не віддам»
16.35 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 Комедія «Знай 

наших»
21.15 «Вечірній квартал»
00.15, 02.20 «Ліга сміху 2»

1+1

05.35 Х/ф «Звичайне 
диво»

08.10 Х/ф «Сім няньок»
09.30 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
11.30 Х/ф «Суєта суєт»
13.15, 03.10 Х/ф 

«Покровські ворота»
16.00, 20.30 Т/с «Шлюб за 

заповітом»
20.00, 01.50, 05.15 

«Подробиці»
22.15 Т/с «Одружити 

Казанову»
02.20 Док.проект 

«Костянтин Меладзе. 
Сірий кардинал»

ІНТЕР

06.10 Дивитись усім!
07.00 Без гальм
08.00 Я зняв!
09.00 Т/с «На трьох»
12.00, 13.00 Х/ф 

«Мерехтливий»
12.45, 04.45 Факти
14.00 Х/ф «Годзила»
16.40 Х/ф «Упіймай 

шахрайку, якщо 
зможеш»

18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Останній 

рубіж»
22.00 Х/ф «Ефект 

колібрі»
23.50 Х/ф «Мій хлопець 

- кілер»
01.35 Т/с «Лас-Вегас»
02.55 Стоп-10

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.35 
М/с «Лис Микита» 07.45 
М/с «Елвін і бурундуки» 
08.00 Мультмікс 09.40 
М/с «Дора-мандрівниця» 
10.10 М/с «Дора і друзі. 
Пригоди в місті» 11.00 
М/ф «Тітоф» 12.40, 
19.50 Одного разу 
під Полтавою 14.15 
Казки У Кіно 16.25 Х/ф 
«Блондинка в законі» 
18.00 Х/ф «Блондинка в 
законі 2. Червоне, біле і 
блондинка» 20.50 Готель 
Галіція 22.00 Рятівники 
00.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо на борт» 01.40 
Х/ф «Справжні індійські 
хлопці» 03.20 Віталька 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.50 Т/ц «Те, що в мені»
08.05 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Мова наша 

калинова»
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)
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
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

20.55 «Вечірня казка»
21.05 «За літнім часом»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.30 «Вікно в Америку»
22.50 «Воїни миру. Рустам 

Хамраєв»
23.15 Т/ф «Його ім’ям 

звучить земля 
Волинська»

23.35 Т/ф «Зустріч у 
райському куточку»

00.25, 04.25 «Із перших уст»
00.30 «За літнім часом»
01.25 Т/ф «Лелія для 

України»
01.55 Вистава «Я так 

люблю»
02.30 Мультфільм
02.35 Т/ц «Спадщина»
03.05 Т/ц «Видатні 

волиняни»
03.30 «Волинська 

веселка»
04.30 «Музичний 

проспект»
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 Новини «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 Запитай у депутата
11.00 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Англійські Класи
12.30 Слідство Інфо
13.00 Х/ф «Айвенго»

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». Спецвипуск

19.15 Т/с «Сьомий 
перстень чаклунки»

20.00 Вісник обласної 
ради

20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових подій
22.10 Х/ф «Айвенго»
23.10 Провінція
23.40 Феєрія мандрів
00.30 Музична скринька
01.00 Джем
02.00 МузейОк
03.00 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Світлий шлях»
05.40 Волинський 

портрет

П’ЯТНИЦЯ 16 червня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25 Життєлюб
06.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф «Останній 

танець Кармен»
10.25 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.20 Д/с «Історичні 

розслідування»
12.15 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. 

Спорт
13.40 «Схеми»
14.10 Т/с «Анна Піль»
15.35 Віра. Надія. Любов
16.30, 01.20 Стрибки у 

воду. Чемпіонат Європи. 
Синхрон. Змішані пари. 
10м. Фінал

18.00, 02.45 Стрибки у 
воду. Чемпіонат Європи. 
Чоловіки. 3м. Фінал

19.30 Чоловічий клуб. 
Спецвипуск. Фрі-файт

20.20 Про головне
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
23.50 Від першої особи
04.05 Театральні сезони
04.30 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 07.00 Т/с «Татусеві 
дочки»

04.45, 18.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
10.00, 19.00 

Супермодель по-
українськи

21.20 Х/ф «Серцеїдки»
00.00 Х/ф «Чотири 

Різдва»
01.40 Служба розшуку 

дітей
01.45 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 Х/ф «Неідеальна 

жінка»

10.05 Х/ф «Щоденник 

лікаря Зайцевої»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 Х/ф «Мріяти не 

шкідливо»

20.20, 22.45 Х/ф 

«Справжнє кохання»

23.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
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. На краю світу»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
18.00 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «Вечірній квартал»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50 Агенти 

справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
15.00 Події
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ключі від 

щастя. Продовження»
23.20 С/р «Слідами 

Грантоїдів. 2 ч.»
00.00 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 Річкові 
монстри 10.50, 17.00 
Пригоди Остіна Стівенса 
11.50 Дика Флорида 
13.40 Містична 
Україна 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Незвичайна наука 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Таємниці 
пірамід 00.30 Таємниці 
кримінального світу 

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»
10.45 «Міняю жінку - 4»
12.20 Т/с «Матусі-2»
13.00 Т/с «Матусі»
14.00, 15.00 Т/с «Свати 

- 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15, 22.25 «Ліга сміху 2»
00.30 «Вечірній Київ»
04.25 «Маленькі гіганти»

06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.05, 12.25 Т/с «1942»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Право на 

Надію»
23.55 Х/ф «Романс про 

закоханих»
02.20 Х/ф «Прощення»
03.45 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.15 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Інсайдер
11.05, 13.20 Х/ф 

«Небезпечна людина»
13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.45 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «На трьох»
00.35 Х/ф 

«Мерехтливий»
02.10 Т/с «Лас-Вегас»
03.30 Стоп-10
04.35 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.35 
М/с «Лис Микита» 07.45 
М/с «Елвін і бурундуки» 
08.00 Мультмікс 09.40 М/с 
«Дора-мандрівниця» 10.05 
Х/ф «Справжні індійські 
хлопці» 12.20, 16.45 
Казки У Кіно 12.45, 17.50, 
03.05 Країна У 13.20 
Одного разу під Полтавою 
13.45 Готель Галіція 14.25 
Т/с «Домашній арешт» 
15.30, 03.55 Віталька 
18.50 Панянка-селянка 
20.00 Х/ф «Блондинка 
в законі» 21.35 Х/ф 
«Блондинка в законі 
2. Червоне, біле і 
блондинка» 23.25 Х/ф 
«Дочка землекопа» 01.25 
Х/ф «Вавілон ХХ» 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
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, 17.05 «Дитячий світ»
11.25 Т/ф «На поклик 

ідеалу»
11.45 «Книголюб»
12.00 Т/ц «Творчий портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «Видатні 

волиняни» (М. Левицький)
13.50 Т/ц «Сам собі 

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

(сурдопереклад)
15.15 Мультфільм
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 «Мова наша 

калинова»
18.25 «Піщані історії»
18.30 Т/ц «Твій дім»
18.55 Служба розшуку дітей
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 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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»
05.00 «Мова наша 

калинова»

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 Вголос
08.45, 23.40, 05.30 

Феєрія мандрів
09.10 Т/с «Поклик 

предків»
10.00 Х/ф «Айвенго»
11.00 Детонація
11.30 Діагноз: здоров’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 «На спомин 

Самохваленка». 2 ч.

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 «Сьомий 

перстень чаклунки»
19.50 Я тут живу
20.00 Євромакс
20.30 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Запитай у депутата
22.15 Х/ф «Айвенго»
23.15 Шляхами Волині
00.45 Я тут живу
01.00 «Тільки регтайм, і 

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

«Крейсер «Варяг»

ПРО АННУ ЯРОСЛАВНУ 
ЗНІМУТЬ ФІЛЬМ

Україна спільно з Францією 
працює над історичною драмою 

«Анна Київська». Знімання стрічки 
заплановано на літо-осінь 2018 року. 

Вони відбудуться 
на території Франції та 
України. У прокат «Анна 
Київська» вийде в 2019 
році. Це історія про київ-
ську княжну Анну, донь-
ку Ярослава Мудрого, 
яка стала королевою 
Франції.

Р е ж и с е р - п о с т а -
нов ник історичного фільму – триразовий 
володар премії «Сезар» Ів Анжело, опе-
ратор – Сергій Михальчук. Сюжет стрічки 
засновано на історичному романі фран-
цузької письменниці Жаклін Доксуа «Анна 
Київська, королева Франції». За словами 
істориків, для Франції настала пора розкві-
ту, коли король Генріх одружився з Анною. 
За допомогою зброї та дипломатії вони пе-
ремогли ворогів, розширили свої землі та 
принесли на них мир і спокій.
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ЗА БУДИНОК МЕРИЛІН 
МОНРО – ПОНАД СІМ 
МІЛЬЙОНІВ 

Розкішний будинок, де провела 
останні дні найвідоміша білявка 

світу Мерилін Монро, продали. Дім у 
районі Брентвуд в Лос-Анджелесі пішов 
з молотка за 7,25 мільйона доларів, 
пише Los Angeles Business Journal.

При цьому новий власник заплатив на 
350 тисяч доларів більше від заявленої вар-
тості. Покупець знайшовся за десять днів, 
утім його ім’я пресі невідоме.

Дім із трьома ванними зазнав деяких 
модифікацій відтоді, коли там жила зірка. 
Втім агент із продажу зазначає: атмосфера 
залишилася такою ж, як і за Мерилін.  

До слова, будинок у Брентвуді побу-
довано в 1929 році. Саме у цих стінах 1962 
року померла легендарна акторка. 

зіркова нерухомість

life.pravda.com
.ua

tsn.ua
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Якщо людина щиро кається у своїх гріхах, вона може повернутися в той час, який був найщасливішим 
для неї, і залишитися там назавжди. Може, це і є рай. Фільм «Зелена миля»
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НЕДІЛЯ 18 червня
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
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»

10.00 Х/ф «Брехати, аби 
бути ідеальною»

12.00 Театральні сезони
12.30 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
14.05 Мистецькі історії
14.20 Фольк-music
15.35 Д/с «Садові скарби»
16.30, 01.20 Стрибки 

у воду. Чемпіонат 
Європи. Синхрон. 
Жінки. 3м. Фінал

18.00, 02.45 Стрибки у 
воду. Чемпіонат Європи. 
Чоловіки. 10м. Фінал

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. 

Підсумки
04.05 Поза часом. 

Телевистава «Наталка-
Полтавка»

05.15, 03.20 Т/с «Слідчі»
06.55 Т/с «Відділ 44»
10.05 Х/ф «Годзила»
12.45 Факти
13.00 Х/ф «Упіймай 

шахрайку, якщо 
зможеш»

15.00 Х/ф «Останній 
рубіж»

16.55 Х/ф «Ефект 
колібрі»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.30 Х/ф «Дім великої 
матусі»

22.35 Х/ф «Дім великої 
матусі-2»

00.25 Х/ф «Мій хлопець 
- кілер»

02.00 Т/с «Лас-Вегас»

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 06.20 Казка 
з татом 2 06.40 Це 
наше-це твоє 06.50 
Байдиківка 07.15 М/с 
«Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.35 М/с 
«Лис Микита» 07.45 
М/с «Елвін і бурундуки» 
08.00 Мультмікс 09.25 
М/с «Дора-мандрівниця» 
09.55 М/ф «Червона 
Шапка проти зла» 11.15 
Х/ф «Ласкаво просимо 
на борт» 13.00, 03.20 
Віталька 19.50 Одного 
разу під Полтавою 20.50 
Готель Галіція 22.00 
Рятівники 00.00 Х/ф 
«Вавілон ХХ» 01.40 Х/ф 
«Дочка землекопа» 

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Медичний 

журнал»
12.15 «Кошик творчих 

ідей»
12.35 Т/ц «Обереги»
13.00 Т/ц «Гартуємось!»
13.35 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
14.40 Мультфільм
15.30 Т/ф «Загадка з 

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

на «Новій Волині»: Х/ф 
«Усім привіт»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
19.25 «Урок для батьків»
19.50 «Роки і долі» 

(ветерани медицини)
20.30 «Вісник обласної 

ради»
20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Такти і факти»
21.35 «Медичний 

журнал»
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
22.50 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
00.30 «Музичний 

проспект»
01.00 Х/ф «Усім привіт»
02.30 «Вокальна ліга 

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

07.05 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

09.55 «Караоке на 

Майдані»

10.50 «Планета земля 2»

11.50 Х/ф «Любов не 
ділиться на два»

15.20 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

19.00, 02.05 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

22.50 «Я соромлюсь 

свого тіла 3»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

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

додай води»
11.15 М/ф «Мухнемо на 

Місяць»
12.50 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Моє велике 

грецьке літо»
01.00 «Розсміши коміка»
02.30 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.50 Т/с «Ключі від 

щастя. Продожение»
15.00 Х/ф «Біла сукня»
17.00, 20.00 Т/с «Багаття 

на снігу»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.40 Т/с «Не йди»
01.10 Реальна містика
02.45 Таємний код 

зламано. Смерть
03.30 Таємний код 

зламано. Кохання
04.15 Агенти 

справедливості 16+

06.00, 05.30 Бандитська 
Одеса

07.30 Містична Україна
08.20, 18.20 У пошуках 

істини
10.00 Смертельний 

двобій
11.40 НЛО з минулого. 

Давні прибульці
13.30 Долоня: код 

майбутнього
14.30 Дика Флорида
16.20 Річкові монстри
21.10 Літаки, що змінили 

світ
00.00 Брама часу

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.15 «ТСН»
07.15 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

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

ведмідь»
09.55 «Розсміши коміка»
10.55, 12.10 «Світ 

навиворіт - 6»
14.00, 15.10, 16.15, 

17.20, 18.30 «Світ 
навиворіт - 5: Індонезія»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Танець 
метелика»

00.55 «Аргумент кiно»
01.50 «Світське життя»
04.35 «Таємний код Віри»

05.45 М/ф «Мультфільм»
06.10 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
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 «Кохання з 

перешкодами»
14.10 Х/ф «Суєта суєт»
16.00, 20.30 Т/с «Шлюб за 

заповітом»
20.00, 01.50 «Подробиці»
22.15 Т/с «Одружити 

Казанову»
02.20 Док.проект 

«Мерлін Монро. 
Неприкаяна»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00 Зона ночі
05.39, 08.49 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.50 Х/ф «Елвін і 

бурундуки»
10.40 Х/ф «Покоївка з 

Манхеттену»
12.40 Х/ф «Серцеїдки»
15.00 Х/ф «Час»
17.10 Х/ф «Джампер»
19.00 Х/ф «Червона 

Шапочка»
21.00 Місто
23.40 Х/ф «Смак ночі»
01.25 Х/ф «Понівечений»

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 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
11.00 Х/ф «Айвенго»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Благодатна купель
13.00 «Тільки регтайм, і 

не тільки»
14.00 Дайджест
15.00 Т/с «Так мало часу»

АВЕРС 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 «Тигролови»
23.30 У фокусі Європа
00.00 Огляд світових 

подій
00.30 Музична скринька
01.15 Концерт БУМБОКС
02.15 МузейОк
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Джем
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Ретроспектива: 

«Дубровський»

ФУТБОЛ 1

ПН 12 червня ВТ 13 червня СР 14 червня ЧТ 15 червня ПТ 16 червня СБ 17 червня НД 18 червня
06.05 Ісландія - Хорватія. 
Відбір до ЧС-2018 07.55, 00.40 
Журнал Ліги Чемпіонів 08.25, 
21.20 Огляд 3-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 Македонія - Іспанія. 
Відбір до ЧС-2018 12.10 Огляд 
2-го ігрового дня. Відбір 
до ЧС-2018 12.55 Косово - 
Туреччина. Відбір до ЧС-2018 
14.45 Відбір до ЧС-2018. Огляд 
туру. Прем’єра 16.00, 18.40 
«Головна команда» 16.50 
Фінляндія - Україна. Відбір до 
ЧС-2018 19.30 Сербія - Вельс. 
Відбір до ЧС-2018 22.50 
Швеція - Франція. Відбір 
до ЧС-2018 01.10 Боснія і 
Герцеговина - Греція. Відбір до 
ЧС-2018 03.00 Відбір до ЧС-
2018. Огляд туру 03.55 Латвія - 
Португалія. Відбір до ЧС-2018 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Україна - Мальта. Контрольна 
гра 08.10 Естонія - Бельгія. 
Відбір до ЧС-2018 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Нідерланди - Люксембург. 
Відбір до ЧС-2018 12.10, 14.50 
«Головна команда» 13.00 
Фінляндія - Україна. Відбір до 
ЧС-2018 16.00 Азербайджан 
- Півн. Ірландія. Відбір до ЧС-
2018 17.50 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 18.50 
Польща - Румунія. Відбір до 
ЧС-2018 20.40 Шотландія - 
Англія. Відбір до ЧС-2018 22.50 
Огляд 2-го ігрового дня. Відбір 
до ЧС-2018 00.25 Німеччина - 
Сан-Марино. Відбір до ЧС-2018 
02.15 Ірландія - Австрія. Відбір 
до ЧС-2018 04.05 Чорногорія - 
Вірменія. Відбір до ЧС-2018 

06.00, 08.40 «Головна 
команда» 06.50 Фінляндія 
- Україна. Відбір до ЧС-2018 
09.30 Журнал Ліги Чемпіонів 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15 «Шлях на 
Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 12.05 Ісландія - 
Хорватія. Відбір до ЧС-2018 
13.50 Сербія - Вельс. Відбір 
до ЧС-2018 15.55 Косово - 
Туреччина. Відбір до ЧС-2018 
17.45 Огляд 2-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 18.50 
Македонія - Іспанія. Відбір 
до ЧС-2018 20.40 Латвія - 
Португалія. Відбір до ЧС-2018 
22.45 Огляд 3-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 00.20 
Естонія - Бельгія. Відбір до ЧС-
2018 02.10 Швеція - Франція. 
Відбір до ЧС-2018 04.00 Боснія 
і Герцеговина - Греція

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
U-21. Україна - Чорногорія. 
08.10 Нідерланди - 
Люксембург. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15, 04.00 
«Шлях на Мундіаль. ONLINE». 
Відбір до ЧС-2018 12.05 
Азербайджан - Півн. Ірландія. 
Відбір до ЧС-2018 13.50 
Шотландія - Англія. Відбір 
до ЧС-2018 15.55 Польща - 
Румунія. Відбір до ЧС-2018 
17.45 Огляд 3-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 18.50 
Фінляндія - Україна. Відбір до 
ЧС-2018 20.40 Німеччина - 
Сан-Марино. Відбір до ЧС-2018 
22.45 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 00.20 
Чорногорія - Вірменія. Відбір 
до ЧС-2018 02.10 Україна - 
Мальта. Контрольна гра 

06.00, 08.00, 20.30, 03.50 
Топ-матч 06.10 U-21. Україна 
- Фінляндія/Сербія. Турнір В.В. 
Лобановського 08.10 Ірландія 
- Австрія. Відбір до ЧС-2018 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15, 04.00 «Шлях 
на Мундіаль. ONLINE». Відбір 
до ЧС-2018 12.40 Македонія 
- Іспанія. Відбір до ЧС-2018 
14.30 Огляд 1-го ігрового 
дня. Відбір до ЧС-2018 15.55 
Сербія - Вельс. Відбір до 
ЧС-2018 17.45, 22.45 Відбір 
до ЧС-2018. Огляд туру 18.40 
Ісландія - Хорватія. Відбір до 
ЧС-2018 20.40 U-21. Україна 
- Чорногорія. Турнір В.В. 
Лобановського 23.40 Латвія - 
Португалія. Відбір до ЧС-2018 
01.30 Світ Прем’єр-Ліги 02.00 
Боснія і Герцеговина - Греція. 
Відбір до ЧС-2018 

06.00, 20.30, 03.50 Топ-матч 
06.15, 01.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів 06.45 Швеція - 
Франція. Відбір до ЧС-2018 
08.35 Світ Прем’єр-Ліги 09.05 
Відбір до ЧС-2018. Огляд туру 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15, 13.00 
«Головна команда» 11.10 
Фінляндія - Україна. Відбір 
до ЧС-2018 13.50 Естонія - 
Бельгія 15.55 «Реал - Чемпіон!» 
Прем’єра 16.50 Нідерланди - 
Люксембург. Відбір до ЧС-2018 
18.40 Шотландія - Англія. Відбір 
до ЧС-2018 20.40 U-21. Україна 
- Фінляндія/Сербія. Турнір В.В. 
Лобановського 22.45 «Реал - 
Чемпіон!» 23.40 Азербайджан 
- Півн. Ірландія. Відбір до ЧС-
2018 02.00 Польща - Румунія. 
Відбір до ЧС-2018 04.00 
Німеччина - Сан-Марино

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
22.30, 03.50 Топ-матч 06.10 
Олександрія - Карпати 
08.10 Динамо (К) - Бенфіка. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.15 
Челсі - Евертон. Чемпіонат 
Англії 12.05 Рома - Вікторія 
Пльзень. Ліга Європи УЄФА 
13.50 Барселона - Селтік. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 15.55 
Відбір до ЧС-2018. Огляд 
туру 16.50 Шахтар - Гент. Ліга 
Європи УЄФА 18.40, 03.20 Світ 
Прем’єр-Ліги 19.10 Ліверпуль - 
Свонсі. Чемпіонат Англії 21.00 
Огляд 3-го ігрового дня. Відбір 
до ЧС-2018 22.45 Вотфорд - 
МЮ. Чемпіонат Англії 00.35 
«Реал - Чемпіон!». Чемпіонат 
Іспанії 01.30 Тоттенгем - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 04.00 
Олімпік - Динамо 

Фільм «Дім великої матусі»

20:30

kino-na-xati.com

Фільм «Час»

15:00

kino-teatr.ua

ото навчання!

Один із найстаріших 
вишів США, Гарвардський 
університет, ухвалив 
рішення про курс лекцій, 
присвячених фентезі-
серіалу. Він дістав назву 
«Справжня «Гра престолів»: 
від сучасного міфу до 
моделей Середньовіччя». 
На запуск цієї програми, за 
словами одного з авторів 
лекцій, професора Рачі 
Кіракошян, надихнули 
студенти, які почали 
проводити паралелі між 
середньовічними епічними 
поемами і серіалом, пише 
видання Time.

«То чому б нам, викладачам, 
не використовувати це? – каже 
професор. – У рамках курсу 
студентам розкажуть, як сю-
жети книжки «Пісня льоду та 

полум’я» і заснованого на ній 
серіалу перетинаються з ре-
альними історичними подіями. 
Крім того, пояснять, як головні 
архетипи Середньовіччя – вір-
на дружина, король, молодший 
син – використано у «Грі пре-
столів».

Як наголосила Кіракошян, 
керівництво університету спо-
дівається на те, що нова про-
грама підвищить серед студен-
тів інтерес до історії.

«Гра престолів» – амери-
канський фентезі-серіал, пер-
ший сезон вийшов в ефірі теле-
каналу НВО у 2011 році. Один з 
найуспішніших телепродуктів 
останнього десятиліття, во-
лодар безлічі нагород у сфері 
телевізійного мистецтва, серед 
яких – 39 статуеток «Еммі».

У ГАРВАРДІ ВИВЧАТИМУТЬ 
ІСТОРІЮ ЗА СЕРІАЛОМ 

pinterest.com
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ЯК ПРАТИ ДИТЯЧІ РЕЧІ
Догляд за речами 

немовляти має 
певні особливості. 

По-перше, шкіра малюка 
вкрай чутлива і може 
відреагувати алергією 
на хімічні речовини, що 
містяться в порошку. По-
друге, є безліч міфів, що 
стосуються кип’ятіння й 
відпарювання повзунців і 
сорочок. 

Одяг малюків слід прати окремо 
від речей дорослих. Адже на ноше-
них речах залишаються бактерії, які 
при недостатньому нагріванні води 
можуть вижити й переселитися на 
речі малюків. Для новонароджено-
го, в якого імунітет ще не виробився, 
вони можуть бути небезпечними. 

Для прання слід підбирати засо-
би з маркуванням «підходить з пер-
ших днів життя». Якщо є можливість, 
то краще придбати засоби з іонами 
срібла. Варто звернути увагу на те, 
чи нема у порошку оптичного від-
білювача. Адже він «засмічує» між-
нитковий простір, через що шкірі 
малюка не буде чим дихати. 

Дитячу білизну не потрібно 
кип’ятити – досить прати у пральній 
машині за 90° С. Така температура 
води дає змогу знищити хворобо-

творні мікроорганізми й навіть пи-
лового кліща. 

Після кожного прання треба 
просушувати барабан, витирати 
гумку і сушити лоток для порош-
ку. Адже якщо залишити машинку 
закритою, в ній заведеться небез-
печна цвіль, яка буде потрапляти на 
одяг усієї родини. 

На одязі немовлят часто 
з’являються плями. Особливо це 
буде актуально з введенням при-
корму. Щоб вивести пляму, треба 

запрати її господарським милом. 
Якщо це не допомагає, то слід узяти 
перекис водню і змочити ним пля-
му, а потім прополоскати. А ось за-
соби для відбілювання, що містять 
хлор, поки доведеться відкласти. 

Прасувати дитячі речі бажано в 
режимі відпарювання, тому що пуп-
кова ранка вразлива до бактерій, 
що осіли на білизну під час сушіння. 
Однак прасувати з двох боків не по-
трібно. Це всього лишень пошире-
ний міф. 

otvetprost.com

БУДІВНИЦТВО

 Вікна, двері вхідні, металопластикові 
та міжкімнатні від виробника. Водовідли-
ви, гаражні ворота, підвіконня, жалюзі, ру-
лонні штори, захисні ролети, москітні сітки. 
Луцьк, вул. Набережна, 4, 095-894-44-08, 
097-623-56-69, 033-228-75-28.

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвек-
тори, електричні бойлери, радіатори опа-
лення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику. 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.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, ка-
мінь річковий, цегла (100, 75, облицюваль-
на, вогнетривка), блоки (газоблоки, блоки з 
відсіву та фундаментні), клей для блоків, 
цемент. Доставка, 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. Недо-
рого. Можлива доставка. 066-074-03-96, 
067-948-01-97.

 Продам цеглу червону, пісок, ще-
бінь, відсів, камінь бутовий (формак), 
ґрунт на вимостку, послуги самоскидів. 
050-644-59-59, 097-187-90-50.

 Виготовляємо і продаємо кольорові, мета-
леві штахети з одно- та двоcтороннім фар-
буванням, ширина – від 8 до 13 см (матові, 
глянцеві, золотий дуб, темний дуб). Оцин-
ковані труби, ринви, коліна. Ціна виробника. 
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. 
Недорого. Ціна договірна. 098-461-20-57.

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

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун моноін-
жекторний 1.8, титанові диски, електропа-

кет, гідропідсилювач, сигналізація, цен-
тральний замок. 066-578-01-67 (Валерій).

 Продам недорого трактори Т-25, Т-40АМ, 
ЮМЗ-6АКЛ у доброму технічному стані. 
Зернозбиральний комбайн Claas Compact 
25 (7000 $). 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, нерозмитнені, 
на польськ. документах. Експертна оцінка, 
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 встановлене 
обладнання. Заміна несправних комплекту-
вальних, фільтрів газу. Промивання газових 
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 
засіб проти дротяника. Недорого. Ціна до-
говірна. 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, січкар-
ня – робочий стан. Вартість – 6300 у. о. 
095-395-03-80.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам 2-кімн. квартиру з євроремон-
том у центрі с. Липини, Луцький р-н. Загаль-
на площа 50 м2, площа кухні 8 м2. Розта-
шована 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. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. 
Ціна за домовленістю. Можливий обмін. 
096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

 Продамо ковбасний цех, забійний цех, 
приміщення 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, Рожищен-
ський р-н. Земельна ділянка 0,40 га, повніс-
тю приватизована. Є газ, криниця. Можлива 
оплата частинами. 063-674-48-22.

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

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

 Бузаківське сільське споживче товари-
ство (Камінь-Каширський р-н) продає ма-
газини в с. Дубровиця, Підріччя, Котуш, ма-
газин господарських 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. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фаб-
рики; зварники, слюсарі, столяри. Ви-
сокі зарплати, перевірені роботодавці. 
Візова підтримка. Довезення до місця праці. 
(Ліц. МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

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

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 
Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне.
Чоловіків запрошують на роботу на про-
дуктових складах. Обов’язки: пересуван-
ня складом на електрокарах, завантаження 
товару та доставка до місця вивантаження.
Проходження інструктажу з техніки безпе-
ки та отримання прав на водіння кара, без-
платно видають робочий одяг (лише чоло-
вікам). 097-908-64-46 (Вікторія). 
Є й інші вакансії, можлива допомога у ви-
готовленні документів. Усі вакансії – 100% 
безплатні.

 Виробниче підприємство запрошує на ро-
боту працівників робочих спеціальностей. 
Зарплата 4000 – 7000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. 068-302-28-56.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка, броню-

вання готелю тощо). Луцьк, вул. Л. Укра-
їнки, 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. Влашту-
вання. Будівельні роботи. 050-611-88-25.

 Пам’ятники з мармурової крихти, а та-
кож із природного каменю. 050-907-09-70, 
096-573-06-03.

РІЗНЕ

 Продамо саджанці великоплідної малини 
та інших плодових. Висилаємо поштою 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.

Потріскані п’яти не просто 
мають непривабливий 
вигляд. Цей ґандж  загрожує 
серйозними проблемами 
здоров’ю. На думку 
медиків, це може свідчити 
про погану роботу нирок. 
Тому краще заздалегідь 
узятися за профілактику, 
регулярно пом’якшуючи 
шкіру. А допоможуть у цьому 
масло, мед, кисле молоко 
та інші загальнодоступні 
компоненти.

Отож, якщо шкіра на п’ятах ста-
ла дуже сухою, але тріщин нема, 
слід робити щоденні ванни з крох-
малем. Ноги тримати півгодини у 
теплій воді, додавши 1 ст. ложку 
крохмалю на літр води. Після цьо-
го змастити стопи жирним кремом 
і вдягнути бавовняні шкарпетки. 

Якщо ж тріщини з’явилися, 
реагувати треба негайно. Однак 
пам’ятайте: всі лікувальні мазі та 
креми на підошви наносять лише 
після водних процедур. 

Ноги корисно парити у від-
варі вівса, в який можна додати 
кілька крапель дитячої масажної 
олійки. Можна готувати відвари 
дубової кори, календули, ромаш-
ки, череди, звіробою, шавлії. Про-
цедура має тривати не менш як 
15 хвилин. Після цього підошви 
змастити гусячим або ж борсучим 

жиром, одягти поліетиленові тор-
бинки, а поверх –  шкарпетки.   

Відомий засіб проти тріщин 
на п’ятах – чистотіл. Свіже листя 
подрібнюють, накладають на ніч 
на п’яти і забинтовують. Зверху 
прикривають плівкою і надягають 
шкарпетки. Вранці ноги миють 
теп лою водою та знімають загру-
білу шкіру.   

І наостанок. Правильний ра-
ціон харчування має більше зна-
чення для краси та здоров’я п’ят, 
ніж ми думаємо. Можна скільки 
завгодно робити маски та ком-
преси, але, якщо шкіра не отри-
мує живильні речовини зсере-
дини, тріщини будуть з’являтися 
знову і знову. 

Слідкуйте, щоб на вашому 
столі завжди були продукти, бага-
ті на вітаміни А і Е, зелень, овочі 
та фрукти, печінка, кисломолочні 
продукти, бобові, сир, масло, яєч-
ний жовток. 

П’ЯТОЧКИ – ЯК У МАЛЮКА!

binogi.ru

Для прання слід підбирати 
засоби з маркуванням «підходить 
з перших днів життя»
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Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними.
 Бо бути вільними – це бути відповідальними. Любомир Гузар
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На фото (зліва направо): пастор, голова 
Волинського Обласного Об’єднання 
Церков Євангельських Християн-
баптистів Ярослав Леонтійович Троць; 
в. п. луцького міського голови Ігор 
Ігорович Поліщук; пастор церкви 
Євангельських Християн-баптистів 
«Фіміам» Павло Григорович Миронюк 

  Ірина ДУДЕЙКО
Київ 

  За матеріалами 
24tv.ua, pravda.com.ua 

світла пам’ять ЛЮДИНА ІЗ ТЕПЛОМ 
ТА БОГОМ У СЕРЦІ 

чинімо добро», – казав він під час 
одного зі своїх виступів на сцені Єв-
ромайдану. 

Він завжди вважав, що треба бо-
ротися за мир та витискати зі своєї 
суті ненависть. Навіть тоді, коли, 
здавалося, її так міцно хочуть уко-
ренити: «Ненависть треба заступати 

любов’ю. Це є наше велике завдання, 
і його можливо здійснити. Ви знаєте, 
приїжджають люди з Донбасу в цен-
тральні та західні області й кажуть: 
«О, та ті люди нас не з’їдають, вони 
нас не ріжуть, та то нормальні люди, 
такі, як ми». Мусимо шукати те, що 
нас буде об’єднувати».

У своїй останній публічній про-
мові, з якою він виступив в україн-
ському парламенті у березні 2017 
року з нагоди 100-річчя Української 
революції, Гузар сказав, що історич-
ний досвід засвідчив: нагромаджен-
ня матеріальних благ не може бути 
ідеалом. Ані для окремої громади, 
ані для політичних угрупувань, ані 
для окремих осіб. Бо це руйнує ве-
лику справу. 

Тоді він сказав, що політична ді-
яльність – це одне з високих жерт-
венних служінь. Особа, якій народ 
довіряє свою долю, мусить дуже 
уважно своє покликання трактува-
ти. Людей бачити як Божі творіння, 
як особистості, яким надано гід-
ність, свободу. Мусять бачити та-
кож, що всякі проблеми, потреби 
вимагають правдивої, справедливої 
і глибинної розв’язки. Він закликав 
парламентарів, аби ті досягли того, 
щоб кожен громадянин почував-
ся захищеним та бажаним, аби су-
спільне благо переважало.

31 травня після 
важкої недуги 
на 85-му році 

життя відійшов у вічність 
глава Української греко-
католицької церкви 2005-
2011 років Любомир Гузар. 
Він був Людиною, у якій 
поєдналися мудрість, 
сила духу та доброта. 
Його слова були влучні 
й доречні, торкалися 
самого серця та вселяли 
надію, він закликав до 
миру і власними вчинками 
показував, що означає бути 
справжнім християнином. 
Його ім’я – Любомир – 
відображало його сутність. 

Його дитинство минуло під во-
єнні вибухи бомб у рідному Львові. 
«Я, дитина війни, бачив на власні 
очі, як дуже багаті люди за одну 
мить ставали злидарями. Це дуже 
сильна наука», – пригадував потім 
Гузар. Його прадід – отець Дмитро 
Гузар – був священиком УГКЦ і па-
рохом у містечку на Тернопільщині. 
У 1944 році сім’я вимушено виїхала 
до Австрії, адже батько потрапив 
у списки на заслання до Сибіру. А 
потому родина переїхала до США, 
де Гузар здобув освіту в малій ду-
ховній семінарії. Переїхавши у 
1969 році до Рима для продовжен-
ня богословських студій, він став 
доктором богослов’я, вступив до 
монастиря Святого Теодора. По-
вернувся на батьківщину Любомир 
Гузар вже після розпаду Радянсько-
го Союзу, прагнучи бачити Україну 
незалежною. 26 січня 2001 року на 
Надзвичайному Синоді Єпископів 
УГКЦ був обраний Верховним Ар-
хиєпископом УГКЦ. Незадовго після 

цього Папа Римський Іван Павло ІІ 
призначив його кардиналом Като-
лицької Церкви. І лише у 2002 році 
Любомир Гузар отримав українське 
громадянство. Його кандидатуру 
з-поміж 16 претендентів розгляда-
ли як одного з можливих наступни-
ків Папи Римського Івана Павла ІІ. 
9 лютого 2011 року в українських 
ЗМІ з’явилася інформація про те, що 
Папа Римський Бенедикт XVI при-
йняв відставку Любомира Гузара з 
посади глави УГКЦ.

glavcom
.ua

шлях до порозуміння 

ТЕ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ: ВІДБУВСЯ ШОСТИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК 

1 червня у столиці відбувся 
шостий Національний 

молитовний сніданок. Відгукнувся 
на запрошення взяти участь у цій 
непересічній події і виконувач 
повноважень луцького міського 
голови Ігор Поліщук. 

Молитовні сніданки є багаторічною тра-
дицією багатьох демократичних країн світу 
та слугують місцем духовного єднання і поро-
зуміння політиків та урядовців. Їх уже понад 
60 років проводять у США, давши початок 
аналогічним зібранням у Європарламенті, 
Німеччині, Великобританії та багатьох інших 
країнах світу. 

Депутати-християни ініціюють Національ-
ні молитовні сніданки в Києві з 2011 року.

Цей захід проводять з метою духовного 
єднання християн-політиків, пропагування 
та утвердження християнського світогляду 
серед державних діячів. На цьогорічному сні-
данку особливу увагу приділили знедоленим 
дітям та дітям-сиротам, адже 1 червня – Між-
народний день захисту дітей.

Цьогоріч на зібранні були присутні глави 
різних церков і конфесій. А також Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман, голова 

Релігія – це не знання про Бога. Релігія – це зустріч 
із Богом. Така зустріч може бути лише особиста. 
Чи може бути справжньою зустріч в інтернеті чи, 
скажімо, телефоном? Ні. Зустріч – це коли особи 
зустрічаються фізично, особисто. З Господом 
Богом усе так само. Спілкування з Ним не має бути 
механічним, масовим.

«Еліта – це не просто 
ті люди, які вміють 
побачити проблему 
і знайти швидко 
рішення. Це люди, 
які вміють дивитися 
далеко вперед. Треба 
дивитися далі, значно 
далі вперед, щоб 
розуміти наслідки 
власних рішень. Той, 
хто дивиться далеко, 
насамперед зберігає 
головне – людську 
гідність».

«Влада боїться свободи 
в серцях набагато 
більше, ніж голодного 
бунту. Бо голодного 
можна купити, а 
вільного – тільки вбити».

«Ми маємо щось лише тоді, коли прагнемо 
до чогось величного і чистого. Ми будемо 
пропащими, якщо думатимемо лише про 
задоволення власних потреб». 

«Культурною ми 
називаємо особу, 
яка вміє з повагою 
ставитися до інших 
людей. Культура такої 
людини полягає не 
в ї ї вмінні творити 
гарні речі, а в якості 
ї ї стосунків з іншими 
людьми». 

В усі важкі моменти він підтри-
мував прагнення свого народу до 
свободи, єдності та миру. Його на-
зивають провідником Євромайда-
ну. Він підтримував військових, які 
воюють на сході, і всіх тих, кого, як 
його в дитинстві, торкнулася війна.

«Ми мусимо бути того свідомі, 
що у нашому народі є група людей, 
для яких найважливіша їхня власна 
вигода. Яка на це може бути ефек-
тивна відповідь? Серед нас дуже 
багато добрих людей. Але замало 
бути добрим – треба чинити добро. 
Якщо хочемо жити у нормальній 
державі, передати її дітям і внукам – 

«Не можна будувати 
країну на ненависті».

«Ніхто не змушений 
робити зла. Ми 
завжди можемо 
навіть у найгірших 
обставинах робити 
добро».

«Для більшості сучасників – він 
саме Патріарх. Патріарх не тільки 
у релігійному – в людському зна-
ченні цього слова. Але патріархи 
бувають різні, ми це знаємо з Біблії. 
Цей – випромінював тепло, випро-
мінював людяність, випромінював 
радість», – сказав про Гузара жур-
наліст Віталій Портников. 

Архиєрейська Божественна Лі-
тургія з чином похорону Блажен-
нійшого Любомира Гузара відбула-
ся 5 червня. 

СБУ Василь Грицак, лідер партії Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко, 
Секретар РНБО Олександр Турчинов, посол 
США в Україні Марі Йованович, спікер Верхов-
ної Ради Андрій Парубій, керівник Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури Назар 
Холодницький.

Шостий національний молитовний сні-
данок розпочався із вшанування у молитві 
пам’яті Блаженнішого Любомира Гузара, який 
помер 31 травня. 

З вітальним словом до присутніх звернув-
ся і Патріарх Філарет. Він підкреслив важливу 
роль подібних заходів, які об’єднують сус-
пільство, політиків і владу. Це, на думку вла-
дики, допомагає протистояти агресору. Про 
агресію говорили багато, як і про мир, який 
колись-таки настане. Особливу увагу спікери 
приділили темі захисту дітей та єдності укра-
їнців. 

Організований уперше президентом США 
Дуайтом Д. Ейзенхауром (у 1953 році), На-
ціональний молитовний сніданок сьогодні 
об’єднує силою молитви людей різних націо-
нальностей, релігій та політичних орієнтацій. 
Ця важлива та натхненна подія щороку єднає 
понад 5000 гостей, серед яких і представ-
ники більш ніж 130 національностей з усіх 
континентів. Вона нагадує учасникам: «Те, що 
об’єднує нас, значно більше від того, що нас 
розділяє».

Facebook Ігоря П
оліщ

ука

«Єдність — це теж є дар 
Божий. Та здається мені, що 
всі бажають його прийняти 
на власних умовах. Ніхто не 
хоче мінятися, кажуть: нехай 
цілий світ зміниться, але не 
примушуйте мінятися мене».
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нашого цвіту...

мереживо долі

не будьмо байдужими

27 березня 1923 
року в місті 
Кінгстон на 

острові Ямайка народився 
відомий американський 
поет Луїс Сімпсон. Не 
зовсім волинянин, скажете 
ви. Проте виріс він у 
волинській емігрантській 
родині і в його майбутній 
творчості був невеликий 
слід батьківщини.

Матір Луїса Розалінда Марантц 
народилася в Луцьку 1894/1896 року 
в сім’ї Лазаря Марантца. Після смерті 
батька в 1909 році сімнадцятирічна 
Розалінда з родиною емігрувала до 
американського Нью-Йорка. Там 
вона працювала в магазині тканин 
та в опері.

Якось до крамниці зайшов чо-
ловік, який запитав, чи не хоче вона 
зніматися в кіно. Розалінда відразу 
погодилася. Це був агент відомої 
плавчині та акторки Аннет Келлер-
ман, якій приписують авторство 
такого виду спорту, як синхронне 

ЛАУРЕАТ ПУЛІТЦЕРІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
ЛУЇС СІМПСОН – З ВОЛИНСЬКОЇ РОДИНИ

ЖИТТЯ НА МІНОРНІЙ ВІДСТАНІ

плавання. Аннет Келлерман була 
першою жінкою, яка почала носити 
купальник та перепливла Англій-
ський канал. У 1916 році вона шука ла 
плавчинь для свого фільму «Донька 
богів», який знімала на Ямайці. Ро-
залінда Марантц зіграла плавчиню. 
Фільм зібрав на той час величезну 
суму – мільйон доларів.

На Ямайці Розалінда позна-
йомилася з адвокатом Астоном 
Сімпсоном, який мав шотландське 
та африканське походження. Пара 
одружилася, і Розалінда залишилася 
на Ямайці. У сім’ї народилося двоє 
синів – Луїс та Герберт. Хлопці відві-
дували на Ямайці англійську школу.

Коли Луїсу виповнилося сім 
років, його батьки вирішили роз-
лучитися. Це був скандал у тради-
ційному колоніальному суспільстві 
Ямайки. Було вирішено, що діти ма-
ють залишитися з батьком. Згодом 
він одружився вдруге. Коли Луїсу 
виповнилося сімнадцять років, він 
вирішив переїхати до США, де в 1940 
році отримав американське грома-
дянство. Мати Розалінда зразу після 
розлучення переїхала до Європи, де 

проживала до смерті у 1990 році в 
італійській Тоскані.

У США Луїс проживав із родиною 
матері Марантц родом із Луцька. У 
роки Другої світової війни служив в 
американській армії та брав участь у 
висадці союзних військ в Нормандії.  
1949 року закінчив Колумбійський уні-
верситет, а потім отримав другу вищу 
освіту в Парижі. Відтак став редакто-
ром видавництва «Боббз-Меррілл». У 
1970-х роках викладав у Каліфорній-
ському університеті, де став доктором 
філософії, а в 1980-х – професором 
університету штату Нью-Йорк.

Перша поетична збірка мала 
назву «Кар’єристи» (The Arrivistes). 
Вона побачила світ у 1949 році в Па-
рижі. Справжню популярність поету 
принесли дві книги: «Добрі звістки 
про смерть» (1955) та «Мрія прави-
телів» (1959). Основна тематика по-
езії Луїса тих років – це роздуми про 
безглуздість та жорстокість війни. 
Найкращі вірші Сімпсона зібрано в 
книзі «Вибрані поезії» (1965).

У 1962 році вийшов його єдиний 
роман під назвою «Ріверсайд-драйв» 
(Riverside Drive). У ньому йдеться про 

 Оксана ГОЛОВІЙ

Трохи пошарпаний 
«Ікарус», кашляючи 

випарами не надто 
якісного пального, 
підскакуючи на вибоїнах 
і раз по раз вириваючи 
світлом фар чудернацькі 
силуети з пітьми, віз до 
Львова строкату публіку. 

Про щось жебоніли між собою 
сиві чоловік з жінкою на передньо-
му сидінні, за ними сварилися двоє 
хлопчиків – з’ясовували, кому біля 
вікна сидіти, а мама все ніяк не могла 
утихомирити бешкетників. Патлатий 
музика припасовував на сидінні по-
ряд із собою гітару, намагаючись не 
зачепити руде дівчисько, що вже 
давно мирно спало собі, притулив-
шись лобом до шиби.

На одній із зупинок біля мене при-
мостилася миловидна жіночка баль-
заківського віку. Вишукано вбрана, з 
елегантною парасолькою в руках (хоч 
на дощ і натяку не було!). Десь із півго-
динки їхали мовчки. Відтак супутниця 
першою порушила мовчанку: 

– Пані до Львова мандрує чи, 
може, далі – в гори на вакації?

– Та ні, їду до Львова тільки, по 

Маневицький район

Важкохворому семирічному Назару Похилі з 
Великої Яблуньки терміново потрібні кошти 
на лікування. Діагноз – гістіоцитоз клітин 
Лангерганса з ураженням лобної кістки 
справа. Наразі дитина разом з батьками 
перебуває у Польщі, у варшавській клініці. 
Там упродовж десяти днів було проведено 
кілька складних операцій.

«Клініка Варшави виставила нам рахунок 
на 130 тисяч злотих, а це 910 тисяч гривень. 
20 квітня хірурги видалили Назарчику пух-
лину з підшлункової залози, після операції 
пішли тяжкі ускладнення, оскільки в Україні 
дитина перенесла операцію з видалення пух-
лини на голові і 17 хіміотерапій. Зараз стан 
сина тяжкий, він уже переніс шість складних 
операцій в клініці», – розповів батько Назара 
Іван Похила.

Сім’я мусить погасити борг перед кліні-
кою, крім того, потрібні кошти на стаціонарне 
лікування після операції. Часу обмаль, тому 

ВРЯТУЙМО НАЗАРЧИКА!
СЕМИРІЧНОМУ ХЛОПЧИКУ ЗБИРАЮТЬ ГРОШІ НА ЛІКУВАННЯ

просять усіх небайдужих допомогти родині 
врятувати дитину.

Реквізити для допомоги: платіжна карт-
ка в «ПриватБанку» – 4149 4978 5659 7010, 
отримувач – Похила Іван Васильович. Теле-
фон Назарчика: 0994918328 (Viber), поль-
ський номер Івана Похили: +48575235507. 
Для людей, що проживають у Польщі, є ра-
хунок в Millennium Bank (у злотих): 63 1160 
2202 0000 0003 2522 8933.

з особистого архіву

молодого письменника, який про-
живає в післявоєнній Америці.

1964 року Луїс отримав Пулітце-
рівську премію в категорії «Поезія», 
одну з найпрестижніших нагород у 
галузі літератури, журналістики, му-
зики і театру в США, засновану видав-
цем «жовтої преси» Джозефом Пуліт-

цером. З 1917 року премію вручають 
щорічно першого понеділка травня 
опікуни Колумбійського університе-
ту в Нью-Йорку. Нагороду отримала 
його робота «В кінці великої дороги» 
(At the end of the open road).

Також у 1957 році міжнародною 
премією роботу Луїса відзначила 
Американська академія в Римі, а в 
1976 році – Американська академія 
мистецтв та літератури. 1998 року 
він отримав премію Harold Morton 
Landon Translation Award, а 2004-го 
став лауреатом Міжнародної по-
етичної премії Гріффіна.

Читачі відзначають також авто-
біографічну книгу Луїса під назвою 
«На північ від Ямайки», видану в 1972 
році. Крім письменництва, Луїс Сімп-
сон був упорядником низки антоло-
гій англійської та американської по-
езії. Цікаво, що в кількох віршах поет 
згадує Луцьк, про який, напевно, чув 
від матері.

Від трьох шлюбів мав доньку та 
двох синів.

Луїс Сімпсон помер 89-річним 
2012 року в Стоні-Брук, штат Нью-
Йорк.

діти успіхам чоловіка. Відтак – про-
щати йому швидкоплинні сердечні 
захоплення. Бо ж усвідомлювала, що 
випробування мідними трубами – 
надважке. Чекала його з гастролей, 
довгими самотніми вечорами слу-
хаючи на диску, як плаче скрипка у 
руках маестро. Й сама, як та скрипка 
без однієї струни, тужила-плакала 
мелодією жіночого болю.

***
– Отак, люба пані, і півжиття про-

бігло – на відстані мінору, – крізь 
туман спогаду всміхнулася до мене 
супутниця. – Я зараз біля мами, за-
хворіла вона в мене. А днями Іванко 
повертається з-за кордону. То оце 
їду на кілька днів до Львова, у квар-
тирі лад наведу, намилуюся на свого 
генія – та й знов до мами. 

І вже, випереджаючи моє запи-
тання, зронила:

– Ви знаєте, а я про жоден свій 
день не шкодую. Так, не всі мої мрії 
збулися. Так, не стала я відомою му-
зиканткою. І мамою не стала. Але ж 
любити генія не кожній жінці дано... 

Вона пірнула у густий вранішній 
туман, що серпанком огортав ще геть 
сонне місто. Полинула до свого генія, 
щоби за кілька днів знов жити з ним 
на відстані мінору і чекати мудро й 
терпеливо, доки милостива доля 
всміхнеться жінці, що кохає генія...

ві чудернацька думка. Але в повітрі 
довкола вирувало стільки щастя, що 
та думка миттєво й вивітрилася. 

...Добряче посвяткувавши пер-
ший у житті День студента, наступно-
го ранку Марічка стрімголов летіла 
на лекцію свого улюбленого Карла 
Сигізмундовича. Мав старий профе-
сор якийсь незрозумілий сентимент 
до неї й дуже ображався, коли прогу-
лювала його пари. «Марічко, золот-
це, ти ж для мене як муза, що думки 
на мінорний ніжний лад налаштовує, 
у потрібне русло скеровує», – усмі-
хався до неї, поправляючи сивого, та 
ще кучерявого чуба. 

Цього разу вільне місце було тіль-
ки біля хлопця-соняха. «Як же його 
звуть? От тобі й маєш. Уже стільки 
разом навчаємося, а й досі не позна-
йомилися», – картала себе подумки.

– Слухай-но...
– Я Іван, – лукаво примружився 

сонях.
Марічка тільки тепер помітила, 

які у нього очі – немов озера сині. У 
таких і потонути можна. У серці тьох-
нуло, у голові клацнуло – здрастуй, 
перша справжня любове! Іван-та-
Марічка – так називали їх однокурс-
ники й навіть деякі викладачі (просто 
як у Коцюбинського!). І тихо, майже 

по-доброму, заздрили тому почуттю. 
А як вони грали дуетом! Скрипки 

у їхніх руках плакали такими мело-
діями, що серця слухачів ладні були 
з грудей повискакувати й линути 
увись – на хвилі ніжного мінору.

Обом «світила» блискуча музич-
на кар’єра. Але... на останньому кур-
сі взимку Марічка упала й зламала 
руку. Це була катастрофа! Іван нав-
колішки благав найкращих лікарів 
Львова, щоб зарадили біді. Але кіст-
ка зросталася погано, і з блискучою 
перспективою можна було поти-
хеньку починати прощатися. Звісно, 
диплом Марічці, враховуючи її успі-
хи, вручили без іспитів (рука ще була 
в гіпсі). Однак це мало тішило.

А після випускного було їхнє 
весілля. Однокурсники розважали 
прекрасною музикою у власному 
виконанні, а подружка вряди-годи 
змахувала нареченій сльозу і стри-
мувала, бо Марічка усе поривалася 
й собі узяти до рук скрипку.

Невдовзі Івана запросили грати 
в оркестрі. Успіх, слава, зарубіжні га-
стролі... Марічці ж вдалося лишень у 
музичну школу вчителькою сольфе-
джіо влаштуватися. Було нестерпно 
боляче, образливо. Але з часом вона 
навчилася жити з цим. Навчилася ра-
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Луїс Сімпсон

роботі, – не надто охоче підвела я 
очі від книжки.

– О, а що ж це настрій у вас та-
кий мінорний? Ви ж у казку їдете! 
Ой, Львове мій, Львове... Скільки ж 
ти мені подарував, але й забрав чи-
мало...

***
Коли на дошці оголошень виві-

сили результати вступних іспитів, 
Марічка аж очам своїм не повіри-
ла. Вона вступила до консерваторії! 
Спасибі тобі, кохана скрипко! Спа-
сибі навіть тобі, не раз скроплений 
сльозами ля-міноре! Поряд з ноги на 
ногу перетоптувався інший щасли-
вий першокурсник, чомусь схожий 
на соняха. «Який дивний... Мабуть, 
геній», – майнула у Маріччиній голо-
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Малюк переніс низку складних операцій
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МАТИ СТРУНКУ 
ФІГУРУ – ЦЕ 
ПРОСТО!
Прискорити обмін речовин в 

організмі допоможуть такі 
поради. 

Пити зелений чай. Доведено, що 
цей напій сприяє спалюванню жирів. 
Випиваючи за день від 2 до 4 горнят зе-
леного чаю, ви додатково втрачаєте 50 
калорій. 

Споживати гострі прянощі. Пе-
рець чилі та інші приправи (імбир, карі, 
пряні трави) здатні розганяти метабо-
лізм завдяки капсацину, що входить до 
їхнього складу. Гостра їжа прискорює 
серцебиття, підвищує температуру тіла, 
підганяючи метаболізм. 

Пити більше води. Візьміть за звич-
ку щодня випивати якомога більше чис-
тої води. Здоровій людині, залежно від 
ваги, для нормальної роботи організму 
потрібно споживати від 1,5 до 2 л води 
без урахування іншої рідини. Після 30 
років обмін речовин навіть у найздо-
ровішому організмі невмолимо сповіль-
нюється. Це вікова особливість. А пізні 
калорійні вечері відбиваються не лише 
на фігурі, а й на самопочутті. Ранкова 
сон ливість та апатія – сигнал поганого 
обміну речовин в організмі.  

Частіше їсти. Їжте щонайменше 
п’ять разів на день. Це дозволить по-
стійно підтримувати на високому рівні 
ваш метаболізм, оскільки обмінні про-
цеси прискорюються саме після їжі. Го-
ловне – не переїдати, а їсти маленькими 
порціями.

Гарно висипатись. Недосипання 
гальмує всі фізіологічні процеси. Спати 
потрібно не менш як 8 годин на добу. 

Зміцнити м’язи. Рухайтеся якомога 
більше! Саме м’язова тканина відповідає 
за метаболізм: що більше у вас здорових 
і міцних м’язів, то швидше їжа перетво-
риться на енергію. Бігайте, танцюйте, 
зай майтеся йогою.

Ходити в лазню й на масаж. Такі 
процедури покращують циркуляцію 
крові, прискорюючи обмінні процеси. 
До того ж, відвідування сауни сприяє 
очищенню організму, виводить шлаки і 
гарно впливає на шкіру.

cалон краси надихає 

будьте здорові!

  Ірина ДУДЕЙКО

Каролін Гарц, яка 
живе в Австралії, 
здивувала світ 

своїм підтягнутим тілом. 
На фото в купальнику, 
які оприлюднила 
Daily Mail, жінка має 
приголомшливий 
вигляд, особливо якщо 
врахувати, що пані пішов 
восьмий десяток. 

Звісно, мати такий вигляд у 
свої літа їй допомагає низка фак-
торів, утім, на переконання жінки, 
одним із суттєвих чинників є особ-
лива дієта, яка передбачає відмо-
ву від білого цукру. Натомість, аби 
підсолодити життя, вона викорис-
товує ксиліт – п’ятивуглецевий 
цук ровий спирт, який застосову-
ють як замінник цукру, природний 
підсолоджувач. 

Каролін – мати трьох дітей, та 
її фігурі позаздрять чимало куди 
молодших дівчат, які ніколи не 
народжували. Жінка зізнається, 
що свого часу мала залежність 
від цукру та любила потішити 
себе солоденьким. 

«Чимало жінок, яким понад 50 
років, вважають, що неможливо 
підтримувати гарну форму та вагу. 
Я навіть спілкувалася з жінками, 
які у 40 років стверджували, що 
ніколи не повернуть фігуру, яка 
була до вагітності», – ділиться Ка-
ролін. Утім стверджує: вони поми-
ляються. Те, що з віком метаболізм 
уповільнюється, – правда. Але це 
лише означає, що варто більше 
контролю та уваги приділяти здо-
ровому вибору продуктів. 

«Я вважаю, що важливо ро-
зуміти, яку їжу ви їсте, й усвідом-
лювати її кількість. Усвідомлена 
трапеза – надзвичайно вагомий 
фактор. Це допоможе уникнути 
небажаного набору ваги. Я зав-
жди кажу: куштуйте та насоло-
джуйтеся кожним шматочком. Це 
допоможе вам зупинитися, коли 
потрібно, і не переїдати», – ді-
литься Каролін. 

Жінка також навела приклад, 
який вигляд має її традиційний 
раціон. Помітно, що кожен при-

ТІЛУ 70-РІЧНОЇ 
КРАСУНІ З АВСТРАЛІЇ 
ПОЗАЗДРЯТЬ МОЛОДИЦІ 

ДОРОГОВКАЗ ДОВГОЛІТТЯ 

йом їжі доволі легкий, втім до-
зволяє не ходити голодною 
протягом дня. Прокинувшись, 
австралійка вживає кілька фрук-
тів – наприклад, банан та ківі 
разом із чаєм. Опісля їсть яєчню 
з двох яєць у поєднанні з помідо-
ром чи шпинатом та шматочком 
хліба. А якщо не хоче такого сит-
ного сніданку, то обмежується 
натуральним йогуртом. 

На другий сніданок жінка та-

кож споживає трішки фруктів чи 
кілька шматочків сиру з рисовим 
хлібцем. 

Обід складають курка, авока-
до, сир, помідор, трішки хлібців 
або салат з якимось білковим 
складником. Наприклад, сиром 
чи рибою. За кілька годин по тому 
жінка знову може з’їсти щось із 
продуктів, які були на сніданок. 

А на вечерю зазвичай обирає 
курятину чи рибу й рідко – черво-

  Алла САДЕЦЬКА

Відома українська 
лікар-дієтолог 

Оксана Скиталінська 
оприлюднила власний 
дороговказ довгожителя. 
Поради допоможуть не 
лише стати здоровішими, 
красивішими, стрункішими, 
але й уникнути дуже 
багатьох хвороб, немочі, 
дочасного старіння, 
фізичних, душевних 
страждань, фінансових 
втрат та операцій. 

Отож, дієтолог радить: 
 багато і по-всякому рухай-

теся (ходьба, біг, скакалка, танці 
тощо) й робіть це з насолодою;

 їжте зелене і ягоди;
 пийте чисту воду та суто 

здорові напої (настої на ягодах 
та фруктах, зелений чай, трошки 
кави тощо). Усе без цукру! До-
давайте мінімум одну меду та 
максимум дві чайні ложки без 
верху на день;

 не смажте, лише відварюй-
те або готуйте на пару. Якщо 
овочі, то не давайте їм ставати 
м’якими, нехай хрумтять;

 додавайте пребіотики, що 
живлять мікрофлору кишківни-
ка: настій цикорію, топінамбур, 

артишок, банан, квашені овочі 
(обов’язково, достатньо столової 
ложки), часник та цибулю;

 не забувайте і про про-
біотики, але лише ті, що містять 
лакто- й біфідобактерії (інші 
просто не виживуть у кислому 
середовищі шлунка); 

 продовжуйте роки життя, 
додавши геропротекторів до 
їжі: куркуму, імбир, насіння 
льону, горіхи (але не смажені, не 
солоні і свіжопочищені), какао, 
спеції (базилік, м’яту, чебрець, 
розмарин, перець), різні гриби 
(лісові, печериці, шиїтаке, рейші 
тощо), морську капусту (2-3 рази 
на тиждень, порція – стільки, 

скільки намотається на виделку);
 менше вживайте червоного 

м’яса. А якщо вам за 50 років, то 
зведіть його до мінімуму; 

 здоровий білок – це яйця 
(зварені нам’яко), варена птиця, 
риба, морепродукти, кисломо-
лочні продукти, різні бобові (їх 
попередньо добре вимочити, 
а потім – проварити аж до роз-
варювання);

 не вживайте їжу, яка вбиває 
вас: солодощі, солодкі води, нек-
тари, все, що містить трансжири, 
ковбаси, сосиски, алкоголь, усе, 
що занадто солоне (горішки, 
анчоуси, сушене і пересолене 
харчове сміття, яке продають по-

ряд із касами та в кіосках);
 харчуйтеся тричі на день, 

інколи пропускайте вечерю. Це 
збільшить життєві ресурси ваших 
клітин (порада актуальна для 
тих, кому від 25 до 65 років, а не 
підходить вагітним, жінкам, які 
годують грудьми, та діабетикам);

 не куріть;
 спіть у максимально темній 

кімнаті або одягайте на очі 
спеціальну маску (пов’язку). Тоді 
ваш сон буде міцним, настрій 
хорошим, а життя – довгим; 

 зміцнюйте мозок, захистіть 
його від хвороби Альцгеймера: 
багато читайте, вчіть щось нове, 
вчіть напам’ять, вивчайте мови.
Це сприятиме розвитку нових 
зв’язків між нейронами;

 любіть своє життя і бере-
жіть його. 

Дієтолог також радить, захо-
дячи в супермаркет, «вмикати у 
голові лампочку самоконтролю». 
Тобто купувати лише здорові 
продукти. 

«Жоден виробник харчових 
отрут не дасть вам ні копійки на 
лікування. Думайте про здоров’я 
своїх близьких, а не про чиїсь 
прибутки!» – додає Оксана Ски-
талінська.

не м’ясо. І обов’язково доповнює 
це овочевим гарніром та картоп-
лею. Узимку ж готує овочево-
картопляну запіканку. 

Загалом, радить австралійка, 
важливо щодня вживати фрукти 
та овочі, а також білкову їжу, спа-
ти не менш як вісім годин. 

Щодня вона медитує, вигу-
лює свого пса, а у вихідні любить 
зустрічатися зі своєю сім’єю та 
відвідувати фермерські ринки. 
Жінка каже, що ранкова меди-
тація, яку вона почала практи-
кувати у 65 років, допомагає їй 
залишатися позитивною та спо-
кійною. Окрім цього, вона вико-
нує свій особливий обряд подя-
ки за все, що відбувається з нею 
у житті. А задля фізичних наван-
тажень кілька разів на тиждень 
Каролін займається йогою, грає 
у теніс після 25-річної перерви та 
щодня 30 хвилин вигулює пса. Її 
обов’язковою вечірньою проце-
дурою є очищення шкіри та нане-
сення зволожувального крему на 
лице та шию. Каролін завжди ко-
ристується кремами проти сонця 
та попри те, що живе в Австралії, 
не є фанаткою засмаги, адже у 30 
років лікувалася від раку шкіри. 

Австралійка радить ніколи 
не порівнювати себе з іншими, 
радіти успіхам друзів, ніколи не 
заздрити та не тримати зла. Адже 
це – непотрібні емоції, які лише 
підривають здоров’я. 

«Не слухайте, що кажуть скеп-
тики, будьте самими собою. Мати 
власну позицію дуже важливо. 
Життя недосконале, прийміть це 
і хапайтеся за нього обома рука-
ми. Я не використовую слово «не-
вдача», а віддаю перевагу слову 
«зупинка». Воно не має такого 
негативного фону. Найважливі-
ше – бачити склянку, що наполо-
вину повна. А день – переважно 
сонячним, а не переважно хмар-
ним», – каже 70-річна красуня. 
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Каролін Гарц – мати трьох дітей

Їсти – здорову їжу, мислити – тільки позитивно
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Заключна турнірна таблиця сезону*

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 32 25 5 2 66-24 80

2 Динамо 32 21 4 7 69-33 67

3 Зоря 32 16 6 10 45-31 54

4 Олімпік 32 11 11 10 33-44 44

5 Олександрія 32 10 10 12 41-43 40

6 Чорноморець 32 10 8 14 25-37 38

7 Ворскла 32 11 9 12 32-32 42

8 Сталь 32 11 8 13 27-31 41

9 Зірка 32 9 7 16 29-43 34

10 Карпати 32 9 9 14 35-41 30

11 Дніпро 31 8 13 10 31-37 22

12 ВОЛИНЬ 31 3 4 24 14-51 7
* З «Волині» та «Карпат» знято по 6 очок, з «Дніпра» – 15.

У таблиці не враховано результат скасованого матчу 
«Дніпра» та «Волині» у 32-му турі.

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

Київ

Завершальні тури чемпіонату, 
які відбулися 27 і 31 травня, 
зафіксували прогнози 

більшості вболівальників. 

ВИБУХОВИЙ ФІНІШ
До єврокубкової зони, крім «Шахтаря», 

«Динамо» (ці команди гратимуть у Лізі чем-
піонів), «Зорі» та «Олімпіка» (Ліга Європи), 
пробилася «Олександрія». Відмітимо, що ця 
команда уже вдруге поспіль потрапляє у Лігу 
Європи після повернення в УПЛ з першої ліги 
2015 року.

Із Прем’єр-ліги вибули «Дніпро» і «Во-
линь», причому лучани, програвши надзви-
чайно молодим складом у Львові «Карпатам», 
врятували «левів» від вильоту з УПЛ. А от за-
вершальний поєдинок у Дніпрі між команда-
ми Дмитра Михайленка та Володимира Ди-
кого (він заміняв Віталія Кварцяного під час 
трьох завершальних матчів команди в сезоні) 
дограно не було. 

У Дніпрі передали куті меду, прощаючись 
зі своєю командою у вищій лізі. На гру проти 
«Волині» прийшла рекордна цього сезону 
аудиторія, але матч дограно не було. «Дніп-
ро» вигравав 1:0, аж тут ультрас вирішили 
цілеспрямовано зривати гру, застосувавши 
піротехніку. На 51-й хвилині дві петарди розі-
рвалися за крок від кіпера «Волині» Романа 
Жмурка, і арбітр завів команди в роздягальні. 
Трохи згодом «Дніпру» зарахують технічну по-
разку, а «Волині» – відповідно перемоги 3:0. 

ЯРМОЛЕНКО – 
НАЙКРАЩИЙ СТРІЛЕЦЬ

Представник «Динамо» виграв звання 
«короля стрільців» уперше від сезону 2009/10 
років. Провівши гол у завершальному матчі в 
Одесі, капітан «синьо-білих» довів лік своїх за-
битих м’ячів у Лізі Парі-Матч цього сезону до 
цифри 15, таким чином вигравши змагання 
бомбардирів. 

Востаннє динамівець перемагав у цій 
номінації сім років тому. Тоді це був Артем 
Мілевський, який забив за сезон 17 голів. 
Загалом, Ярмола став п’ятим динамівцем-
тріумфатором перегонів за звання топ-
голеадора сезону. До нього це вдавалося 
Сергієві Реброву (1997/98), Андрієві Шевчен-
ку (1998/99), Максимові Шацьких (1999/00, 
2002/03) та Артемові Мілевському (2009/10).

РУЧНА РОБОТА
Дуже швидко після закінчення сезону від-

булися загальні збори учасників української 
Прем’єр-ліги. Сенсаційною несподіванкою 
стало рокірування команд, які залітають у лігу 
замість лучан і дніпрян. Передбачалося, що 
УПЛ поповнять переможець першої ліги «Іллі-
чівець» з Маріуполя та чернігівська «Десна». 
Але, як виявилося, в Україні недостатньо ви-
конати спортивне завдання, треба мати хоро-
ших юристів та лобістів. 

Отож, за день до загальних зборів стало 
відомо, що «Десна» не отримала атестат на 
право участі в УПЛ, натомість його виборола 
в апеляційному комітеті ФФУ команда з Рів-
ного – «Верес». У атестаційному комітеті ФФУ 
засумнівалися в оголошеному бюджеті черні-
гівців (600 тисяч гривень на рік) та у здатності 

підсумки

СТЕПАНЮК НЕ 
ПРОБИЛАСЯ НА 
МУНДІАЛЬ
Азербайджан

Збірна України з волейболу 
зіграла в Азербайджані 
відбірковий раунд до чемпіонату 
світу. За нашу команду грала й 
лучанка Анна Степанюк, яка після 
клубної кар’єри якраз у бакинській 
команді продовжує виступи в 
Індонезії. 

Перед стартом хотілося вірити, що 
збірна України – один з претендентів 
на перше чи хоча б друге місце у групі з 
сильними командами Азербайджану та 
Нідерландів. Ми були не просто третьою 
за силою командою в групі, а насправді 
темною конячкою і мали шанси на вихід.

Щоб виступити краще, треба було 
стрибнути вище від голови. Україна в 
окремих відрізках матчу нав’язала бо-
ротьбу Азербайджану, ще більше по-
кусала минулорічного напівфіналіста 
Олімпіади – Нідерланди, проте програ-
ла обом головним конкурентам.

Перемоги над Ізраїлем, Данією та 
Норвегією серйозно оцінювати не варто 
через не надто високий рівень суперни-
ків. Для результату важливими у цьому 
відборі були тільки два матчі. Обидва 
команда Гарія Єгіазарова програла. 
Проте не треба вже надто критикувати 
її за це. Азербайджан, наприклад, зараз 
вийшов на рівень топ-збірних Європи та 
може в найближчі рік-два здивувати ви-
сокими результатами. 

У вирішальні моменти Україні 
забрак ло стабільності та вміння трима-
ти удари. Допоки команда вигравала, то 
могла показувати неймовірну гру, але 
кілька очок відриву збивали впевне-
ність. Якщо для чоловічої збірної відбір 
до чемпіонату світу був найважливішим 
турніром року, то у жінок всі головні 
старти попереду. Перш за все, вже ско-
ро розпочинається Євроліга, де Україна 
разом зі Степанюк цілком може претен-
дувати на серйозні звершення, зважаю-
чи на те, що команд рівня Азербайджану 
чи Нідерландів там не буде. А восени на 
Україну очікує участь у фінальній части-
ні чемпіонату Європи.

КРІШТІ ЗМІНИВ ІМІДЖ
Іспанія

Форвард «Реала» Кріштіану 
Роналду з нагоди перемоги в 
Лізі чемпіонів 2016/17 вирішив 
змінити імідж.

На святкування перемоги в най-
престижнішому клубному турнірі кон-
тиненту Роналду прибув з оновленою 
зачіскою.

У Мадриді відбулися урочистості з 
приводу перемоги «Реала» у фіналі Ліги 
чемпіонів над «Ювентусом» (4:1). Кріштіа-
ну двічі відзначився у фіналі та був визна-
ний найкращим гравцем поєдинку.

волейбол

фотофакт

КОМУСЬ – ЄВРОКУБКИ, 
КОМУСЬ – НОВІ СКАНДАЛИ

Фанати «Волині» провели свою команду в першу лігу 
яскравим, хоч і забороненим піротехнічним шоу у Львові

встигнути реконструювати стадіон. Натомість 
«Верес» пообіцяв, що зіграє на своєму «Ко-
лізеї» (так ще називають недозруйнований 
тамтешній «Авангард») через два роки, а доти 
проводитиме свої матчі в Луцьку. Обидві ко-
манди підкріпили заявки листами з гарантія-
ми багатомільйонних бюджетів, однак атестат 
отримав саме «Верес». Отож, у наступному 
сезоні в найсильнішій лізі чемпіонату грати-
муть такі команди: «Верес» (Рівне), «Ворскла» 
(Полтава), «Зірка» (Кропивницький), «Зоря» 
(Луганськ), «Динамо» (Київ), «Карпати» (Львів), 
«Маріуполь», «Олімпік» (Донецьк), «Олексан-
дрія», «Сталь» (Кам’янське), «Чорноморець» 
(Одеса), «Шахтар» (Донецьк). 

«ВЕРЕС» У ЛУЦЬКУ
Як і обіцяв колись президент і головний 

тренер «Волині», Прем’єр-ліга з Луцька не 
зникне. Щоправда, він мав на увазі гру своєї 
команди, а не «Вереса». Але, хай там як, уже 
22 липня «Верес» має намір зіграти на нашо-
му «Авангарді» свій перший матч в УПЛ. Зага-
лом же чемпіонат розпочинається 16 липня. 
Такий ранній початок зумовлений потребою 
раніше закінчити наступний сезон з огляду на 

СТАРИЙ ФУТБОЛЬНИЙ СЕЗОН ФІНІШУВАВ ЗІ 
СКАНДАЛАМИ, ЯКІ ПРОДОВЖАТЬСЯ В НОВОМУ

тепер ти в армії

Шотландія

Головний тренер збірної 
Англії Гарет Саутгейт 
перед відбірковим матчем 
до чемпіонату світу 
проти Шотландії разом з 
футболістами провів день 
у тренувальному таборі 
Королівської морської 
піхоти Великобританії.

Щоб не відволікалися від трену-
вальних вправ на всілякі дурниці, у 
гравців збірної Англії конфіскували 
телефони. А далі Харрі Кейн, Рахім 
Стерлінг та інші пройшли серйозну 
перевірку на міцність. Саутгейт не 
відставав від своїх підопічних, бе-
ручи участь у всіх етапах тренінгу 
нарівні з футболістами.

«Ми хотіли відправити хлопців 
в інше середовище, організува-
ти для них те, чого вони не могли 
очікувати. Хотіли, щоб вони поба-
чили, що є ще один світ. Морські 
піхотинці представляють королеву 
і країну – ми робимо те ж саме, але 
наслідки невдачі для них набагато 
серйозніші. Для мене найбільшим 
результатом було те, що ми працю-
вали як одна команда. Думаю, між 
усіма нами був реальний зв’язок», – 
сказав тренер британців. 

Збірна Англії перед матчем із 
Шотландією (10 червня у Глазго) з 
13-ма очками в п’яти матчах очо-
лює відбіркову групу F, випереджа-
ючи найближчого переслідувача 
на чотири пункти.

МОРПІХИ ПЕРЕВІРИЛИ НА МІЦНІСТЬ ФУТБОЛІСТІВ

Чемпіонат світу-2018. 
Не всі раді «Вересу» в Луцьку. Наприклад, 

ультрас «Волині» спантеличені тим, що треба 
ділити свій стадіон із сусідами, яких інакше, 
як заклятими друзями, не називають (з огля-
ду на історичні чинники стосунків футболь-
них Луцька та Рівного). Фанати вже пообіцяли 
зривати матчі «Вереса» в Луцьку.

БОЯГУЗИ 
Майже відразу після оголошення підсум-

ків сезону та вливання двох новачків в УПЛ 
два «старожили» ліги – «Динамо» й «Карпа-
ти» – заспівали про відмову їхати грати виїзні 
поєдинки до Маріуполя. До слова, місцевий 
клуб після виходу в еліту нарешті перейме-
нують із совкового «Іллічівця» у «Маріуполь». 
Кияни та львів’яни вустами генеральних ди-
ректорів заявили, що не можуть гарантувати 
своїм футболістам безпеку під час поїздок у 
прифронтову зону. Особливо «відмовники» 
налягають на те, що прямого авіасполучення 
з містом наразі немає, а на клубні автобуси 
можуть напасти під час руху із Запоріжжя.

І «Маріуполь», і ФФУ заперечують такі 
побоювання, адже попередні два роки клуб 
із прифронтового міста успішно й безпечно 
приймав матчі у першій лізі, під час яких не за-
фіксовано жодних інцидентів. Чи поїдуть «Ди-
намо» і «Карпати» на свої матчі в Маріуполь, 
стане зрозуміло ближче до початку сезону.

НОВИЙ ТЕЛЕПУЛ
У новий чемпіонат елітний дивізіон може 

увійти і з новою розкладкою телетранслято-
рів. Новацію анонсував президент УПЛ Во-
лодимир Генінсон. Цілком імовірним є поліп-
шення можливості дивитися футбол якомога 
більшій частині населення. До нинішніх транс-
ляторів – каналів «Футбол» та «2+2» – може 
додатися «UA:Перший». Він утворить телепул 
із групою каналів Ахметова – «Футбол-1» та 
«Футбол-2». Цей пул показуватиме матчі всіх 
команд, окрім домашніх поєдинків «Динамо», 
«Чорноморця», «Карпат» і «Зорі» (їх показува-
тиме «2+2»). 
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Збірну Англії відправили 
на військові збори

Instagram
 Кріш

тіану Роналду

Роналду вирішив стати 
трішки брутальнішим

Лучанка до останнього 
билася за місце на мундіалі

facebook.com
/fvu.in.ua
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Якщо ви не здаєтеся, це має значення. Стівен Хокінг
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В автобусі досить вгодований чоловік 
звертається до хлопчика:

– Малий, поступися місцем дядькові з 
акваріумом!

Хлопчик поступається місцем:
– Дядьку, а де ж акваріум?
Чоловік, ляскаючи себе по животу:
– П’ять літрів пива і дві тараньки.

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

Чоловік розповідає другові:
– Їду якось уночі. Раптом бачу на дорозі 

жабу. Підібрав її. Приїхав додому, ліг спати 
і жабу поклав поряд. Уранці прокидаюся – 
а зі мною лежить класна блондинка! Ти ві-
риш?

– Вірю.
– А дружина не вірить!

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

Приходить блондинка до лікаря:
– Лікарю, у мене все болить: доторкну-

ся до носа – болить, зачеплю коліно – бо-
лить, торкнуся живота – болить...

– Дурепо! У вас палець зламаний.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Чим закінчилася ваша сварка з дівчи-
ною? 

– Приповзла до мене на колінах! 
– І що сказала? 
– «Вилазь з-під ліжка, я заспокоїлася»!

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

– Є в тебе мрія?
– Є.
– Яка?
– Хочу кинути пити.
– То кидай.
– А як потім без мрії жити?

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

– Ти пив?
– Ні.
– Ану скажи: Лара у Клари украла ко-

рали.
– От злодійка!

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

– Сволота ти! Все життя мені зіпсував! 
Всю молодість на тебе витратила!

– Доню, люба, досить розмовляти з 
дип ломом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Навіщо ти в обидва боки дивишся? 
Тут же односторонній рух.

– Це Україна, чуваче. Я ще й наверх по-
дивився б!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Рецепт для лисих: намастити голо-
ву медом, почекати три дні, потім сильно 
ляснути в долоні – мухи полетять, а лапки 
залишаться.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«Кока-кола» допоможе позбутися ка-
рієсу! «Кока-кола»: немає зубів – немає 
карієсу!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Лише у нас три види автомобільних 
доріг: болото, болото засохло, болото за-
мерзло.

Жартівливий гороскоп на 8 – 14 червня
Овен (21.03 – 20.04)
Петро Філюк 
11 квітня 1961 р.
Голова Апеляційного суду Волині
Надто багато побутових справ 
виснажили вас останнім 
часом. Тому найкращою 
релаксацією буде читання 

хорошої літератури – позовів, старих 
справ і апеляцій. Або ж подивіться цікавий 
детектив.

Телець (21.04 – 21.05)
Артем Кичак 
16 травня 1989 р.
Голкіпер ФК «Волинь»
Ви занадто багато 
метушилися, і це вас неабияк 
втомило. Тому цей тиждень 
схиляє до відокремленого і 

тихого проведення часу подалі від людей. 
Рекомендовано відновлювати сили за 
рахунок духовних практик, читання 
улюблених книг, бажано біля теплого моря.

Близнята (22.05 – 21.06)
Мирослав Коротя 
29 травня 1976 р.
Голова правління 
ПАТ «Волиньгаз»
Не варто занадто гостро 
реагувати на критику і 
зауваження оточення. Сварки 

і конфлікти вам зараз абсолютно ні до чого. 
Та й цінна порада близьких або друзів буде 
дуже доречною. 

Рак (22.06 – 23.07)
Наталія Бунда 
19 липня 1987 р.
Депутат Луцькради
Краще узятися за рутинну й 
монотонну роботу. Наведіть 
лад на робочому місці та 
позбудьтеся зайвих речей. 

Не робіть з мухи слона, старайтеся 
врегулювати конфлікт спокійно. Спробуйте 
змінити депутатство.

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Горгут 
17 серпня 1955 р.
Перший заступник голови 
Волинської облспоживспілки
Останнім часом вас втомила 
нудьга. Потреба у нових 
яскравих враженнях 

посилюється. Тому для відновлення сил 
проведіть цей тиждень бурхливо і весело – 
намагайтеся відвідувати вечірки, гулянки, 
концерти й базари.

Діва (24.08 – 23.09)
Юлія Батенкова-Бауман 
20 вересня 1983 р.
Біатлоністка, паралімпійка
За попередні кілька місяців 
ви просто загрузли в 
рутині. Тому шопінг – ваше 
лікування від нудьги і 

втоми цього тижня. Потіште себе якою-
небудь приємною дрібницею і починайте 
сходження на зимові олімпи. 

Терези (24.09 – 23.10)
Данило Даниленко 
10 жовтня 1994 р.
Легкоатлет
Енергія Терезів і жага 
перемоги цього тижня 
будуть вирувати. Тому для 
відпочинку вам якнайкраще 

підійде футбол – на зло всім ворогам. 
Неуважність може призвести до втрат на 
віражах.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Людмила Денисенко 
16 листопада 1979 р.
Директор Луцького зоопарку
Цього тижня муза стане 
вашою частою гостею – ідеї 
та творчі задуми будуть 
вирувати. А тому не 

забувайте носити при собі блокнот і ручку, 
щоб нічого не пропустити – адже те, що 
не встигнете зараз, зможете перевести в 
розряд подальших планів.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Василь Бондар 
23 листопада 1950 р.
Міський голова Каменя-
Каширського
Проклинатимете 
мультизадачність – одночасно 
може звалитися купа справ. 

Порада зірок – розв’язувати проблеми за 
алфавітом. Тоді матимете залізне алібі, якщо 
до чогось не дійдуть руки. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Марія Повх 
8 січня 1989 р.
Байдарочниця, олімпійка
За ці місяці ви засиділися на 
одному місці, що не тільки 
втомило морально, а й, цілком 
можливо, позначилося на 

фігурі. Тож цього тижня зростають ваша 
фізична сила, витривалість, швидкість 
реакції. Саме тому гребіть на повну, щоб 
бризки конкурентів замочили. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Дендіберін 
7 лютого 1951р.
Депутат Луцькради
Не бійтеся експериментувати 
зі своїм стилем! Незвична 
зачіска або новий колір 
волосся – те, що вам 

потрібно зараз, щоб підбадьоритися й 
набути впевненості у собі. Будьте певні: не 
тільки ви, навіть ті, хто вас оточує, зможуть 
подивитися на вас по-новому!

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Пилипюк 
20 лютого 1971 р.
Власник групи компаній 
«Модерн-Експо»
Настане час реанімувати 
й активно впроваджувати 
дідівські та прадідівські методи 

кадрового менеджменту. Стояння на горосі, 
зубріння правил та інструкцій, активна 
допомога по господарству з трьох-чотирьох 
років... Ось що врятує націю і вас зокрема!
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Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)
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(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 8 – 14 червня

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 ГОРОХІВСЬКА РЕЗИДЕНЦІЯ СТРОЙНОВСЬКИХ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Горохів

У 1795 році Горохів став 
власністю Валер’яна 

Стройновського, який був 
одружений з Олександрою 
Тарновською.

Валер’ян Стройновський в 
останні роки XVIII століття розвинув 
Горохів. Збудував тут шпиталь, кос-
тел і родинний палац. Невідомими 
залишаються імена автора палацу 
в стилі класицизму та упорядника 
парку, що розкинувся навколо рези-
денції. Опис 1820-х років подає бу-
дівлю як дво-триповерхову споруду, 
оточену тополями. Біля невеликого 
парку були яри і починався ліс. Сам 
палац збудували на одному з неве-

ликих пагорбів хвилястої місцевості. 
Головний фасад був звернений у бік 
містечка.

Всередині палац прикрашали 
меблі у стилі ампір. В одному з залів 
були фрески із зображенням світан-
ку. Великий плафон у бібліотеці теж 
був розписаний. Головну залу пала-

цу прикрашала колекція скульптур, 
кілька розмістили в парку. Тут також 
була колекція картин. Після подо-
рожі до Італії Стройновський привіз 
маляра Костянтина Віллані. Йому 
замовили нанести на стіни образи 
з «Іліади» та «Енеїди». Цей художник 
відомий тим, що намалював кілька 

картин для кафедрального костелу в 
Луцьку. Там вони і досі зберігаються.

Мешканці палацу особливо ціну-
вали античну скульптуру, китайську 
порцеляну і малярські роботи. Се-
ред 2500 томів бібліотеки були також 
альбоми малюнків, рідкісні видання, 
книги про історію мистецтва.

Блиск горохівського палацу три-
вав до 1830-х років. Родина вирішила 
перенести все добро з палацу в інше 
своє гніздо – Тарнобжег. Утримувати 
горохівську резиденцію ставало за-
дорого. У другій половині ХІХ століт-
тя Тадеуш Тарновський виставив на 
продаж залишену частину колекцій 
з палацу. Поволі будівля занепадала, 
аж поки не перетворилася на руїну 
наприкінці ХІХ століття. Завалився 
лівий кут приміщення. Тарновські 
продали маєток якомусь росіянину 
Свистунову, від якого він згодом пе-
рейшов до інших власників.

На початку ХХ століття палац 
відновили, після Першої світової 
війни тут розмістили повітове ста-
роство. У 1927 році палац повністю 
згорів. Нині від давньої резиденції 
Стройновських-Тарновських зали-
шився тільки парк.

igotow
orld.com

nac.gov.ua

Палац у 1915-1916 роках Парк на місці палацу
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Все, що можна уявити, – реальнe. Пабло Пікассо
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погляд у минуле

8 червня – Георгій, Олена, Іван, 
Макар, Давид, Карп
9 червня – Іван, Іона, Ніл, Федір, 
Анастасія, Петро, Леонтій, 
Леонід
10 червня – Євтихій, Гнат, 
Микита, Павло, Василь, Дмитро, 
Захар, Іраклій
11 червня – Іван, Олександр, 
Марія, Андрій, Богдан, 
Фаїна
12 червня – 
Ісак, Никанор
13 червня – Іван, 
Петро, Ярема, 
Борис, Христина
14 червня – Денис, 
Харитон, Валеріан, 
Харитина, Віра, 
Гаврило

8 червня – Георгій, Олена, Іван, –
Макар Давид Карп

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
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  призовий сканворд
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 14 червня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір емальованих ємностей (4 шт.).
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

, Олександр,рррррррррр
огдан,

,

нис, 
н,

* 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. Тb4 f4 
2. Фe4#

Завдання. Хід білими. Мат у три ходи.

Домалюйте 
та розфарбуйте 
телефончик 
у кольори, 
вказані на зразку.

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

вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ 
ПРИЗОВОГО КРОСВОРДА 
ЗА ТРАВЕНЬ

№17 (65) Іван Оксентюк (с. Грабове, 
Шацький р-н), виграшне слово – «го-
динник», приз – набір чашок;

№18 (66) ВалентинаОстапчук (смт Го-
лоби, Ковельський р-н), виграшне слово 
– «боротьба», приз – настільна лампа;

№19 (67) Ганна Цюпрук (смт Благо-
датне, м. Нововолинськ), виграшне 
слово – «антилопа», приз – набір кухон-
ного приладдя;

№20 (68) Надія Грицанчук (с. Чаруків, 
Луцький р-н), виграш-
не слово – «аеробіка», 
приз – кухонний 
набір (силіконова 
прихватка, руш-
ник, фартух).
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КУХОННУ ПЛИТУ 
ВИНАЙШОВ 
БЕНДЖАМІН ФРАНКЛІН
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Політичний діяч, видавець, 
журналіст і вчений 

Бенджамін Франклін створив 
першу кухонну плиту. 
Звісно, ї ї конструкція дуже 
відрізнялася від сучасних 
моделей. Піч Франкліна 
була одночасно і місцем для 
приготування їжі, і радіатором 
для обігріву приміщення. Для 
ї ї стінок використовували 
чавун, який поліпшував 
теплопровідність. 

Є легенда про те, що Франкліна на-
штовхнув на винахід особистий досвід: 

він укотре обпікся, коли готував їжу, 
тому вирішив удосконалити прилад, 
аби вберегти свою шкіру від пухирів. 
Франклін також придумав громовідвід, 
винайшов біфокальні окуляри, отримав 
патент на крісло-гойдалку та електрич-
ний двигун. Цікаво, що винахідник не 
став патентувати піч, сказав, що радий 
прислужитися іншим людям. За значний 
внесок у науку його ім’я, за рішенням 
Всесвітньої ради миру, було внесено 
до списку найбільш видатних представ-
ників людства. З 1914 року Бенджаміна 
Франкліна зображено на стодоларовій 
купюрі, хоч він ніколи не був президен-
том США. 

Американець Бенджамін Франклін 
винайшов кухонну плиту 11 червня 
1742 року. Цей день відзначають 
як День кухонної плити.



Щаслива людина занадто задоволена сьогоденням, щоб занадто багато думати про майбутнє. 
Альберт Eйнштейнwww.volynnews.com
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50 
призів!

Aкція триває до 25 червня

і !і !

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
* по детальну інформацію звертайтеся в редакцію

геть згубну звичку! ЧВЕРТЬ ДОРОСЛИХ УКРАЇНЦІВ 
СМАЛИТЬ ЦИГАРКИ

ЯКА ВАГА УСЬОГО 
НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ
Британські вчені порахували, яка 
сумарна вага всього населення 
Землі з урахуванням ї ї розподілу між 
людьми різної вагової категорії – від 
найхудіших до найбільш повних.

За версією науковців, це приблизно 
287 мільйонів тонн.

Таку суму отримали вчені з Лондон-
ської школи гігієни на основі даних Все-
світньої організації охорони здоров’я. 
Вага середньостатистичної людини ста-
новить 62 кілограми, без урахування її 
статі.

Однак вчені враховували усі особли-
вості країн. Наприклад, середній житель 
Північної Америки важить понад вісімде-
сят кілограмів, тоді як середньостатис-
тичний азієць – близько шістдесяти.

Учені таким дослідженням намага-
ються привернути увагу до проблеми 
ожиріння серед людей різного віку, особ-
ливо серед дітей. Якби кожна людина ва-
жила як середньостатистичний житель 
США, то Земля стала б важчою на 58 міль-
йонів тонн, бо 70% населення мало б зай-
ву вагу.

У США СТВОРИЛИ 
ВИНО ДЛЯ КОТІВ
Американці виготовили вино для 
котів. У такий спосіб компанія-
виробник алкоголю вирішила зробити 
подарунок тим людям, які час до часу 
відпочивають з келихом. І відтепер 
такий релакс можна дозволити собі у 
компанії котів, пише «ТСН.ua».

Котяче вино представлено у двох ва-
ріантах – рожевому та білому. Напій, зви-
чайно, безалкогольний. Його виготовля-
ють на основі води, котячої м’яти, буряка 
та морської солі.

УЛАМКИ НОЄВОГО 
КОВЧЕГА ЗНАЙШЛИ 
В ТУРЕЧЧИНІ

Група вчених з Китаю запевняє, 
що знайшла останки ковчега Ноя. 
Рештки дослідники виявили на 
горі Арарат у Туреччині. Фахівці з 
Гонконгу знайшли шматки дерева 
на висоті чотирьох тисяч метрів над 
рівнем моря, пише Express.

Зразки деревини дослідили – їм 
близько 4 800 років. Експерти впевнені 
у тому, що знайдені шматки дерева – це 
останки дерев’яного ковчега. За словами 
одного з членів групи Ман-Фай Евана, 
поки не можна стверджувати цього на 
100%, однак імовірність того, що це все-
таки він, становить 99,9%.

вражає цифра 

дивина 

отакої

Щороку, за 
даними 
Всесвітньої 

організації охорони 
здоров’я, від наслідків 
куріння помирають 
понад сім мільйонів 
людей. Від згубної 
залежності страждають і 
українці. В Україні курить 
майже чверть дорослих. 
І, згідно з опитуваннями, 
дві третини з них мріють 
кинути згубну звичку. 
Але подолати нікотинову 
залежність непросто, 
пише «ТСН.ua».

Нині, щоби кинути курити, 
чимало людей замінюють цигар-
ки на новомодний електронний 
гаджет – вейп. Утім у заправних 
картриджах є і нікотин, і купа 
інших небезпечних речовин, 
які псують здоров’я. Cьогодні в 
Україні вже кожен п’ятий підліток 
у віці 15-17 років спробував цю 
електронну сигарету. І саме вони 

спонукають дітей згодом пере-
йти на звичайні цигарки.

Захворювання серця, органів 
дихання, рак легень – неповний 
перелік хвороб, які загрожують 
курцеві. Загалом тютюновий 
дим мiстить понад чотири тися-
чі компонентiв, зокрема тих, що 
провокують страшні мутації в 

організмі. Від цього неабияк по-
терпають не лише курці, а й ті, 
хто поряд.

Хорошою мотивацією для від-
мови від куріння є ціна на сигаре-
ти. Якщо взяти середню вартість 
цигарок, яка становить близько 
20 гривень на день, то за рік ви-
йде 7300 грн. 

Якщо ви пробували кидати 
курити і вам не вдалося, потріб-
но проаналізувати власний до-
свід: чому не вдалося, які помил-
ки були. Потім варто зробити ще 
одну спробу, потім ще одну. Якщо 
наполегливо це робити і твердо 
вирішити, що хочете стати некур-
цем, усе вийде.

Деякі ж дослідники радять 
охочим кинути курити додати 
до раціону хрін. Це найбільше 
джерело природного нікотино-
замінника. А щоб якнайшвидше 
вивести з організму шкідливі 
речовини, пийте якомога більше 
рідини.

Уже через місяць після відмо-
ви від куріння у людини покра-
щується імунітет. Через два міся-
ці відновлюється колір шкіри та її 
еластичність. За три місяці пов-
ністю нормалізується кровообіг. 
Печінка відновиться через шість 
місяців, а за вісім-десять повніс-
тю очистяться легені. Уже через 
рік знижується ризик інсульту, 
інфаркту.

з молотка спіймали

ЛІТАК ЕЛВІСА ПРЕСЛІ ПРОДАЛИ 
ЗА 430 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ

Надувна скульптура «Балерина, яка сидить» в Нью-
Йорку авторства сучасного митця Джеффа Кунса 
виявилася копією роботи української скульпторки 
Оксани Жникруп.

Увагу на це звернув грузинський художник Ладо Поч-
хуа. Чоловік емоційно звинуватив митця у тому, що він за-
позичив ідею українки, збільшивши її порцелянову стату-
етку, пише «ТСН.ua».

Як відомо, американець Джефф Кунс – один із найдо-
рожчих митців сучасності. Його останній витвір – надувну 
балерину – встановили у Нью-Йорку 12 травня. Оксана 
Жникруп – український скульптор-порцеляніст та член 
Спілки художників України, померла у 1993 році.

Уже через місяць після 
відмови від куріння 
покращується імунітет
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АМЕРИКАНЦЯ ЗВИНУВАТИЛИ 
У КРАДІЖЦІ ІДЕЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ МАЙСТРИНІ

На аукціоні в Каліфорнії продали 
літак, що належав королю рок-
н-ролу Елвісу Преслі. Покупець 
віддав за нього 430 тис. дол., 
повідомляє «РБК».

Авіалайнер Lockheed JetStar ви-
пущено в 1962 році. Він 35 років за-
лишався на злітно-посадковій смузі 
аеродрому в штаті Нью-Мексико. 
Фюзеляж літака пофарбований у чер-
воний колір. Усередині є сидіння, об-
биті червоним оксамитом, килимова 
доріжка та меблі, зроблені з дерева. 

Дизайн літака було спроектовано від-
повідно до особистих вимог співака. 
При цьому в ньому немає двигунів, а 
кабіна потребує ремонту.

На початку аукціону ціна літака ста-
новила 2-3,5 млн дол., проте у процесі 
торгів її було знижено в кілька разів.

Відомо, що у травні 2016 року в 
США на аукціоні за 334 тис. дол. було 
продано гітару Елвіса Gibson Dove 
1969. Тоді ж під час аукціону з молотка 
пішли його шкіряний піджак (50 тис. 
дол.) та перше піаніно (140 тис. дол.).

Associated Press

facebook.com
/pochkhua

Ім’я нового власника та його плани 
щодо літака не розкривають

Надувна фігура американця – 
копія витвору українки
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