
ЯК УКРАЇНІ ВИЙТИ 
НА ЧС-2018?

Українці натужно виграли у фінському 
тампере 2:1, а от горді ісландці 

вдома здолали одну з найкращих 
команд Європи – Хорватію – із рахунком 
1:0. Після цього ситуація в нашій 
відбірковій на Чемпіонат світу-2018 
групі ще більше заплуталася.
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ВИБОРАМ 
МЕРА ЛУЦЬКА – 
БУТИ

МАТИ РОБИТЬ МИЛО, 
ЩОБ УРЯТУВАТИ СИНА

26-річний 
лучанин Андрій 

Вронський чотири роки 
тому невдало пірнув, 

пошкодивши хребет. Поки що він не 
може ходити, втім надії на зцілення 
сім’я не втрачає. А поки опанував, та 
ще й маму залучив до цікавого хобі, 
яке дозволяє реалізувати себе, зробити 
щасливішими людей та заробити гроші. 

сімейна справа

збірна

НОВИЙ ТРУДОВИЙ 
КОДЕКС: ГОЛОВНІ 
ПЛЮСИ ТА МІНУСИ

Якщо Рада ухвалить новий проект 
Трудового кодексу, на українців 

чекають суттєві зміни – і приємні, і 
неприємні.  

законодавство

Відколи на Волині з 
ініціативи голови 
облради Ігоря Палиці 

почали впроваджувати 
правила легального видобутку 
корисних копалин, створивши 
комунальне підприємство 
«Волиньприродресурс», 
представники Президента 
роблять усе можливе, аби 
цього не допустити. Останнім 
часом у Камінь-Каширському 

та Маневицькому районах, 
прикриваючись офіційними 
вказівками, активно 
встромляють палиці в колеса 
«Волиньприродресурсу». І 
це, в принципі, прогнозовано. 
Адже на Волині є чималі 
поклади бурштину, торфу й 
міді. І саме на ці види корисних 
копалин КП вже отримало 
ліцензії. Відтак під загрозою 
опинився стабільний канал 

тіньових надходжень у Київ, які 
курсують в кабінети найвищих 
посадовців. Це наштовхує на 
думку, що справжня причина 
недавнього візиту Петра 
Порошенка на Волинь – ніщо 
інше, як свідчення боязні 
втрати контролю над тіньовими 
схемами видобутку корисних 
копалин.

ПОЗБАВИТИ РОБОТИ Й ЗІРВАТИ 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН
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ВТРИМАТИ КОНТРОЛЬ ЗА НАДРАМИ, НЕ ГРЕБУЮЧИ НІЧИМ, З УСІХ 
СИЛ НАМАГАЮТЬСЯ ПОРОШЕНКІВЦІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ГУНЧИКА
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У ДЕНЬ РОСІЇ – МАСОВІ 
ЗАТРИМАННЯ НЕЗГОДНИХ 
12 червня, у День Росії, на вулиці вели-
ких міст РФ люди вийшли на акції про-
тесту проти корупції. Загалом було за-
тримано понад 1500 осіб, з яких лише 
у Москві – щонайменше 731 людину. За 
ґрати потрапив і опозиціонер Олексій 
Навальний. Цього ж дня фільм Наваль-
ного про корупційну діяльність прем’єр-
міністра Росії Дмітрія Мєдвєдєва хакери 
залили на кілька держсайтів країни.  

КАТАЛОНЦІ 
ГОЛОСУВАТИМУТЬ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
Влада Каталонії планує запитати у своїх 
жителів, чи хочуть вони відокремлення 
від Іспанії. Як заявив місцевий прем’єр 
Карлес Пучдемон, він відкритий до 
переговорів з Мадридом, проте рефе-
рендум таки відбудеться 1 жовтня 2017 
року, повідомляє Deutsche Welle.

ЄС ХОЧЕ ПОТУЖНІШУ 
АРМІЮ
Євросоюз планує значно збільшити ви-
трати на оборону, сформувати оборонні 
органи й навіть європейську армію, яка 
була б другою за потугою у світі після 
армії США. Про це заявили керівники ЄС 
під час конференції з питань європей-
ської оборони та безпеки в Празі.

У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
КОНСЕРВАТОРИ 
ОТРИМАЛИ БІЛЬШІСТЬ 
На дострокових парламентських вибо-
рах консерватори отримали 318 місць у 
Палаті громад, а лейбористи – 262. Разом 
з тим, жодна з партій не отримала абсо-
лютної більшості і змушена буде створю-
вати коаліцію з іншими політсилами.

ПРЕЗИДЕНТ БОЛГАРІЇ – ЗА 
ЗНЯТТЯ САНКЦІЙ З РОСІЇ
Санкції проти Росії не несуть користі, 
тому їх потрібно скасувати, заявив пре-
зидент Болгарії Румен Радєв у інтерв’ю 
болгарському телеканалу BTV.

ТРАМП УЛІТКУ БУДЕ 
ПОБЛИЗУ КОРДОНУ 
УКРАЇНИ 
6 липня чинний американський прези-
дент Дональд Трамп здійснить перший 
офіційний візит до Польщі. Такий крок 
є реакцією на запрошення польського 
президента Анджея Дуди відвідати Вар-
шаву перед самітом G20, що має відбу-
тися 7-8 липня в німецькому Гамбурзі.

ПАРТІЯ МАКРОНА 
ЛІДИРУЄ НА ВИБОРАХ 
ДО ПАРЛАМЕНТУ 
У першому турі голосування на парла-
ментських виборах у Франції лідерами 
стали центристська партія президента 
країни Емануеля Макрона «Республіко, 
вперед!» (28,21%), консерватори з «Рес-
публіканців» (15,77%) та «Національний 
фронт» Марі Ле Пен (13,2%). Другий тур 
відбудеться 18 червня. 

У КАЗАХСТАНІ 
РОЗМІСТИЛИ УКРАЇНУ 
БЕЗ КРИМУ 
У центрі столиці Казахстану в рамках 
«Астана арт-фест» розмістили 84 фігу-
ри із прапорами та символікою різних 
країн, проте карта України виявилася 
без Криму. «ТСН.ua» відзначає, що кар-
ти, ймовірно, перемалювали спеціально 
для президента РФ Володимира Путіна 
перед його приїздом. МЗС України через 
порушення міжнародного права відпра-
вило ноту протесту, і мапу забрали.

У ЯПОНІЇ ІМПЕРАТОР 
ЗРЕЧЕТЬСЯ ПРЕСТОЛУ 
Верхня палата парламенту Японії схва-
лила законопроект про процедуру від-
речення імператора Акіхіто від престолу 
й передачі Хризантемового трону спад-
коємцю, повідомляє «Новое Время». Мо-
нарх стане першим за 200 років імпера-
тором, який складе повноваження.

світова хроніка

РЕМОНТ ТРАСИ УСТИЛУГ-РІВНЕ ЗАТЯГНЕТЬСЯ 
Волинь

Антимонопольний 
комітет України 
встановив, що 

перемога в тендері 
волинської служби 
автодоріг із ремонту 
траси Н-22 «Устилуг-
Рівне» дісталася 
компанії «Луцькавтодор-
сервіс» незаконно, а 
інші учасники були 
дискредитовані, 
повідомляє УНН із 
посиланням на рішення 
АМКУ.

Від одного з учасників – біло-
руського дорожньо-будівельного 
тресту – зажадали документів, 
які не були передбачені умова-
ми торгів. На підтвердження на-
явності техніки білоруси мали 
надати договори субпідряду, що 
не було передбачено тендер-

помилочка вийшла 

ПІДОЗРЮВАНОГО В КІДНЕПІНГУ ЗНАЙШЛИ У ТАЇЛАНДІ 
Володимир-Волинський 

37-річного жителя Києва, якого 
поліція обґрунтовано підозрює 
у викраденні в травні 2015 року 
у Володимирі-Волинському ди-
тини, екстрадували з Таїланду 
в Україну.

Зловмисника доправили до 
Луцького відділу поліції та по-
містили в ізолятор тимчасово-

го тримання. Йому загрожує до 
п’яти років позбавлення волі, 
повідомили у секторі комунікації 
Головного управління поліції у 
Волинській області.

Нагадаємо, що 17 травня 
2015 року близько 12 години у 
Володимирі-Волинському не-
відомі чоловіки застосували 
насильство до жінки й викрали 

в під’їзді будинку її внука 2014 
року народження. Поліцейські 
встановили, що до скоєння цьо-
го злочину причетний 37-річний 
киянин. Зловмисника оголосили 
в міжнародний розшук.

До слова, він колишній пра-
воохоронець, є громадянином 
Тунісу й живе в Люксембурзі. Піс-
ля скоєння злочину зловмисник 

виїхав у Таїланд. За сприяння Ук-
рбюро «Інтерпол» правопорушни-
ка екстрадували в Україну. Слідчі 
оголосили йому про підозру в 
скоєнні злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу 
України. Йдеться про незаконне 
позбавлення волі або викрадення 
людини. Санкція статті передбачає 
до п’яти років тюрми.

від кари не сховатися

ною документацією. При цьому 
в переможця тендеру – компанії 
«Луцькавтодор-сервіс» – таких до-
говорів не просили. Також не помі-

тили протерміновану банківську 
гарантію «Луцькавтодор-сервіс», 
яка є головним забезпеченням 
того, що після закінчення торгів 

учасник-переможець виконає свої 
зобов’язання за контрактом.

У волинській службі авто-
доріг спробували переконати 
АМКУ, що банківська гарантія 
відповідає тендерним вимогам, 
оскільки діє 120 днів із дня по-
дання заявки. Однак в АМКУ 
вказали, що 120 днів банків-
ської гарантії обчислюються не 
з моменту подачі заявки, а з дня 
розкриття торгів. І банківська 
гарантія «Луцькавтодор-сервіс» 
закінчиться 22 серпня, хоча має 
закінчитися лише 20 вересня.

Своїм рішенням АМКУ 
визнала, що, допустивши 
«Луцькавтодор-сервіс» до тор-
гів, волинська служба автодоріг 
порушила ст. 30 закону «Про 
державні закупівлі». Компанія 
«Луцькавтодор-сервіс» належить 
колишньому керівникові волин-
ської служби автодоріг Юрію 
Ольховому.

Луцьк

Незабаром капітальний ремонт 
почнеться на вулицях Набережній, 
Ковельській, Ківерцівській, Генерала 
Шухевича, Героїв УПА та на проспекті 
Василя Мойсея. 

Зараз триває виготовлення проектної 
документації, повідомив перший заступник 
луцького міського голови, укропівець Григо-
рій Недопад. За останній місяць проведено 
капремонти вулиць Окружної, Полонківської 
та Івана Франка. На завершальному етапі – 
ремонт вулиці Кримського, проспектів Волі 
й Соборності. Вклали бруківку і встановили 
турнікетне огородження на регульованому 
світлофорі, що на вулиці Володимирській, за-

благоустрій З ВУЛИЦЬ ВИВЕЗЛИ ПОНАД 
ТИСЯЧУ КУБОМЕТРІВ НЕПОТРЕБУ

вершено капремонт тротуарів з облаштуван-
ням велодоріжки на вулиці Ветеранів. Упер-
ше в практику введено нанесення дорожньої 

розмітки холодним пластиковим матеріалом. 
Технологію використали на проспекті Волі та 
на вулиці Словацького. Така розмітка не по-
требує оновлення кожних півроку, як звичай-
на фарба. 

«Луцьк завжди славився чистотою. Ми на-
магаємося підтримувати й надалі такий ста-
тус. Окрім того, розчищаємо площі, які протя-
гом певного часу були в неналежному стані. 
Зокрема, вивезено 1010 метрів кубічних по-
бутових відходів із несанкціонованих для та-
ких потреб місць – зі стадіону в мікрорайоні 
Вересневому, з вулиць Корольова, Говорова, 
Миру, Єршова, Матросова, Карпенка-Карого 
та Купали», – додає Григорій Недопад.

hroniky.com
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Новий тендер оголосили 30 травня. Очікувана 
вартість робіт – майже 5,5 мільйона євро.

На завершальному етапі – 
ремонт проспекту Соборності



Людина, яка живе у країні, але не спілкується мовою цієї країни, – або гість, 
або завойовник, або несповна розуму. Шарль Бернар www.volynnews.com
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БЕЗВІЗ ЗАПРАЦЮВАВ 
За перші два дні введення безвізу на-
годою перетнути кордон у такий спо-
сіб скористалися близько трьох тисяч 
українців, повідомили в Держприкор-
донслужбі. Четверта частина пасажирів 
скористалася авіасполученням. Решта – 
залізницею та авто. 

ЛИШЕ 1% УКРАЇНЦІВ 
ВЛАШТОВУЄ ПРЕЗИДЕНТ 
Повністю схвалюють діяльність Прези-
дента Петра Порошенка лише 1% укра-
їнців, 16% – скоріше схвалюють. Резуль-
тати дослідження соціологічної групи 
«Рейтинг» засвідчили, що 43% громадян 
зовсім не схвалюють діяльність Поро-
шенка, 33% респондентів – скоріше не 
схвалюють, повідомляє «УНІАН».

«ВОЛЯ НАРОДУ» ЗНИКАЄ 
Нардепи Сергій Мельничук та Олек-
сандр Онищенко вийшли з групи «Воля 
народу», пише «Українська правда». 
Якщо не знайдуть заміни, то група зник-
не. А фракцію «Блок Петра Порошенка» 
покинув нардеп Олег Петренко, тому 
що президент не підписує закон про 
амністію добровольців. Документ дасть 
змогу вийти на волю добровольцям і 
військовим, які не вчиняли тяжких або 
особливо тяжких злочинів. 

КИТАЙСЬКА БІРЖА 
КУПИЛА УКРДЕРЖБАНК
Фонд держмайна і китайська товарна 
біржа Bohai Commodity Exchange укла-
ли договір купівлі-продажу 99,9% акцій 
Українського банку реконструкції та 
розвитку (УБРР), повідомляє «Економіч-
на правда». 

ДО БОЛГАРІЇ 
УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ 
ЇХАТИ ПОЇЗДОМ 
З 15 червня до Болгарії через Україну  
курсуватиме окремий причепний вагон, 
який додаватимуть до складу потяга 
№451 «Мінськ-Варна». Вартість квитка 
зі Львова у купейному вагоні складає 
близько 2430 грн та залежить від курсу 
валют, повідомляє «Українська прав-
да». Потяг курсуватиме раз на 10 днів. З 
міст України він проїжджає Рівне, Львів, 
Івано-Франківськ, Коломию, Чернівці. 

У ЛЬВОВІ – СМІТТЄВІ 
ПРОТЕСТИ 
12 червня місцеві перекрили кілька ву-
лиць з вимогою вивезти з міста сміття. 
А за кілька днів до цього на Київщині 
виявили понад 60 тонн сміття зі Львова, 
порушено кримінальне провадження. 
Просили прийняти непотріб і в Луць-
кради. Втім в. п. міського голови Ігор По-
ліщук наголосив, що львівського сміття 
в Луцьку не буде.

«ВКОНТАКТЕ» Й ДОСІ 
ПОПУЛЯРНІ В УКРАЇНІ 
Попри санкції в травні, соцмережа 
«ВКонтакте» залишилася найбільш від-
відуваним сайтом серед українців, пише 
«Інтернет.ua». Зменшення відвідин ме-
режі з України відбулося на 15,37%. 
«Однокласники» втратили 17,62% укра-
їнського трафіку. 

ХАБАР У $5 МЛН ХОТІЛА 
ДЕРЖЧИНОВНИЦЯ 
Генпрокуратура та СБУ затримали упов-
новажену особу Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб під час отримання 
$5 млн хабара. Під час обшуку в банків-
ській комірці чиновниці було знайдено 
півмільйона доларів готівкою.

НА ДОРОГАХ З’ЯВИЛОСЯ 
НОВЕ «ДАІ» 
У Нацполіції заявили, що на 10 основ-
них магістралях забезпечуватимуть 
порядок 30 нарядів поліцейських. У 
тому числі – на дорогах Луцьк-Ковель, 
Ягодин-Сарни. 

українська хроніка

МАРШРУТКА З ЛЮДЬМИ ВРІЗАЛАСЯ В СТОВПнебезпечна дорога 

Луцьк 

Маршрутне таксі № 9 
злетіло з дороги та в’їхало 
в електричний стовп. Від 
удару люди повипадали з 
транспортного засобу, а стовп 
упав і перегородив дорогу. 

Аварія сталася 11 червня 
близько 10:30 на вулиці Гнідав-
ській у Луцьку. За повідомленням 
прес-служби патрульної поліції, 
допомогу потерпілим надавали 

КАСТИНГ У ПАТРУЛЬНІ РОЗПОЧАТО робота 

Ковель, Луцьк 

У містах Луцьку та 
Ковелі відкрито 181 
вакансію інспектора 

патрульної поліції. 
Прийом анкет розпочали 
12 червня. Усі охочі стати 
поліцейськими мають 
заповнити анкету на 
сайті patrol.police.gov.
ua/jobs. Збір заявок 
триватиме попередньо 
20 днів.

«Служба у нас нелегка, але 
достойна. Патрульний поліцей-
ський – це найперша і найвідпо-
відальніша ланка на службі в по-
ліції. Інспектор Патрульної поліції 
має знати і вміти все, починаючи 
від знань правил дорожнього 
руху й закінчуючи бездоганним 

вік від 21 до 35 років, повна за-
гальна або вища освіта, наявне 
посвідчення водія категорії В або 
можливість кандидата отримати 
його до початку навчання, готов-
ність до служби в будь-якому міс-
ті України тощо. Заробітна плата 
становить від 8 тисяч гривень, 
щорічна оплачувана відпустка – 
від 30 днів, є можливість навчан-
ня й кар’єрного зростання. Перед 
тим як одягнути форму, потрібно: 
подати заявку на участь у конкур-
сі, пройти тестування, медичне 
обстеження, далі йдуть перевірка 
рівня фізичної підготовки та спів-
бесіда з поліцейською комісією. 

Зараз у патрульній поліції 
Луцька працює 138 поліцейських, 
а на початку присягу склали 165 
людей. Частина з них звільнилася, 
дехто перевівся в інші підрозділи. 

дотриманням тактики під час за-
тримання злочинця», – зазначив 
начальник управління патруль-
ної поліції Луцька Олександр 
Вовченко. Зі слів керівника во-
линської поліції Петра Шпиги, ті, 
хто професійно виявляє себе на 
службі в патрульній поліції, має 

змогу переходити в інші підроз-
діли відомства. 

Начальник сектору кадрово-
го забезпечення УПП у м. Луцьку 
Роман Морозовський повідомив, 
що серед вимог до кандидатів – 
українське громадянство, вільне 
володіння українською мовою, 

не лише медики, а й небайдужі 
мешканці прилеглих будинків та 
водії. Рух транспорту було обме-
жено. Всіх потерпілих, а саме 11 
пасажирів та водія, швидка по-
везла до лікарні. Відтак п’ятьох 
людей довелося госпіталізувати, 
у тому числі й 23-річного водія. 
Серед травмованих – семирічна 
дитина, яка отримала струс моз-
ку і забої, батько забрав дівчинку 
додому. У поліції попередньою 
версією аварії називали те, що 
водій не впорався з керуванням. 

Луцьк 

Лише на вулиці Мамсурова біля 
ПАТ «СКФ Україна» у робочі дні 
з 9:00 до 18:00 дозволятимуть 
зливати стічні води в мережу 
міської каналізації. 

Таке рішення ухвалили на засі-
данні виконкому 7 червня. Це зро-
били для зменшення поширення не-
приємного запаху та впорядкування 
процедури приймання й обліку при-
візних стічних вод. 

КП «Луцькводоканал» зобов’язали 
обладнати місце тимчасовою спо-
рудою для обслуговувального пер-
соналу та вести облік надходження 
зливових вод, укласти додаткові 
угоди й договори з перевізниками, 
здійснювати вибірковий контроль 
якості стічних вод. Також підприєм-
ство зобов’язали надати пропозиції 
щодо будівництва стаціонарної зли-
вової станції і коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації.

в начальника Держгеокадастру Василя Васи-
ленка, проте після цього теж жодного рішен-
ня не було. У головного прокурора області 

ЗЕМЛІ ПІД ЗАБУДОВУ РОЗДАЛИ 
НА ЛЮДСЬКИХ ГОРОДАХ

беззаконня 

Любешівський район 

У селі Любешівська Воля 
сільська голова два роки 
тому без згоди селян та без 

громадських слухань роздала 
людські присадибні землі під 
забудову, стверджують місцеві. 

Під час засідання тимчасової комісії з 
питань земельних відносин Волинської об-
ласної ради мешканці вулиці Шевченка цього 
села розповіли, що користувалися землею по 
50 років. Утім на городи приїхала техніка й по 
посівах почала прокладати дорогу для нової 
вулиці. За словами людей, сільська голова на 
новій вулиці приватизувала землю для будів-
ництва житлового будинку та для ведення 
особистого селянського господарства.

«Ми зверталися до Гунчика (голова ОДА 
Володимир Гунчик, – ВН), але він несерйозна 
людина і не став нас слухати. Були на прийомі 

теж були на прийомі. Але толку нема досі», – 
розповідає житель села Василь Котисько.

Представник прокуратури Леонід Скучин-
ський каже: про проблему знають, а за новою 
інформацією, яка прозвучала на комісії від 
людей, будуть починати роботу.

«Люди зверталися, але законодавство 
змінилося, й органи прокуратури позбавлені 
права проводити перевірки. Це має робити 
управління Держгеокадастру. Є інформація, 
що порушення було усунуто сільською ра-
дою, – каже прокурор. – Земельні ділянки 
мають виділяти згідно з містобудівною доку-
ментацією. Якщо її немає, то це незаконно. Ця 
дія має бути скасована. З урахуванням ново-
виявлених обставин будемо реагувати».

У кінцевому результаті комісіанти вирі-
шили звернутися в прокуратуру та взяти це 
питання на контроль.

комуналка 

СТІЧНІ ВОДИ 
ПРИЙМАТИМУТЬ 
ЛИШЕ В ОДНОМУ 
ПУНКТІ

Луцьк 

Мерзотник, який у кінці серпня минулого 
року обманом заманив 20-річну лучанку в поле 
та майже на чотири години позбавив її волі й 
увесь цей час ґвалтував, проведе за ґратами ві-
сім років та шість місяців. Дівчина, яку 39-річний 
чоловік, житель села Ратнів Луцького району, 
залякував та бив, тоді дивом залишилася жива. 
Коли її знайшли, разом з поліцейськими на по-
шуки покидька кинулися друзі та родичі потер-
пілої, а також небайдужі. У відділок його доста-
вили саме небайдужі громадяни. 

Заледве звільнившись наприкінці березня 

минулого року з місць позбавлення волі, цей не-
одноразово судимий чоловік узявся за вчинен-
ня нових злочинів. У травні 2016 року він украв з 
гаманця лучанина, товариша по пляшці, 400 гри-
вень, а отримавши його банківську картку, аби 
прикупити ще спиртного, зняв із неї упродовж 
наступних двох днів понад 20 тисяч гривень.

Уночі 16 липня 2016 року зловмисник у селі 
Рованці, застосувавши насильство до неповно-
літньої дівчини, відібрав у неї телефон вартістю 
3 тисячі гривень.

Через м’якість призначеного злочинцю пока-
рання прокуратура оскаржуватиме цей вирок. 

кара 

пам’ять 

ҐВАЛТІВНИК-РЕЦИДИВІСТ 
ПРОВЕДЕ В ТЮРМІ ВІСІМ РОКІВ

ВУЛИЦЮ ХОЧУТЬ НАЗВАТИ ІМЕНЕМ 
ПОКІЙНОГО ПРЕДСТОЯТЕЛЯ  

Ковель 

Вулицю на честь колишнього предстоятеля 
Української Греко-Католицької Церкви Любо-
мира Гузара пропонують перейменувати жителі 
Ковеля. Відповідні пропозиції опублікували на 

сайті Єдиної системи місцевих петицій Ковеля.
У поясненні автора петиції Андрія Олійника 

йдеться, що таким чином вдасться увіковічнити 
пам’ять про цю велику людину. На сайті петицій 
зареєстровано ще дві подібні пропозиції.

facebook.com
/lutskpolice

ukrjurist.com
.ua

facebook.com
/lutskpolice

Вакантні 109 місць у Луцьку та 72 в 
Ковелі. Прийом заявок – до 1 липня.

У прокуратурі кажуть, 
що чули про проблему

Постраждало 12 людей
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прикрість 

  Ірина ДУДЕЙКО    
Луцьк 

  Борис ХВИЦЬ   
Луцьк 

  dubinsky.pro 
Луцьк 

8 червня близько 
четвертої години 
ранку в дворі будинку 

на вулиці Чорновола 
в Луцьку загорівся 
автомобіль Volkswagen 
Amarok. 

За документами авто належить 
29-річній лучанці. Вона – дружина 
сина нардепа Ігоря Лапіна, який і 
сам їздив цим авто. Вогонь пошко-
див передню частину автомобіля, 
потерпілих немає. Нардеп уже встиг 
звинуватити у підпалі політичних 
опонентів. Однак, за попередніми 
висновками поліції, загоряння авто-
мобіля відбулось у зв’язку із зам к      -
ненням електромережі. Та й деякі 
свідки стверджують, що спочатку 
з-під капота пішов дим, а згодом ви-
ник і вогонь, що підтверджує саме 
цю версію. Остаточно причини за-
горяння з’ясує експертиза, а поки 
Лапін використовує цю ситуацію 
для власного піару та очорнення 
опонентів.

Він вказав, що одна з причин 
«підпалу» криється у його виступі з 
трибуни парламенту напередодні. 
Мовляв, там він заявляв про коруп-
цію на Волині. Але сам Лапін забуває, 
що у 2016 році прокуратура Луцька 
закрила кримінальне провадження 
проти його екс-помічника – нарде-
па та громадського активіста Вікто-
ра Вальчука, який відкрив стріля-
нину по перехожих на Київському 
майдані. Стерлося, очевидно, із 
пам’яті нардепа й те, як рік тому в 
Луцьку посеред вулиці він сам від-
крив стрілянину по грабіжниках, які 

ЗГОРІЛО АВТО РОДИЧКИ НАРДЕПА: 
ТОЙ ПОБАЧИВ КРИМІНАЛ 

ВИБОРАМ МЕРА ЛУЦЬКА – БУТИ 

ПАРТІЙНА ГОРІЛКА БПП 

очікуване рішення

думка 

Вибори міського голови 
Луцька, найімовірніше, 

відбудуться 24 вересня 
2017 року. Наразі – слово 
за Верховною Радою. 
Проект про призначення 
дня волевиявлення 
вже зареєстровано та 
підтримано в Комітеті 
з питань державного 
будівництва, регіональної 
політики та місцевого 
самоврядування Верховної 
Ради України. 

Як відомо, після дочасної смерті 
луцького міського голови Мико-
ли Романюка обов’язки секретаря 
міськради продовжувала виконува-
ти Юлія Вусенко. 15 березня під час 
позачергової сесії міськради депу-
тати проголосували за дострокове 
припинення повноважень Вусенко 
на цій посаді. Вона з рішенням не по-
годилася й подала до суду. 2 червня 
Луцький міськрайонний суд частко-
во задовольнив цей позов, а саме 
– визнав нечинним та скасував рі-
шення Луцькради про дострокове 
припинення повноважень Вусен-
ко. У решті позовних вимог відмо-

вив. Зокрема, не скасував рішення 
міськ ради про обрання сек ретарем 
Ігоря Поліщука (УКРОП). У рішенні 
суду йшлося, що вирішувати питан-
ня про поновлення на посаді секре-
таря – це компетенція саме Луцької 
міської ради. Для того аби виконати 
рішення суду, виконувач повно-
важень міського голови Ігор Полі-
щук 8 червня скликав позачергову 
сесію. Але напередодні, за дивним 
збігом обставин, з рішення суду за 
ніч зникли цілі абзаци про те, що 
поновлення на посаді Юлії Вусенко 
є повноваженням міськради. Фемі-
да ж, своєю чергою, зниклі абзаци 
назвала технічною помилкою. Як це 

сталося, вивчатимуть прокуратура 
та Вища рада правосуддя. 

Виправлення у рішеннях суду 
допустимі, але, згідно з чинним 
законодавством, лише описки чи 
арифметичні помилки. Ігор Поліщук 
вважає, що виключення з тексту по-
станови суду двох абзаців навряд 
чи є опискою. Тож він наголосив, що 
подано апеляційну скаргу до Луць-
кого міськрайонного суду на ухвалу 
про внесення коректив. 

Потому обранці перейшли до 
голосування. Однак голосів для 
ухвалення рішення щодо понов-
лення Юлії Вусенко на посаді секре-
таря Луцької міської ради забракло. 

намагалися вкрасти у нього сумку. 
Згодом застосування зброї пояснив 
тим, що оборонявся. Натомість зло-
вмисники стверджували, що взагалі 
не мали при собі зброї, а сам Лапін 
на прес-конференції зізнався, що 
випустив у крадіїв усю обойму набо-
їв і про це не шкодує. Полетіли ножі 
з боку Лапіна й у бік громадського 
формування «Варта порядку». «Ця 
структура повністю підконтрольна 
олігарху, який на сьогодні є голо-
вою УКРОПу і керівником облра-
ди», – коментує нардеп. 

Натомість, як наголошував 
нещодавно голова Громадсько-
го формування «Варта порядку» 
Олександр Тиводар, уже не впер-
ше недоб розичливці намагаються 
очорнити ім’я «Варти порядку», асо-
ціюючи їх із «тітушками» та звинува-
чуючи в усіх земних гріхах. Відомо, 
каже Тиводар, що 80% «вартівців» 
складають ветерани-афганці та ве-

терани АТО, які одними з перших 
стали на захист незалежності й те-
риторіальної цілісності України. 

Зрештою Лапін указав, що 
пов’язує загоряння із початком ви-
борчої кампанії міського голови 
Луцька. Мабуть, тут є дещиця прав-
ди, адже сам нардеп використав 
ситуацію для власної політичної 
реклами. 

«Це повна нісенітниця. Обласна 
поліція спростовує його слова та 
говорить про суто технічну причи-
ну – замикання електропроводки 
автомобіля, не більше й не мен-
ше», – прокоментував слова Лапіна 
народний депутат, голова політра-
ди УКРОПу Тарас Батенко. 

Політик також зазначив, що сво-
їми емоційними висловлюваннями 
представник «Народного фронту» 
намагається кинути тінь на патріо-
тичну опозиційну партію, у лавах 
якої – багато ветеранів АТО, волон-
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«Думаю, багатьом із вас цікаво, 
як Блок Петра Порошенка готується 
до можливих виборів у регіонах і за 
рахунок чого купує місцевих сило-
виків, забезпечуючи адмінресурс. 
Відповідь – горілка. Майже в усіх 
областях актив БПП отримав право 
на виробництво контрафакту», – 

У НАЙБІДНІШІЙ 
КРАЇНІ – 
НАЙБІЛЬШЕ 
МИТО НА АВТО 

Іваничівська районна 
рада вимагає від уряду та 
Президента продовження 
терміну перебування 
транспортних засобів з 
іноземною реєстрацією на 
території України. 

Відповідне звернення під-
готували депутати райради від 
УКРОПу. Вони вимагають також 
збільшити термін перебування 
на території України автомобі-
лів з іноземною реєстрацією 
та приведення вартості їх роз-
митнення до рівня, що діє в 
країнах ЄС. Депутати підтрима-
ли звернення одноголосно. 

«Після того як 5 березня 
2013 року було змінено по-
рядок ввезення автомобілів 
з іноземною реєстрацією та 
скорочено терміни перебу-
вання в Україні до п’яти днів, 
зафіксовано чимало випадків, 
коли до власників автомобілів 
з іноземною реєстрацією за-
стосовують штрафні санкції за 
«український простій». Така си-
туація призводить до зростан-
ня рівня соціальної напруги в 
прикордонних регіонах нашої 
держави, до яких і належить 
Іваничівщина», – йдеться у тек-
сті звернення. 

Заявники зазначають, що 
чинні норми законодавства із 
перебування вживаних авто 
суперечать Стамбульській 
Конвенції про тимчасове вве-
зення, до якої приєдналася і 
Україна. 

«Це нонсенс, коли в най-
біднішій країні Європи – най-
дорожча вартість розмитнен-
ня іномарок, а відтак вони 
стають золотими. Три тисячі 
доларів – це мінімальна сума 
митних платежів для авто 
на іноземній реєстрації, яка 
зростає відповідно до розміру 
двигуна», – каже голова фрак-
ції «УКРОП» в Іваничівській 
райраді Сергій Недбайло. Нині 
укропівці зареєстрували у 
парламенті два проекти, ухва-
лення яких нареш ті дозволить 
сформувати цивілізований ри-
нок уживаних авто в Україні. 

Нагадаємо, що депутати 
Волинської облради також 
ухвалили подібне звернення. У 
ЗМІ однією з причин, чому вла-
да не йде на ухвалення відпо-
відних законів, називають ло-
яльність особисто Президента 
України Петра Порошенка до 
компанії «Богдан Моторс». 
Вона належить Олегу Гладков-
ському – давньому другу та 
бізнес-партнеру Порошенка. 
Гладковський сьогодні обіймає 
посаду заступника секретаря 
Ради Національної безпеки і 
оборони. Після перемоги на 
виборах на компанію посипа-
лися замовлення, окрім цього, 
вона спеціалізується на вироб-
ництві китайських автомобілів, 
тож зрозуміло, чому зміна за-
конодавства буде їм не на ко-
ристь. 

допекло 

терів, порядних людей, які сьогодні 
плідно працюють у місцевих радах, 
забезпечують перемогу політичної 
сили на виборах.

«Ми не вдаємося до мародер-
ства, кришування порушників, тор-
гівлі автомобілями й лісом, як це 
дозволяють собі окремі народні 
депутати, ми не покриваємо копа-
чів бурштину, а навпаки – боремося 
з цією мафією. Пан Лапін був не-
правий, очевидно, що він мусить 
попросити вибачення у представ-
ників партії УКРОП. Кожен має від-
повідати за своє моральне облич-
чя», – підсумував Тарас Батенко.

Утім, якщо заглиблюватися в 
інші версії, окрім технічних не-
справностей, можна пригадати чи-
мало грішків депутата. Наприклад, 
якось його вдалося помітити в ком-
панії одного з бурштинових ділків 
на прізвисько Вітя Катер. До слова, 
біля того ж таки пікапа, який за кіль-
ка місяців по цій зустрічі згорить у 
дворі одного з луцьких будинків. 
Або ж згадаймо екс-побратимів із 
АТО. В останньому інтерв’ю, яке за 
життя дав легендарний боєць Олег 
Твердохліб на псевдо Сармат, він 
розповів, як через халатність Лапі-
на загинули люди. 

Цікаво, що згадане авто задек-
лароване з несподівано низькою ці-
ною – учетверо меншою, ніж такий 
автомобіль коштує в середньому на 
ринку. Позашляховик було придба-
но торік за 267 тисяч гривень. Тоді 
як середньо зважена ринкова ціна 
цього і подібних автомобілів що-
найменше удвічі більша, повідом-
ляє «ТСН.ua». 

Ігор Поліщук, підсумовуючи засі-
дання, наголосив, що якби на сесію 
прийшли представники фракцій 
«Самопоміч», ВО «Свобода», «Солі-
дарність» та «Народний контроль», 
які проігнорували позачергову се-
сію, то рішення могло б бути ухва-
леним.

До слова, виправлену ухвалу 
суду від 6 червня зачитали 7 червня 
під час засідання виконкому Луць-
кої міської ради. Для цього Вусенко 
«озброїлася» нардепом від «Само-
помочі» Любомиром Зубачем, який 
досить зневажливо висловлювався 
про вибір лучан. 

З його слів, громада міста має 
право обрати легітимну владу, «а 
не мати справу з цією клікою, що 
захопила владу». Маючи на увазі, 
мабуть, депутатів міської ради, яких 
обрали лучани. 

Це обурило члена виконкому 
Ігоря Алексєєва: «Хто вам делегу-
вав право називати обрану владу 
клікою? Хто ви такий, що дозволя-
єте собі це? Чому ви взяли на себе 
роль судового виконавця?». 

Тож, попри всі перипетії та ба-
жання повернути посаду, вибори 
у Луцьку мають реальні шанси від-
бутися вже у вересні. Хоча ця дата 
могла би бути й ближчою, якби у 
Верховній Раді цього захотіли.

пише редактор програми «Гроші», 
креативний продюсер департамен-
ту журналістських розслідувань 
«1+1» Олександр Дубінський на 
своєму сайті.

Він зазначає, що прикривають 
це діло співробітники Державної 
фіскальної служби. 

Нагадаємо, очільника фракції 
«Солідарність» у Луцькій міській 
раді, депутата Петра Нестерука 
підо зрюють у продажу алкоголю з 

підробними акцизними марками. 
Це двічі виявили журналісти теле-
компанії «Аверс» та повідомили 
про порушення фіскалів.

Першого разу після виходу сю-
жету в ефір з магазинів депутата 
дивним чином зникла підозріла 
продукція, тож фіскали нічого не 
виявили. Згодом журналісти завіта-
ли на склад, де купили оковиту без 
належних акцизів за 36 гривень за 
пляшку. Коли ж там дізналися, хто 

такі покупці, то їх виштовхували зі 
складу, лаяли. Але цього разу фіс-
кали вилучили майже 5,4 тис. літрів 
незаконно виготовленого алкоголю 
зі складів луцького депутата Петра 
Нестерука. 

Відомо, що відкрито криміналь-
не провадження за ч. 1 ст. 204 КК, 
тобто за незаконне виготовлення, 
зберігання, збут або транспорту-
вання з метою збуту підакцизних 
товарів.

  Ольга МАКСИМ’ЯК  
Іваничівський район 

колаж
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У декларації нардепа Ігоря Лапіна 
ціна на авто несподівано низька

На останню неділю вересня лучанам 
варто запланувати похід на дільницю
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  Дарина ГОГОДЗА
Луцьк

фінанси БЕЗ ГАМАНЦЯ ТА ГОТІВКИ: 
ПРИВАТБАНК ПЕРЕВОДИТЬ
ЧЕКИ У КОДИ

«Круто, швидко, 
технологічно», – це не 
пафосні слова директора 
Північно-Західного 
регіонального управління 
ПриватБанку Юрія 
Войтенка про розрахунок 
за послуги чи товари за 
допомогою QR-коду, а 
справедлива констатація 
факту. На підтвердження, 
заручившись підтримкою 
свого колеги, керівника 
напрямку платежів і 
переказів Олександра 
Нерука, чоловіки 
демонструють, як за 
допомогою буквально 
одного пальця і смартфона 
можна переказати 
благодійний внесок на 
адресу Волинського 
обласного територіального 
медичного об’єднання. 

Крок перший: ви заходите у до-
даток Приват24 на своєму смартфо-
ні. Крок другий: скануєте камерою 
телефона з плаката унікальний QR-
код. Крок третій: вказуєте потрібну 
суму й підтверджуєте операцію. 
Процедура займає лічені хвилини, 
ви бачите історію своїх витрат, не 
потрібно стояти у черзі чи контак-
тувати з касиром, який перепиту-
ватиме у вас адресу, правильність 
написання імені чи інші дані. Вони 
вже усі є в електронному вигляді. 
Чим не круто, швидко та техноло-
гічно? Така методика вже пошире-
на у всьому світі та нарешті пускає 
парос тки в Україні. 

Переваги таких технологій 
майбутнього вже оцінили клієнти 
кількох автошкіл Луцька, об’єднань 

співвласників багатоквартирних 
будинків, медичних закладів. Нині 
тривають перемовини, аби запро-
вадити технологію для розрахунку 
за квитки в міському зоопарку, за 
парковку, у Центрі надання адміні-
стративних послуг, сплати до фондів 
розвитку дитсадочків.  

Перспективи такого ноу-хау 
для України вражають. Розгляне-
мо, приміром, транспортну сферу. 
Квиточки за допомогою QR-коду в 
громадському транспорті вже мож-
на придбати у Львові, Херсоні, Дніп-
рі, Івано-Франківську, Чернігові, 
Конотопі та Білій Церкві. Пасажир 

наводить камеру смартфона на сті-
кер з кодом, «компостує» квиток та 
пред’являє контролеру.    

Друк стікерів чи плакатів з 
кодом оплачує банк. Клієнту не 
потрібно платити за комісію. Є 
можливість доставити код на сайт 
підприємства, що теж зручно для 
швидких операцій. 

Олександр Нерук каже, що но-
вітня технологія дає можливість на 
основі даних тих, хто користується 
цією системою оплати, відстежити 
портрет клієнта: скільки йому ро-
ків, яку має освіту, стать, чи їздить 
на авто, виховує дітей тощо. 

«QR-код дозволяє налагодити і 
зворотній зв’язок. Придбала люди-
на квиточок у тролейбусі – і програ-
ма пропонує їй оцінити якість тран-
спорту або написати зауваження. 
Таким чином це стає ще й майдан-
чиком для комунікації», – зазначає 
Олександр Нерук. 

Завдяки новітнім технологіям 
можна долучити для клієнтів бан-
ку опцію цифрової картки містя-
нина чи студента. За її допомогою, 
наприк лад, студенти чи школярі 
зможуть їздити в транспорті на 
пільгових умовах. Користувачам 
електронних студентських не дове-
деться щоразу показувати документ 
кондуктору чи обирати пільгову ка-
тегорію квитків, адже увесь процес 
буде автоматизовано.  

«Працюючи в банку понад 15 
років, я можу впевнено сказати, що 
ПриватБанк – це не просто фінан-
сова установа, це it-компанія, яка 
дивиться в майбутнє», – каже Юрій 
Войтенко. 

Є у фінустанові цікаві рішен-
ня і для тих, хто бачить майбутнє 
не лише технологічним, а й ощад-
ливим та у буквальному значенні 
теп лим. Адже після того, як банк 
став державним, перед ним відчи-
нилися двері для участі в програ-
мах надання «теплих» кредитів для 
ОСББ та ЖБК. Тетяна Собчак, керів-
ник напрямку з активно-пасивних 
операцій клієнтів малого та серед-
нього бізнесу Північно-Західного 
РУ ПриватБанку, розповідає, що 
банк надає позику за найнижчими 
ставками – 18% – у рамках участі 
в державній програмі Держенер-
гоефективності. ОСББ може взяти 

Система вже діє на базі 
Волинського медичного дитячого 
територіального об’єднання

кредит до 2 млн грн на термін до 7 
років. При цім вносити заставу не 
потрібно, жодних додаткових умов 
чи прихованих комісій немає, а па-
кет потрібних документів зведено 
до мінімуму. Роль держави в цьому 
процесі полягає у тому, що вона 
компенсує від 40 до 70% від суми 
кредиту. Додаткову компенсацію 
надаватимуть також область і міс-
то. Таким чином, мешканці можуть 
вкласти гроші в утеплення будин-
ків, модернізувати систему освіт-
лення, встановити вік на тощо.

«Заміна лише звичайних ламп 
на економні led-лампи у багато-
квартирних будинках – це повніс-
тю самоокупний проект завдяки 
економії на носіях. Це маленький 
початковий крок, а коли ОСББ вже 
скористалося кредитом, воно зно-
ву долучається до програми, бо 
відчуває вигідність. Задумайтеся: є 
в Україні такі ОСББ, які дійшли до 
встановлення сонячних панелей на 
дахах будинків», – зазначає Тетяна 
Собчак. Це погляд у майбутнє, адже 
система субсидій може змінитися, а 
поліпшення якості житла сьогодні 
дозволить менше платити завтра чи 
дорожче продати своє майно. 

Для фізичних осіб теж є при-
ємності: програма «Теплий кредит» 
для купівлі енергозберігальних 
матеріалів чи обладнання. При цім 
держава у рамках згаданої програ-
ми компенсує частину витрат. Для 
цього потрібно обрати магазин, де 
є POS-термінали ПриватБанку та 
під’єднано сервіси «Оплата части-
нами», «Миттєва розстрочка». Далі 
обрати товар, оплатити та подати за-
явку на компенсацію в системі При-
ват24. Лише на Волині та Рівненщині 
за кілька місяців уклали більш як 500 
угод на суму понад 6 млн грн.

Дізнатися деталі програм мож-
на у відділеннях ПриватБанку або ж 
на сайті установи privatbank.ua. 

Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р. 
оцінили

іл Луцька, об’є
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призів!

Aкція триває до 25 червня

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!

Ц У К О Р

6 місяців – 90 гривень

* по детальну інформацію звертайтеся в редакцію

Д
арина Гогодза

Áóòè òàòîì – íåçð³â-
íÿííå ùàñòÿ ³ âîäíî÷àñ âå-
ëè÷åçíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Ò³ëüêè òîé ÷îëîâ³ê ìîæå 
çáàãíóòè âñþ ãëèáèíó ðàäîñ-
ò³ é ëþáîâ³, ÿêîãî íàçèâà-
þòü òàòîì éîãî ä³òè. Äîá-
ðå, ùî ñüîãîäí³ Äåíü áàòüêà 
íàáóâàº á³ëüøî¿ çíà÷èìîñò³, 
àäæå áàòüê³âñüêà ðîëü íå 
ìåíø âàæëèâà ó æèòò³ äè-
òèíè, í³æ ìàòåðèíñüêà. 

Ùèðî çè÷ó âñ³ì òàòóñÿì 

ðîçóì³òè é â³ä÷óâàòè ñâîþ 
âàæëèâ³ñòü ó æèòò³ ä³òåé, 
ã³äíî âèêîíóâàòè áàòüê³â-
ñüê³ îáîâ’ÿçêè òà íàñîëî-
äæóâàòèñÿ êîæíîþ ìèòòþ, 
ïðîâåäåíîþ â êîë³ ñ³ì’¿. 

Áàòüêî – öå îïîðà, çà-
õèñíèê ³ ï³äòðèìêà. Â³í ìàº 
ñòàòè ïðèêëàäîì äëÿ ñèíà, 
ïîêàçàòè äîíå÷ö³, ùî îçíà-
÷àº ëþáèòè ä³òåé, äðóæèíó. 

Áàæàþ êîæíîìó òàòîâ³ 
ïî÷óâàòèñÿ ùàñëèâèì ó ñâî-

¿é ðîäèí³, áóòè ã³äíèì áàòü-
êîì ³ äîñòîéíèì ÷îëîâ³êîì, 
â³ä÷óâàòè ðàä³ñòü, ïîâåð-
òàþ÷èñü ùîâå÷îðà äîäîìó 
é îá³éìàþ÷è ä³òåé. Ùàñòÿ 
âàì, òàòóñ³! Ðîäèííî¿ çëàãî-
äè é ñ³ìåéíîãî äîáðîáóòó!

²ç ïîâàãîþ Ñåðã³é Øêîäà, 
äåïóòàò Ëóöüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
«Óêðà¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ 

ïàòð³îò³â – ÓÊÐÎÏ»

Ùàñëèâèé 
òîé ÷îëîâ³ê, 
ÿêîãî ä³òè 
íàçèâàþòü 
òåïëèì 
ñëîâîì 
«òàòî»
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 Тетяна ПЕРЕВОЩИКОВА

  Тетяна ГРІШИНА 
Луцьк, Луцький, 
Ківерцівський райони

КОЛИ У ЛУЦЬКА З’ЯВИТЬСЯ СВІЙ ДЕФАНС

законодавство

децентралізація 

Років з десять тому 
один з найбільших 
у світі контрактних 

виробників електроніки 
корпорація «Джейбл» 
шукала на теренах Західної 
України майданчик для 
зведення нового заводу. 

Мова не про просте виробни-
цтво, а про високотехнологічний 
процес – виготовлення деталей до 
комп’ютерів, мобільних телефонів. 
Коли приходить інвестор такого 
рівня, розповідає експерт з регіо-
нального розвитку Петро Гоцалюк, 
це дає зелене світло для інших ін-
весторів. Не кажучи вже про спла-
ту податків, внесок у розбудову 
ін фраструктури та робочі місця. 
Корпорація розглядала як один з 
можливих майданчиків для засе-
лення Луцьк. Основних вимог було 
дві: земля під будівництво та тру-
довий ресурс. Якщо з працівника-
ми проблем не виникало, то ось із 
землею в обласному центрі була ка-
тастрофа. А місцеве підприємство, 
яке мало землю, запропонувало 
таку ціну, що інвестору було би де-
шевше звести два нові заводи. Якби 
тоді міські чиновники були більш 
далекоглядними, то скерували б 
корпорацію до найближчих сіль-
ських рад. Утім цього не сталося. 
Тож «Джейбл» пустив коріння аж в 
Ужгороді, попри те, що це місто має 
проблеми з трудовими ресурсами.

Ця історія, яку розповів пан Го-
цалюк, демонструє одразу дві вели-
кі проблеми: Луцьк задихається у 
своїх межах та має змінити містеч-

Якщо Рада ухвалить 
новий проект Трудового 

кодексу, на українців 
чекають суттєві зміни – і 
приємні, і неприємні, пише 
«ТСН.ua».

РОБОТОДАВЕЦЬ 
БІЛЬШЕ 
КОНТРОЛЮВАТИМЕ

Чинний Кодекс законів про 
працю (КЗпП) ухвалили ще 1971 
року. Попри внесені до нього понад 
600 поправок, він і досі лишається 
«нормативним реліктом». Ухвалити 
нову трудову конституцію в Україні 
намагаються щонайменше протя-
гом останніх 15 років. Паралельно з 
цим не згасали дискусії щодо її чис-
ленних проектів, абсолютно кожен 
з яких розширював права робото-
давця, а не працівника. Наразі на 
друге читання у Верховній Раді вже 
очікує новий проект Трудового ко-
дексу України (ТКУ).

Із ухваленням цього кодексу 
працедавці зможуть цілком закон-
но слідкувати за робочим проце-
сом своїх підлеглих, використовую-
чи відеокамери, диктофони та інші 
технічні засоби, щоправда, лише 
після попередження. Але сумнівно, 
що це якось суттєво вплине на си-
туацію. Крім того, роботодавці змо-
жуть відслідковувати, хто і за яким 
призначенням використовує офісні 
комп’ютери. Новий проект кодек-
су передбачає такий контроль з 
боку керівництва тільки у випад-
ках, зумовлених «особливостями 
виробництва». Одначе, що ж таке 
«особливості виробництва», автори 

кове бачення на куди ширші гори-
зонти. Про те, як мають розвивати-
ся об’єднані територіальні громади, 
що межують із Луцьком, і говорили 
експерти та представники саме цих 
громад.

Анатолій Пархом’юк, директор 
Волинського підрозділу «Центру 
розвитку місцевого самоврядуван-
ня», не сумнівається, що колись-
таки місто має об’єднатися з навко-
лишніми ОТГ. І вкрай важливо, аби 
нині було окреслено взаємовигідну 
стратегію розвитку громад. 

Досі цього зробити не вдалося 
з кількох причин. По-перше, за-
бракло політичної волі. Адже при-
єднання ОТГ означало би початок 
виборчого процесу. Жоден мер 
міста не ризикував це зробити. За-
раз, каже Пархом’юк, є імовірність, 
що ця причина зникне. На розгляді 
у парламенті перебуває поправка 
до закону про доєднання до ОТГ, 
яка визнає міста обласного значен-
ня спроможними територіальними 
громадами. А отже, у разі, якщо її 
підтримають, йтиметься не про ви-
бори, а лише про довибори депу-
татського корпусу. 

Зрештою, якщо говорити про 
села навколо Луцька, то на їхній 
території є чимало підприємств, 
які сплачують великі податки. Це 
дає можливість розвиватися й у тих 
умовах, що є. 

А третю причину експерт з фі-
нансових питань Василь Гром на-
звав фінансовою дискримінацією, 
яку допустили у 2016 році. Річ у тім, 
що міста вже тоді мали податкові 
преференції. А громади їх отрима-
ли лише після об’єднання.

Утім, якщо Ковель та Володимир-
Волинський мають територію для 
розвитку, то Луцьк такої не має. І, 

голови Луцька Григорій Недопад 
зазначив, що об’єднання вкрай по-
трібне. А співпраця вже відбуваєть-
ся і з ОТГ, і з прилеглими сільськими 
радами, адже історичні та інфра-
структурні передумови цього ви-
магають. 

Частина сільських голів – в очі-
кувальній позиції. Мовляв, поди-
вимося, що запропонує місто, на 
які граблі наступлять уже створені 
ОТГ, а тоді й поговоримо. Втім ті, що 
вже об’єдналися в територіальні 
громади, запевняють, що потрібно 
вчитися працювати по-новому й не 
чекати від когось підтримки.

«Так ми жили 25 років, споді-
ваючись на державу. І бачимо, до 
чого це призвело», – зазначає го-
лова Княгининівської ОТГ Олена 
Твердохліб. Вона каже, що процес 
перебудови підходів до роботи до-
волі клопіткий, не завжди легко до-
сягнути порозуміння з громадою. 
Пані Твердохліб навела приклад, 
що у місцевій школі нині перегляда-
ють штат, шукають нові методи мо-
дернізації. Приміром, встановлення 
камер відеоспостереження задля 
безпеки дітей. Це стане і стимулом 
для батьків, аби вони відправляли 
дитину вчитися не до міста, а в міс-
цеву школу, яка теж зможе надати 
комфортні умови та якісні знання.

Погодилася з тим, що саме у 
розвитку громади, створенні її при-
вабливості та комфортності має 
бути стратегічна мета кожного ке-
рівника, і Юлія Дащук, жидичинська 
сільська голова. 

«Нині кожна громада має покра-
щувати ситуацію у себе всередині. 
Тільки тоді можна буде говорити на 
рівних. Розвиток навколишніх сіл – 
ось що є перспективою для міста», – 
констатувала Юлія Дащук.

вирішили не зазначати. А нечіткість 
формулювання є не тільки підста-
вою для зловживань, але й плат-
формою для невиправданого пси-
хологічного тиску на працівника.

Цілком реальними із новим 
кодексом зможуть стати тестуван-
ня й конкурси під час відбору на 
будь-яку роботу. Такий підхід регу-
люватимуть не тільки законодав-
ство чи колективний договір, але й 

статутні документи або нормативні 
акти самого роботодавця. Досить 
показовим є той факт, що у проек-
ті ТКУ відповідальності працівника 
присвячено цілий розділ, а відпо-
відальності роботодавця – лише 
п’ять статей.

Досі можна було почути чимало 
пліток про норми, які збільшують 
тривалість робочого тижня із 40 го-
дин до 48. Однак остання редакція 

НОВИЙ ТРУДОВИЙ КОДЕКС: 
ГОЛОВНІ ПЛЮСИ ТА МІНУСИ

проекту Трудового кодексу зберігає 
все так, як і було, тобто 40 робочих 
годин на тиждень. Зменшувати кіль-
кість робочих годин працедавець 
зможе, але тільки якщо ця зміна буде 
закріплена колективним договором 
або нормативним актом роботодав-
ця. При цьому скорочення робочих 
годин жодним чином не має позна-
читися на розмірі зарплати.

ПОКРАЩЕННЯ ДЛЯ 
ПРАЦІВНИКІВ

Проект нового ТКУ принесе 
українцям і певні покращення. Зав-
дяки новому кодексу деякі люди 
зможуть працювати вдома. Таку ор-
ганізацію роботи на деяких підпри-
ємствах фактично практикували і 
раніше, але це не було врегульова-
но законом. У нинішньому проекті 
передбачено, що «під час укладан-
ня трудового договору або пізніше 
сторони можуть домовитися про 
виконання працівником роботи 
вдома (надомну працю), якщо він 
має для цього необхідні умови, що 
відповідають вимогам охорони пра-
ці, пожежної безпеки і санітарії». 

Якщо роботодавець невчасно 
виплачуватиме працівникам зар-
плату, гарантійні або компенсаційні 
виплати, то він змушений буде спла-
тити їм пеню. Розмір такої компенса-
ції залежатиме від подвійної ставки 
НБУ в розрахунку на рік за кожний 
день затримки. Тобто роботодавець 
муситиме сплатити працівникам 
всю заборговану зарплату з ураху-
ванням індексу інфляції за весь час 
прострочення, а також проценти 

річних від протермінованої суми.
Позитивною новацією є і вве-

дення окремої норми, яка регулює 
оплату праці в разі виконання по-
наднормових робіт і роботи в по-
наднормовий час. Заплановано, 
що у випадку погодинної оплати 
понаднормова робота буде оплачу-
ватися в подвійному розмірі. Тобто 
якщо за годину робітник отримує 
60 грн і перепрацював дві години, 
то роботодавець змушений буде 
доплатити йому 240 грн. А якщо 
протягом року працівник понад-
нормово відпрацює понад 120 го-
дин, оплату за відпрацьовані понад 
цю норму години здійснюватимуть 
у потрійному розмірі.

Приємним покращенням для 
працівників буде збільшення три-
валості щорічної оплачуваної від-
пустки. Згідно з проектом Трудо-
вого кодексу, тривалість основної 
відпустки подовжиться із 24 до 28 
календарних днів. Крім збільшення 
розміру щорічної відпустки, праців-
ники отримають і незмінні дні дер-
жавних та релігійних свят, у які не 
доведеться працювати.

До всього законодавець хоче за-
кріпити таке поняття, як «професійна 
(службова) кар’єра». У кодексі зазна-
чено, що це те професійне зростання 
чи просування працівника на службі, 
коли йому надають вищий кваліфіка-
ційний розряд або якщо його пере-
водять на більш відповідальну по-
саду. А це означає, що роботодавець 
буде зобов’язаний підвищувати тако-
му працівнику зарплату. Цікаво, що 
зрештою законодавець відповідає 
на питання про те, якими ж засобами 
досягнути просування кар’єрними 
сходами. У відповідному переліку 
перше місце посідає сумлінна праця, 
а вже потім – професійна підготовка, 
перепідготовка та підвищення квалі-
фікації.

Проект кодексу містить несуттєві, але все ж 
таки позитивні норми вдосконалення трудового 
законодавства. Але водночас окремі положення 
цього проекту є суперечливими і потребують 
безумовного доопрацювання. Ухвалення ТКУ 
жодним чином не має обмежувати ті права 
громадян, які вони вже мають. Новий кодекс 
має бути ухвалений лише після громадського 
обговорення, наукової експертизи та врахування 
пропозицій профспілок. Але цього досі не зроблено.

аби не стати у майбутньому район-
ним центром, йому потрібно йти на 
діалог. Про те, що агломерація – це 
стратегія, яку бачили вже давно, 
свідчить і той факт, що аеропорт 
свого часу будували в Крупі, а дач-
ний масив – неподалік Ківерців.

Нині вже завершився процес 
формування Заборольської, Княги-
нинівської, на фінальному етапі – 
Боратинська ОТГ. На черзі – Липини, 
Жидичин. Думають Підгайці та При-
луцьке. Так само у перспективі – Гір-
ка Полонка. Та й, кажучи відверто, 
недалеко Ківерці. 

«Одне без одного проживемо. 
Але не так, як хотілося б. Коли ми 
говоримо про щоденні проблеми, 
то їх можна розв’язати. Але якщо 
говорити про агломерацію, то тре-
ба думати разом, шукати точки до-
тику», – каже Пархом’юк. 

Наразі триває розробка страте-
гії розвитку Луцька. І вона неможли-
ва без урахування приміських ОТГ. 

Наприклад, якщо говорити про таку 
складову, як туризм, то серед амбіт-
них проектів – місцевий аеропорт і 
масштабний парк розваг, куди мог-
ли би приїздити туристи та відпо-
чивати місцеві. Зрозуміло, що це не 
обов’язково буде на території міста.

Як приклад саме співпраці міста 
та громад, що його оточують, Петро 
Гоцалюк назвав район Дефанс у 
Франції. Це сучасний діловий і жит-
ловий квартал у ближньому перед-
місті Парижа. Луцьк, звісно, не Па-
риж, втім такий приклад показує, як 
із користю можна використовувати 
приміську територію.

«Якби вони ворогували, одне 
одному відходи скидали, то ніколи 
не стали б одним з найбільших ді-
лових центрів світу», – резюмує пан 
Гоцалюк. 

Настрої у присутніх представ-
ників громад, що межують з містом, 
під час дискусії були різними. 

Перший заступник міського 

sem
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Відпустку хочуть збільшити із 24 до 28 днів
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«НА МЕЖІ» – соці аль но-інформаційний проект
Інформаційне агентство «Волинські Новини» у партнерстві з 
Волинською обласною організацією політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» реалізовує соціаль но-інформаційний 
проект «НА МЕЖІ». Якщо у вашому селі чи місті є школа, дитячий 
садочок, амбулаторія, ФАП, клуб у неза до вільному стані, якщо 
ви втомилися оббивати пороги органів влади, розповідаючи 
про ці проблеми, якщо ваша громада опинилася на межі, 
зателефонуйте нам (066) 342-23-22, (068) 816-90-46.

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА
Фото автора 
Камінь-Каширський, 
Маневицький райони

ПОЗБАВИТИ РОБОТИ Й ЗІРВАТИ 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН

Відколи на Волині з 
ініціативи голови 
облради Ігоря Палиці 

почали впроваджувати 
правила легального 
видобутку корисних 
копалин, створивши 
комунальне підприємство 
«Волиньприродресурс», 
представники Президента 
роблять усе можливе, аби 
цього не допустити.

Останнім часом у Камінь-
Каширському та Маневицькому ра-
йонах, прикриваючись офіційними 
вказівками, активно встромляють 
палиці в колеса «Волиньприродре-
сурсу». І це, в принципі, прогнозова-
но. Адже на Волині є чималі поклади 
бурштину, торфу й міді. І саме на ці 
види корисних копалин КП вже отри-
мало ліцензії. Відтак під загрозою 
опинився стабільний канал тіньових 
надходжень у Київ, які курсують в 
кабінети найвищих посадовців. Це 
наштовхує на думку, що справжня 
причина недавнього візиту Петра 
Порошенка на Волинь – ніщо інше, 
як свідчення боязні втрати контролю 
над тіньовими схемами видобутку 
корисних копалин.

«ФАХОВА» КОМІСІЯ 
«ПЕРЕВІРЯЛА» 
СПЕЦТЕХНІКУ

8 червня о 9:10 у ДП «Волинь-
торф» надійшов факс з Волинської 
ОДА – розпорядження губернатора 
Володимира Гунчика щодо утворен-
ня робочої групи з вивчення питання 
надання дозволу на розробку про-
екту землеустрою для відведення 
земельних ділянок «Волиньприрод-
ресурсу». Телефоном же повідомили, 
що об 11:00 на підприємство при-
їдуть гості з білого дому.

Як пояснив директор «Волинь-
торфу» Іван Киричик, головна мета 
візиту, про яку йому повідомили офі-
ційно, – переконатися у наявності 
технопарку для здійснення підготов-
ки площ і видобутку торфу.

Зауважимо, вперше за більш як 
три десятки років діяльності «Во-
линьторфу» облдержадміністрація 
вирішила перевірити держпідпри-
ємство щодо наявності обладнання 
для видобутку торфу (!). Це при тому, 
що 180 установ на Волині державної 
і комунальної власності забезпечу-
ються торфовими брикетами, які 
надає «Волиньторф». А щорічний ви-
добуток торфу підприємством стано-
вить 200 тис. тонн.

Вочевидь ці факти мало цікав-
лять теперішнє керівництво ОДА. 
Тому що кілька років тому саме гу-
бернатор Володимир Гунчик так і не 
надіслав клопотання у Київ щодо ви-
ділення землі для видобутку торфу 
підприємством «Волиньторф». Хоча, 
як розповідає директор ДП, пакет 
усіх потрібних документів був гото-
вий. А йшлося про 205 га. Тоді, у 2014 
році, до речі, як і тепер, теж створили 
робочу групу для вивчення питання 
щодо можливості відведення земель 
під видобуток. Тому схема затягуван-
ня часу вже апробована на практиці.

Отож, згідно із розпорядженням 
голови ОДА, у складі групи – 14 осіб, 
а її керівник – заступник Гунчика Сер-
гій Кошарук. Той самий, що очолює 
техногенну комісію ОДА, яка зовсім 
недавно нічого не зробила, аби лік-
відувати екологічне лихо, до якого 
призвела діяльність ковельського 
ветсанзаводу. Також серед членів 
групи – керівник обласного Держгео-
кадастру Василь Василенко. Сьогодні 
саме ця структура розпоряджається 
землями за межами населених пунк-
тів. До слова, ні Кошарук, ні Васи-
ленко на «Волиньторф» не приїхали. 

Координувати роботу групи доручи-
ли начальнику управління розвитку, 
інвестицій та європейської інтеграції 
Волинської ОДА Юрію Кресаку. 

Оглядати ділянки вирішили ви-
бірково. Хоча що зрозуміли з поба-
ченого та почутого на «Волиньторфі» 
члени цієї робочої групи – питання 
риторичне. Техніка, яку використо-
вують на підприємстві, – спеціалізо-
вана. А тому детально з’ясувати, для 
чого вона і в якому технічному стані, 
можуть лише фахівці. Та й, схоже, ці-
кавили спецмашини «Волиньторфу» 
не всіх. Дехто стояв осторонь, а дех-
то узагалі курив та перешіптувався за 
бусом. Не змогли відповісти чинов-
ники і на питання, яка середня заро-
бітна плата на підприємстві. Мовляв, 
звертайтеся до директора. Хоча, ви-
їжджаючи на об’єкт, вони мали б таки 
цим поцікавитися. І не лише цим.

Можливо, тоді усвідомили б, що 
для 407 працівників «Волиньторфу», 
де середня заробітна плата 7000 грн, 
втратити роботу – це направду ка-
тастрофа. А Прилісненська сільрада 
щомісячно ризикує втратити понад 
100 тис. грн, які як податок надхо-
дять до них із «Волиньторфу». Зага-
лом же сума податкових надходжень 
від ДП – 4 млн грн. Напевне, знали б 
тоді чиновники, що рентабельність 
державного підприємства 27%, що 
тутешні робітники мають повний со-
ціальний пакет. Поки. Тому що вже 
наступного року з легкої руки поро-
шенківців «Волиньторф» може таки 
зупинитися. Причина – ненадання 
земель для видобутку торфу. 

«Епопея з виділенням землі для 
«Волиньторфу» тягнеться кілька ро-
ків. А відколи головою став Гунчик, 
узагалі не рухається, – каже дирек-
тор КП «Волиньторф» Іван Киричик. 
– Щоразу він шукає нові аргументи: 
то приватизація, то, може, прийде 
інвестор тощо. Остання відповідь від 
Гунчика: у нас всі пріоритети нада-
ють «Волиньприродресурсу», саме 
туди і порекомендував звернути-
ся. З «Волиньприродресурсом» ми 
вже уклали договір про співпрацю. 
Йдеться про те, що на ліцензованих 
площах КП ми зможемо видобувати 
торф. Нинішній приїзд робочої групи 
наштовхує на думку, що знову все за-
тягують у часі. Формулювати в одно-
му з пунктів розпорядження вимогу 

На думку розробників програми 
використання надр, систематичний 
контроль за їх видобутком мають 
здійснювати так звані мобільні гру-
пи. До їх складу начебто мають уві-
йти представники органів влади та 
громадськості. Розпорядником кош-
тів значиться Камінь-Каширська РДА. 
Запропоновано три статті фінансо-
вих витрат: технічне забезпечення, 
паливно-мастильні матеріали, утри-
мання на інші поточні потреби, зо-
крема, оплата рахунків щодо охоро-
ни надр району тощо.

У 2017 році на реалізацію про-
грами запропонували запланувати 
140 тис. грн, з яких 80 тис. грн – ви-
трати на пальне. У 2018-му суму хо-
чуть збільшити до 160, у 2019-му – до 
190 тис. грн. 

Як пояснила депутат Камінь-
Каширської райради, голова район-
ного УКРОПу, помічник народного 
депутата Ірини Констанкевич Світла-
на Сидорук, розгляд програми щодо 
ефективного використання надр від-
бувся з порушеннями. Адже це пи-
тання не було розглянуто на жодній 
із комісій. 

«Як до голови постійної комісії з 
питань депутатської діяльності, прав 
людини, соцзахисту, боротьби зі зло-
чинністю та корупцією з приводу 
розгляду питання щодо цієї програ-
ми ніхто не звертався. Не обговорю-
вали її і на бюджетній комісії. Будь-
яка програма мусить мати паспорт 
із чіткими даними. У цьому випадку 
щонайменше мали бути зазначені зе-
мельні ділянки, де залягають корисні 
копалини», – каже Світлана Сидорук. 

«Функцію контролю, яку припи-
сали так званим мобільним групам, 
мали виконувати правоохоронці, що 
передбачено законодавством. Після 
аналізу змісту запропонованої про-
грами зрозуміло, що її назва абсолют-
но не відповідає суті. На що спрямову-
ватимуть бюджетні кошти – питання 
без відповіді. На мою думку, ця про-
грама – чергова спроба перешко-
джання роботі комунального підпри-
ємства «Волиньприродресурс». Адже 
у районної влади досі не виникало 
жодних ініціатив, аби за бюджетні 
кошти контролювати несанкціонова-
ний видобуток корисних копалин», – 
зауважує Світлана Сидорук.

P.S. За словами начальника 
управління розвитку, інвестицій 
та європейської інтеграції Волин-
ської ОДА Юрія Кресака, висновки 
їхньої робочої групи мали б бути 
12 червня. А на запитання керівни-
ка фракції «УКРОП» в облраді Вяче-
слава Рубльова, хто з них запере-
чує проти роботи «Волиньторфу», 
дружно запевняли, мовляв, навпаки, 
діяльності КП лише сприятимуть.

Однак висновків досі немає. Во-
чевидь невипадково. Бо логічний 
ланцюжок перешкоджання облдерж-
адміністрації «Волиньприродре-
сурсу» через «Волиньторф» можна 
пояснити ще одним фактом: ди-
ректор «Волиньторфу» Іван Кири-
чик належить до команди Ігоря Па-
лиці і є депутатом Волиньради від 
УКРОПу.

строю. Лише після виготовлення 
цього документа можна виготовляти 
проект на розробку родовища. Гу-
бернатор робить усе, аби блокува-
ти нашу роботу. Мовляв, я б то й не 
проти вам землю дати, але як на це 
подивиться Міністерство вугільної 
промисловості? А до чого тут Мініс-
терство?!» – коментує Веніамін Туз.

ЕФЕКТИВНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ 
НАДР ЗА 140 ТИСЯЧ

9 червня Камінь-Каширська РДА 
винесла на розгляд позачергової се-
сії райради програму щодо ефектив-
ного використання надр району на 
2017-2020 роки. Аби перестрахува-
тися, що депутати таки прийдуть на 
засідання, до порядку денного вклю-
чили ще два бюджетні питання.

Як розповів голова фракції 
«УКРОП» у Камінь-Каширській рай-
раді Сергій Лях, про те, що 9 червня 
скликається позачергова сесія, депу-
татів повідомили напередодні лише 
по обіді. «Практика термінового 
скликання сесій у нашому районі – 
традиція, – каже пан Лях. – Лише три 
сесії з 21 були черговими, решту ж 
скликали в авральному режимі. Із 
семи укропівців шестеро, окрім мене, 
повідомили, що на сесію прибути не 
зможуть. П’ятеро наших депутатів 
мали на те причини, пов’язані з ви-
робничою необхідністю за основним 
місцем роботи, ще один перебуває на 
стаціонарному лікуванні. Аби зібрати 
кворум, апарат ради доклав макси-
мум зусиль. Приблизно за годину в 
сесійній залі з’явилися двоє депута-
тів – Василь Смітюх та Сергій Вовк, які 
тут рідкісні гості. До речі, пана Вовка 
за півтора року цієї каденції бачили 
лише на першій сесії. Також привезли 
двох депутатів-педагогів, які у цей час 
перебували з дітьми на туристичному 
зльоті. Аналізуючи події, свідком яких 
став, вирішив покинути сесійну залу. 
Адже цілком очевидним був факт, що 
так швидко кворум зібрався лише з 
однією метою – проштовхнути пи-
тання програми використання надр. 
Решту ж питань можна було розгля-
нути на черговій сесії, яку обіцяли 
провести у червні». Зауважимо, того 
дня в сесійну залу «стягнули» лише 18 
із 34 депутатів.

ВТРИМАТИ КОНТРОЛЬ ЗА НАДРАМИ, НЕ ГРЕБУЮЧИ НІЧИМ, З УСІХ 
СИЛ НАМАГАЮТЬСЯ ПОРОШЕНКІВЦІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ГУНЧИКА

З тих коштів, які будуть надходити на КП «Волиньприродресурс», 
25% має йти на користь села, 25% – у районний бюджет, 50% – 
в обласний. Таким чином вдасться самостійно розв’язати 
чимало нагальних питань: будувати й модеренізувати школи, 
дитсадки, дороги, електрифікувати та газифікувати населені 
пункти. Особливо актуальне це питання тепер, адже в Україні 
триває реформа децентралізації, в рамках якої створюють 
об’єднані територіальні громади. Ці адміністративні одиниці 
відтепер уже самі розпоряджаються своїми бюджетами.

В Україні лише чотири 
торф’яні підприємства, 
що працюють. Два з 
них – у Маневицькому 
районі, обидва – філії 
ДП «Волиньторф». 
На території 
Волині – 20 мільйонів 
тонн покладів торфу.

перевірити, чи є на «Волиньторфі» 
техніка для видобутку й виготовлен-
ня торфу, некоректно».

Виходить, у волинського губер-
натора таки подвійні стандарти: од-
ною рукою – даю, іншою – відбираю.

Іван Киричик пояснює: інформа-
цію про техніку можна було б отри-
мати і за робочим столом. Так само 
можна було б спільно проаналізува-
ти на карті місце розташування ді-
лянок. Адже чиновники у біленьких 
сорочках й начищених до блиску 
туфлях все одно не досліджували б 
ділянки з торфом, який залягає за-
звичай у болотистій місцевості, за-
рослій чагарниками.

«Процес підготовки території для 
видобутку торфу тривалий і складає 
три роки, – провадить Іван Киричик. 
– Сподіваємося, що цього літа нам 
вдасться заготовити сировину для 
опалювального сезону 2017-2018, 
але сезон 2018-2019 точно буде про-
валений. Адже за рік площі не підго-
туємо, на це потрібно три роки. Тому 
владі наступного року треба поду-
мати про альтернативне паливо для 
бюджетних установ». 

Голова фракції «УКРОП» у Во-
линьраді, радник голови облради 
Вячеслав Рубльов, який теж приїхав 
з кількома депутатами, аби побачити, 
як працюватиме робоча група, каже 
про її роботу лише одне: «Смішно, 
коли чиновники їздять і дивляться, 
як і якою технікою добувають торф. 
Це ніщо інше, як чергова спроба пе-
решкодити роботі «Волиньприрод-
ресурсу», – каже укропівець.

Веніамін Туз, радник голови 
Волинської облради, а донедавна 
т. в. о. директора КП «Волиньприро-
дресурс», перевіркою теж непри-
ємно вражений. «Згідно із законом, 
звертаються до голови ОДА, адже 
саме облдержадміністрація дає до-
звіл на розробку проекту землеу-

Чиновники переконалися, що у КП «Волиньторф» 
яке працює понад 30 років, таки є техніка!
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БОВТАНКИ ПРОТИ 
ФІТОФТОРИ
Фітофтора – одне з найпоширеніших 
і найнеприємніших грибкових 
захворювань, що вражає пасльонові 
рослини: картоплю, томати, 
баклажани, перець, суницю. 
Особливо небезпечна фітофтора 
для помідорів та картоплі, оскільки 
вражає ці рослини у період 
дозрівання плодів, коли боротися з 
нею практично безглуздо.

Рецепт №1. На 5 л води: 1 ст. ложка 
соди, 3 ст. ложки олії, 1 ч. ложка рідкого 
мила. Усі складники збовтати й відразу 
обприскати рослини за допомогою пуль-
веризатора. 

Рецепт №2. Літровий слоїк хвої 
(ялинової або соснової), 0,5 л води, 30 г 
натертого господарського мила. Хвою 
прокип’ятити у воді 5 хв, охолодити, про-
цідити через марлю. Розбавити водою 
1:5 і додати мило. Відразу обприскувати. 

Рецепт №3. 1 кг кропиви, 3 л води, 
30 г мила. Кропиву посікти, залити во-
дою. Настоювати добу, процідити. Дода-
ти мило й обприскувати.  

Рецепт №4. Часникова настоянка: по 
200 г часникових стрілок, води, йоду, 30 г 
рідкого мила. Часник змолоти і настою-
вати у воді 2-3 дні. Процідити, розбавити 
у 10 л води, влити йод і мило, відразу об-
прискувати.

Рецепт №5. 0,5 кг попелу, 3 л води, 
30 г мила. Воду з попелом прокип’ятити 
30 хв, охолодити. Влити у 10 л води, до-
дати мило й обприскувати. 

Найнебезпечніша пора, коли фіто-
фтора швидко розповсюджується, – пері-
од затяжних дощів. Щоби знизити ризик 
захворювань, потрібно: 

1. Витримувати інтервали між росли-
нами, не висаджувати густо.

2. Мульчувати грядки. Найкраще – 
перепрілим сіном, оскільки в ньому живе 
гриб-антагоніст збудника фітофтори. 

3. Регулярно обприскувати рослини 
фунгіцидами. Навіть якщо вони не хворі-
ють, спори фітофтори можуть потрапити 
з сусідньої дачі. 

4. Обприскувати треба рано-вранці 
або пізно увечері, щоб крапельки розчину 
не призвели до сонячних опіків. Крім рос-
лини, бажано обприскати також і ґрунт. 

5. Обривати листки, що торкаються 
землі. Це слід робити регулярно, бо од-
норазове обривання ослабить рослину і 
вона неодмінно захворіє.

шість соток

смакота

фітотерапія ПОЛИН – ВОРОГ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН

медична реформа БЕЗ СОЛІ, АЛКОГОЛЮ Й ТЮТЮНУ: 
ЯК ПРОДОВЖИТИ ЖИТТЯ

• 100 г редиски • 100 г листя салату 
• 100 г огірків • 50 г зеленої цибулі 
• 100 г сирного соусу • 1 ст. ложка кислого 
яблучного соку • сіль за смаком

Сирний соус: 100 г сиру, 100 г олії, верш-
ків або сметани, 1 ч. ложка гірчиці, ¼ ч. ложки 
чорного меленого перцю, сіль, цукор за сма-
ком. Усе добре вимішати. Замість гірчиці мож-
на покласти молодий кмин. 

Редиску натерти або порізати, додати на-
різані салат та цибулю. Огірок нарізати куби-
ками. Додати соус та перемішати. 

  Юлія МАЛЄЄВА

Центр громадського 
здоров’я – 
державна 

установа, покликана 
дбати про профілактику 
захворювань. 
Причому особливу 
увагу фахівці мають 
приділяти профілактиці 
неінфекційних недуг.

БЕЗПЛАТНОЇ 
МЕДИЦИНИ НЕМАЄ 

Про реформу медицини й 
про те, як українцям прожити 
довше, йшлося під час зустрічі 
заступника міністра охорони 
здоров’я Оксани Сивак із пред-
ставниками влади й медиками 
Волині. Зустріч відбулася у рам-
ках всеукраїнського туру «Зміни-
Ти» щодо впровадження медич-
ної реформи в Україні.

Чиновниця зазначила: рефор-
ма системи охорони здоров’я на-
зріла вже давно. Адже норма про 
безплатну медицину на практиці 
не працює. «Мусимо відмовитися 
від ілюзії безплатної медицини, 
бо її немає. Хтось має за неї пла-
тити», – пояснила вона.

Нинішня система збудована 
так, що у нас є багато лікарів та 
лікарень, але ми живемо на 10-12 
років менше, ніж люди в країнах 
ЄС. Тому постає питання важли-
вості профілактики неінфекцій-
них захворювань.

Система громадського здо-
ро в’я тільки формується, кон-
статує заступниця міністра. 
Три роки тому ліквідували сан-
епідемслужбу, й тепер новому 
МОЗу доводиться виходити з цієї 
ситуації. Зараз ці функції поділи-
ли між лікарями-епідеміологами 
та Держпродспоживслужбою. На 
жаль, визнає Оксана Сивак, поділ 
проведено так, що кожна служба 
перетягує ковдру на себе, або 

ж каже, що це не її компетенція. 
Яскравий приклад – ситуація з 
ветсанзаводом у Ковелі.

Центр громадського здоров’я 
створено рік тому. Він має здійс-
нювати функції із забезпечен-
ня збереження й укріплення 
здоров’я населення, проведення 
соціально-гігієнічного моніто-
рингу захворювань, епідеміо-
логічного нагляду та біологічної 
безпеки, здійснення групової та 
популяційної профілактики за-
хворюваності, боротьби з епі-
деміями та стратегічного управ-
ління з питань громадського 
здоров’я. Центр, зокрема, має 
здійснювати епіднагляд та оціню-
вати стан здоров’я і благополуччя 
населення, моніторити й реагу-
вати на небезпеки для здоров’я, 
в тому числі у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій.

Система епідеміологічного 
нагляду в Україні передбачати-
ме запобігання і контроль над 
інфекційними хворобами (ВІЛ/
СНІД, туберкульоз, грип, поліомі-
єліт, гепатити тощо), підвищення 

готовності до ризику спалахів 
високопатогенних хвороб; запо-
бігання та контроль за неінфек-
ційними хворобами, пропагу-
вання здорового способу життя, 
визначення основних детермі-
нант здоров’я та проблем у галузі 
охорони здоров’я; здійснення 
оцінки ризиків, лабораторних 
досліджень, прогнозування. 
Центр громадського здоров’я ма-
тиме ресурси для реагування у 
випадку надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних зі здоров’ям (наприк-
лад, епідемія) тощо.

Зі слів Оксани Сивак, центр 
уже має лабораторні підрозді-
ли, підпорядковані Міністерству 
охорони здоров’я. Формується 
єдина електронна інформаційна 
система спостереження за за-
хворюваннями та мережі реагу-
вання на загрози. Триває робота 
з упровадження міжнародних 
медико-санітарних правил. У 
вишах уже починають готувати 
кадри за спеціальністю «Громад-
ське здоров’я». Фахівець громад-
ського здоров’я – це не лікар-

гігієніст, а набагато більше, адже 
у пріоритеті цього медика мають 
бути не лише інфекційні, а й не-
інфекційні хвороби.

ЯК УБЕРЕГТИСЯ 
ВІД НЕДУГ

Концепцію розвитку системи 
громадського здоров’я ухвали-
ли розпорядженням уряду від 
30 листопада 2016 року. Саме 
вона передбачає напрямки про-
філактики.

Важливість профілактики 
неінфекційних хвороб полягає 
в тому, що вони стають причи-
нами 86% смертей українців. Це, 
зокрема, серцево-судинні захво-
рювання, діабет, онкологія.

Тому серед завдань, які ста-
вить перед собою Центр громад-
ського здоров’я, є зменшення 
зловживання алкоголем на 10%. 
Також потрібно на 10% зменшити 
поширеність неналежної фізич-
ної активності. 

Аби бути здоровішими, укра-
їнцям варто скоротити на 30% 
споживання солі та не зловжи-
вати цукром. Також варто змен-
шити споживання тютюнових 
виробів після 15 років. А ще одне 
із завдань – зупинити зростання 
захворюваності на ожиріння і 
діабет.

До слова, під час зустрічі 
представники місцевої влади 
пропонували створити регіо-
нальні центри громадського 
здоров’я. Проте, зауважила Окса-
на Сивак, для цього потрібні змі-
ни бюджетного законодавства, 
щоб їх можна було фінансувати. 
Інакше вони залишаться тільки 
на папері. Утім згадана робота 
зможе продовжуватися лише 
тоді, коли народні депутати таки 
ухвалять законопроекти, покли-
кані змінити систему охорони 
здоров’я.
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Уже давно відомо, що профілактика коштує вдесятеро 
дешевше, ніж лікування хвороб та їх ускладнень

У народі вважається, що полин 
гіркий буквально «підриває» 

доброякісні пухлини. Полинна 
терапія позбавляє практично 
від усіх запальних захворювань: 
гінекологічних та урологічних (в 
тому числі простатитів та уретритів), 
хвороб шкіри, шлунка, печінки, 
підшлункової залози, нирок та 
багатьох інших.

На курс лікування дорослій людині достат-
ньо 150 г сухого полину. Його слід змолоти у 

кавомолці й приймати в сухому вигляді, щоб 
він пройшов крізь весь шлунково-кишковий 

тракт. Полин очищує організм від трихомонад, 
хламідій, кандид, лямблій, ехінококів. Лікуван-
ня полином має дуже позитивний ефект. 

Схема прийому така: перші три дні поро-
шок полину вживати по 1 ч. ложці (без гірки) 
незалежно від прийому їжі кожні 2-2,5 години 
(в тому числі і вночі). Полин ковтають і запи-
вають водою. Наступні чотири дні порошок 
приймають 5-6 разів на день (нічний час ви-
ключити). У ці дні в меню мають бути такі про-
дукти: овочі, фрукти, горіхи, крупи та олія. Без 
дієти полинотерапія не впливатиме на орга-
нізм повною мірою.

САЛАТ У 
СИРНОМУ СОУСІ

САЛАТ ЛІТНІЙ 
• по 250 г зеленого салату та редиски,
консервованого зеленого горошку 
• 70 г зеленої цибулі • 2 яйця • 70 г сметани
• зелень • сіль за смаком

Нарізати редиску. Після цього нарізати са-
лат, змішати з горошком, нарізаною цибулею, 
посіченим яйцем. Усе викласти у салат гіркою 
і залити сметаною, зверху посипати зеленню. 

САЛАТ ВІТАМІННИЙ 
• огірок • пучок редиски • пучок зеленої 
цибулі • зубець часнику • 200 г сметани
• варене яйце • сіль за смаком

Огірки, редиску, цибулю пошаткувати, по-
солити та вимішати. Салатницю натерти час-
ником. Вистелити зеленню, покласти салат, 
полити сметаною, посипати посіченим яйцем. 

coocook.m
e

jenskiym
ir.com
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Честно кажучи, моя люба, мені наплювати. Фільм «Звіяні вітром»

№ 23 (71)  15 червня 2017 року

ВІВТОРОК 20 червня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бізнесу 06.15, 07.15, 
08.15 Спорт 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.30, 23.50 
Від першої особи 06.45, 
07.45, 08.30 Смакота 
07.25, 23.25 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 08.45 
Світ он лайн 09.00 Х/ф 
«Ціна солі» 10.30 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
11.20 Д/с «Національні 
парки» 12.15 Баклани 
на Балкани 12.40, 21.30 
Новини. Спорт 13.40, 
02.50 Уряд на зв’язку 
з громадянами 14.05 
Т/с «Анна Піль» 15.35 
Фольк-music 16.35 
Мистецькі історії 16.50 
Т/с «Площа Берклі» 17.45 
М/с «Книга джунглів» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50, 22.50 З 
перших вуст 19.00, 01.55 
Новини. Культура 19.20 
Д/с «Садові скарби» 
19.55 Наші гроші 20.20 
Д/с «Порятунок ферми» 
21.50 Т/с «Оповідання 
ХІХ століття» 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Підсумки 
00.15 Телемагазин 02.10 
Т/с «Таксі» 03.15 Вікно в 
Америку 03.35 Віра. Надія. 
Любов 04.30 Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

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

в чоботях»
07.00 Т/с «Татусеві дочки»
10.30 Ревізор
13.45 Страсті за 

Ревізором
16.00 Ревізор. Спешл
19.00 Супермодель по-

українськи
21.30 Х/ф «Маска 

Зорро»
00.10 Х/ф «Смак ночі»
02.05 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.00 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

10.55 «Україна має 
талант!-5»

13.50 «Битва екстрасенсів 
14»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.30, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»

23.10 «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» 10.00 
«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, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.50 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

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

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Ключі від 

щастя. Продовження»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

02.00 Х/ф «Хеллбой II: 
Золота армія»

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 
Школа виживання: леви 
11.50 Таємниці Міссісіпі 
13.40 Містична Україна 
14.30 Бандитська Одеса 
15.20, 23.40 Смертельний 
двобій 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Пригоди Остіна Стівенса 
18.00 Мегаяхти 19.00 
Легенди карного розшуку 
20.00 Майор Вихор 22.40 
Незвичайна наука 00.30 
Підроблена історія 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 5»
12.35 Т/с «Матусі»
13.50, 14.55, 20.15, 21.15 

Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
22.20 Т/с «Пізнє каяття»
23.20 Х/ф «Джекі Браун»
02.20 Х/ф «Утікач»

1+1

05.10, 20.00, 01.20 
«Подробиці»

05.50 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, 20.40 Т/с 
«1942»

15.50 «Речдок»
18.00, 04.35 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
22.30 Т/с «Розвідники»
02.00 Х/ф «На війні як 

на війні»
03.20 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Під 

прицілом»
13.35, 16.10 Т/с 

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

генерала»
00.45 Т/с «Лас-Вегас»
02.10 Стоп-10
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.20, 18.50, 00.00 Казки 

У Кіно
12.45, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
13.45, 20.55 Готель 

Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 04.05 Віталька
17.50, 22.00 Країна У
23.00 Найгірший водій 

країни
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
02.25 Казки У

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.40 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»
17.20 «Ми вас обирали»
17.50 «Дитячий світ»
18.20 Т/ф «Світ знає, що 

він - українець»
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 «Громадський 

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

(М. Дендіберін)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
22.50 «Волинська веселка»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Громадський вектор»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Моновистава 

Г.Кажан «Святая святих»
02.40 Концерт «Земля 

моя сонячна»
03.45 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Шляхами Волині
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

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

07.45 Життя в цифрі
08.45, 09.50, 18.30 

Вголос
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Дайджест
10.30 Х/ф «Сімейне 

свято»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
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 Т/с «Роксолана»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Х/ф «Сімейне 

свято»
23.40 Феєрія мандрів
00.45 Т/с «Роксолана»
01.45 Музична скринька
03.15 Джем
04.00 Ретроспектива: 

«Джульбарс»
05.30 Волинський 

портрет

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини

06.15, 08.15 АгроЕра
06.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф «Ціна солі»
10.30 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»
11.20 Д/с «Національні 

парки»
12.15 Баклани на Балкани
13.25, 02.10 Борхес
13.50 Т/с «Анна Піль»
15.20 Х/ф «Вічні таки»
16.50 Говоріть один з 

одним. Ада Роговцева
17.50 Вікно в Америку
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших 

вуст
19.00, 01.55 Новини. 

Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Д/с «Порятунок 

ферми»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
02.40 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»
03.35 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

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 
«ТСН»

09.30 «Чотири весілля»
10.55 «Міняю жінку - 5»
12.20 Т/с «Матусі»
14.30, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15, 21.15 Т/с «Свати 

- 5»
22.20 Т/с «Пізнє каяття»
23.20 Х/ф «Кримінальне 

чтиво»
02.20 Х/ф «Утікач»

05.30, 20.00, 01.20 
«Подробиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 12.45 «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 Х/ф «Покровські 
ворота»

15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «1942»
22.30 Т/с «Розвідники»
02.00 Х/ф «Сім няньок»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

05.00 Служба розшуку 
дітей

05.05, 04.50 Дивитись 
усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.40 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 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф «Дім 

великої матусі»
14.10, 16.10 Х/ф «Дім 

великої матусі-2»
16.25 Х/ф «Упіймай 

шахрайку, якщо 
зможеш»

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

прицілом»
02.25 Стоп-10

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.20, 18.50 Казки У Кіно
12.45, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
13.45, 20.55 Готель 

Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 04.05 Віталька
17.50, 22.00 Країна У
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Т/с «Ти - найгірший»
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
02.25 Казки У

07.00 профілактика
14.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
14.05 «Волинський 

тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30, 21.05 Місто
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

уст»
19.45, 00.30 «Варто 

знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 Час-Тіme
23.30 «Спорт для всіх»
01.20 Т/ф «Шевченко 

сьогодні»
02.00 Мультфільм
02.20 «Фольк-music»
03.10 «Студентський 

квиток»
03.25 Т/ц «Києвотека»
04.25 «Музичний 

проспект»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»
06.40 «Волинська 

веселка»

05.45, 16.00 «Все буде 
добре!»

07.40 «Планета земля 2»
08.40 Х/ф «Неідеальна 

жінка»
10.35 «Україна має 

талант!-5»
13.45 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»
00.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія» 06.00 
«Спеція» 06.30 «TOP 
SHOP» 07.50 «Чи 
знаєте ви, що...» 08.25 
«Мультфільми» 10.00, 
16.20 «Файна Юкрайна» 
10.30, 23.50 «Розсміши 
коміка» 11.30, 19.00 
«Навколо М» 12.25, 01.35 
«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 Х/ф «Моє 
велике грецьке літо» 
03.00 «Нічне життя» 

04.30 Т/с «Татусеві дочки»
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.00 М/ф «Реальна 

білка»
09.45 Х/ф «Чотири 

Різдва»
11.15 Х/ф «Любов з 

повідомленням»
13.15 Місто
16.00 Х/ф «Червоний 

капелюшок»
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за 

Ревізором
00.20 Х/ф «Стерв’ятник»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.40 Зірковий 
шлях

11.10 Т/с «Бабине літо»
14.45, 15.30 Т/с «Багаття 

на снігу»
19.45, 02.40 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ключі від 

щастя. Продовження»
23.30 Х/ф «Хеллбой II: 

Золота армія»
04.30 Реальна містика
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 Річкові монстри 
10.50 Бути левом 11.50 
Дика Флорида 13.40 
Містична Україна 14.30 
Бандитська Одеса 15.20, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Пригоди Остіна Стівенса 
18.00 Грами та карати 
19.00, 00.30 Легенди 
карного розшуку 20.00 
Чорна піхота 22.40 
Незвичайна наука 

ПОНЕДІЛОК 19 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 

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

АВЕРС 13.00 Концерт Бумбокс
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, 02.15 МузейОк
18.30 Настав час
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Х/ф «Сімейне 

свято»
00.45 Т/с «Роксолана»
01.45 Музична скринька
03.15 Т/с «Так мало часу»
04.30 Ретроспектива: 

«Сільва»

Фільм «Упіймай шахрайку, якщо зможеш»

16:25

m
oviestape.net

Фільм «Маска Зорро»

21:30

novosti-dny.su

РУСЛАНІ ДОСІ НЕ 
ДАЛИ ГОНОРАР ЗА 
«ЄВРОБАЧЕННЯ»

Співачка Руслана, яка стала 
хедлайнером цьогорічного 

«Євробачення», заявила, що досі не 
отримала грошей за виступ. 

Про це вона розповіла в програмі 
«Світське життя». Як відомо, Руслана та її 
команда мали отримати за свій номер на 
конкурсі 400 тисяч гривень.

«Ми не отримали гроші, які виклали з 
власної кишені. Розрахунки будуть тривати 
ще дуже довго, – повідомила співачка. – На-
віть з чоловіком у мене були страшні скан-
дали через цифру, яку я вклала у створення 
цієї пісні, в запис, кліп, костюми та підготов-
ку. «Євробачення» покрило лише маленьку 
частину цих витрат».

отакої

Грабіжники 
після пограбу-
вання банку:
– Ну що, самі 
порахуємо, 

чи почекаємо, 
коли в новинах 

скажуть?

styler.rbc.ua
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СЕРЕДА 21 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 06.20, 
07.15, 08.20, 09.55, 
13.30, 23.20 Погода 
06.25, 23.50 Від першої 
особи 07.20, 23.25 На 
слуху 08.35 Паспорт.
Ua 08.45 Світ он лайн 
09.00, 16.30 Т/с «Площа 
Берклі» 10.05 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
11.00 Засідання Кабінету 
Міністрів України 13.40 
Наші гроші 14.05 Т/с 
«Анна Піль» 15.35, 
03.35 Світло 17.25 Хочу 
бути 17.45 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50, 
22.50 З перших вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Д/с 
«Дикі тварини» 19.55 
Слідство. Інфо 20.20 
Д/с «Порятунок ферми» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Оповідання 
ХІХ століття» 22.40 
Мегалот 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Підсумки 
00.15 Телемагазин 02.10 
Т/с «Таксі» 04.30 Т/с 
«Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.25 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.29, 06.45 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
06.50 Т/с «Татусеві дочки»
08.40 Дешево та сердито
19.00 Супермодель по-

українськи
21.40 Х/ф «Легенда 

Зорро»
00.10 Х/ф «Черепи»
02.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.45 «Україна має 

талант!-5»

13.50 «Битва екстрасенсів 

14»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

23.10 «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» 10.00 
«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 «Скептик» 
03.00 «Нічне життя» 

К1
06.10, 12.50, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
10.50, 04.30 Реальна 

містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
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 Річкові 
монстри 10.50, 17.00 
Пригоди Остіна 
Стівенса 11.50 Таємниці 
Міссісіпі 13.40 Містична 
Україна 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00 Таємниці 
Стоунхенджа 19.00 
Легенди карного розшуку 
20.00 Аджимушкай. 
Підземелля смерті 22.40 
Незвичайна наука 00.30 
Бандитський Київ 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 5»
12.35 Т/с «Матусі»
13.50, 14.55, 20.15, 21.15 

Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
22.20 Т/с «Пізнє каяття»
23.20, 01.45 Х/ф 

«Мовчання ягнят»

05.20, 20.00, 01.20 
«Подробиці»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.05, 12.25, 20.40 Т/с 
«1942»

15.50 «Речдок»
18.00, 04.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
22.30 Т/с «Розвідники»
02.00 Х/ф «Крізь 

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

1+1 ІНТЕР

05.35, 09.50, 04.45 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.45, 13.15 Х/ф «Дочка 
генерала»

13.25, 16.10 Т/с 
«Володимирська, 15»

17.45, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф «Епоха героїв»
00.20 Х/ф «Папуга, що 

говорить на ідиш»
01.55 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.20, 18.50 Казки У Кіно
12.45, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
13.45, 20.55 Готель 

Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30 Віталька
17.50, 22.00 Країна У
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Місто
02.10 Щоденники 

Темного 16+
04.00 Це любов

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.30, 00.25 «Із 

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

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.30, 22.55 «Волинська 

веселка»
11.00 «Здоровенькі були!»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 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 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 «Музична перерва»
02.15 Балет «Лісова 

пісня»
03.35 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
04.25 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 

Вголос
08.45 Завтра-сьогодні
09.10 Джем
10.00 Х/ф «Сімейне 

свято»
11.30 Детонація
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 18.00, 02.15 

АВЕРС МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Джем
16.00 Поспілкуймося
17.00 Малюваки
17.10 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.15 Життя в цифрі
19.00 Т/с «Роксолана»
19.50 Я тут живу
20.00 По ту сторону 

пригод
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.15 Х/ф «Спадщина 

сестер Корваль»
23.40, 05.30 Феєрія 

мандрів
00.45 Т/с «Роксолана»
01.45 Волинський 

портрет
03.15 Джем
04.00 Ретроспектива: 

«П’ятий океан»

ЧЕТВЕР 22 червня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бізнесу 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.30, 23.50 
Від першої особи 06.45, 
07.45, 08.30 Смакота 
07.25, 23.25 На слуху 
08.45 Світ он лайн 09.00, 
03.35 Д/ф «Київ. Початок 
війни» 09.45 Д/ф «Ангел 
помсти» 10.20 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
11.15 Д/с «Національні 
парки» 12.00 ХВИЛИНА 
МОВЧАННЯ. Вшанування 
пам’яті жертв війни в 
Україні 12.10, 17.45 
Обличчя війни 12.25, 
20.20 Д/с «Порятунок 
ферми» 13.40 Слідство. 
Інфо 14.05 Т/с «Анна Піль» 
15.35 Надвечір’я. Долі 
16.30 Д/ф «Дніпровська 
балада» 17.25 Як живуть 
діти-сироти на окупованій 
території 17.35 Як живуть 
люди з ВІЛ на окупованій 
території 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50, 
22.50 З перших вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Д/с «Дикі 
тварини» 19.55 «Схеми» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Оповідання 
ХІХ століття» 22.55, 05.50 
Вічне 23.00 Підсумки 
02.10 Т/с «Таксі» 04.30 Т/с 
«Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі

03.50, 18.00 Абзац

04.45, 23.50 Х/ф 

«Втрачений рай»

07.05 Половинки

19.00 Супермодель по-

українськи

21.50 Х/ф «Три 

мушкетери»

02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.55 «Все буде смачно!»

10.45 «Україна має 

талант!-5»

13.50 «Битва екстрасенсів 

14»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

23.35 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.30, 18.00 «Орел і 

Решка»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
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 Пригоди Остіна 
Стівенса 11.50 Таємниці 
Міссісіпі 13.40 Містична 
Україна 14.30 Бандитська 
Одеса 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00 Бути левом 
18.00 Незвичайна наука 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Місто 
22.40 Грами та карати 
00.30 Теорія змови 05.00 
Смарт-шоу 

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, 10.55, 12.20, 14.00 

«Міняю жінку - 5»

15.15, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.10, 21.10 Т/с «Пізнє 

каяття»

22.10 «Право на владу 

2017»

23.40, 02.05 Х/ф 

«Холодне літо 53-го»

05.15, 20.00, 01.20 
«Подробиці»

05.55 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, 20.40 Т/с 
«1942»

15.50 «Речдок»
18.00, 04.30 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
22.30 Т/с «Розвідники»
02.00 Х/ф «У небі «Нічні 

відьмі»
03.20 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.40 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.05, 13.20 Х/ф «Епоха 

героїв»
13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.45, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Чорна книга»
01.05 Т/с «Лас-Вегас»
01.50 Стоп-10
04.30 Служба розшуку 

дітей
04.35 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.40 М/ф «Лежень»
10.50 М/ф «Маленький 

великий пес»
11.05 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.45 Т/с «Таємничий 

острів»
16.05 Х/ф «Паралельні 

світи»
18.00 Х/ф «Ніколи не 

здавайся»
20.00 Х/ф «Голодні ігри: 

Переспівниця»
22.05 Місто
00.15 Х/ф «Анничка»
01.55 Казки У
04.05 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40, 00.25 «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 «Воїни миру» 

(«Життя перемагає»)
10.45 Мультфільм
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30, 22.55 Тема дня
12.00 Т/ц «Жіночий клуб»
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 «Історія без 

купюр» (Війни на Волині)
18.00 Т/ц «Абетка здоров’я»
18.25 Т/ф «Так 

починалася війна»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Євровибір»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.20 Т/ф «Так 

починалася війна»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Євровибір»
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 «Музичний 

проспект»
03.35 «Здоровенькі 

були!»
04.25 «Сім чудес Волині»
05.10 Т/ф «Ловець слів»
06.00 «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 Вголос

08.45 У фокусі Європа
09.10 Т/с «Роксолана»
10.00 Х/ф «Спадщина 

сестер Корваль»
11.30 Діагноз: здоров’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
13.00 Ретроспектива: 

«П’ятий океан»

АВЕРС 14.30, 02.15 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Так чи інакше
16.00 Поспілкуймося
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Волинський 

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

сестер Корваль»
23.40 Феєрія мандрів
00.45 Т/с «Роксолана»
01.45 Музична скринька
03.15 Джем
04.00 Ретроспектива: 

«Сміливі люди»
05.30 Волинський 

портрет

МЕЛАНІЯ ТРАМП 
ПЕРЕБРАЛАСЯ В 
БІЛИЙ ДІМ

Перша леді США Меланія Трамп 
нарешті стала справжньою 

господинею Білого дому. Вона разом 
із сином Берроном перебралася до 
офіційної резиденції президента 
Америки, пише US Magazine.

«Нетерпеливо чекаю на спогади, які 
ми створимо в нашому новому домі», – на-
писала дружина Дональда Трампа в інтер-
неті.

Нагадаємо, що Меланія не хотіла пере-
їжджати до Вашингтона одразу після інав-
гурації чоловіка, аби не зривати 11-річного 
сина з місця посеред навчального року. 
Із осені Беррон учитиметься в приватній 
Єпископальній школі Сент-Ендрюс. Також 
ширяться чутки, що Беррон Трамп страж-
дає на аутизм. 

Цікаво, що Трамп-молодший – перший 
хлопчик, який житиме в Білому домі з 1963 
року. Адже в попередників Дональда були 
самі доньки.

зіркові апартаменти 

Фільм «Холодне літо 53-го»

Фільм «Епоха героїв»

23:40

22:20

hair2014.ru
kinoafi sha.ua

У РАСТОРГУЄВА – 
СЕРЦЕВИЙ НАПАД

В улюбленого артиста Володимира 
Путіна, соліста російського 

гурту «Любе» Миколи Расторгуєва 
стався серцевий напад. Він саме мав 
виходити на сцену, аби заспівати 
на святковому концерті в Тулі. 
Проте чоловікові раптово стало зле, 
повідомляє «Интерфакс». 

Співака госпіталізува-
ли, але музиканти групи 

«Любе» таки відіграли 
концерт з місцевими 
артистами.

Як відомо, в 
Расторгуєва серйозні 
проблеми зі здоро-
в’ям – у співака нир-

кова недостатність. 
У 2015 році артиста 

госпіталізували 
з концерту 

в Ізраїлі. А 
2009 року 
Расторгуєву 
пересадили 
нирку.

доспівався

Після того, як 
встала на ваги, 
я зрозуміла... 

що на фантику 
слово «Корівка» 
– це не назва, а 

попередження...

– Ну, як на спів-
бесіду сходив? 

Успішно?
– Так. Ось степ-
лер у них спер...

Подорожник, 
зібраний біля 
Чорнобиля, 

лікує відкриті 
переломи.

24sm
i.org

Співака гос
ли, але музик

«Любе» таки
концерт з м
артистами

Як відо
Расторгує
проблеми
в’ям – у сп

кова недос
У 2015 роц

госпітал
з ко

в 
2
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Iгор ПАЛИЦЯ  
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

ФОНДУ 
ІГОРЯ ПАЛИЦІ 
«ТІЛЬКИ 
РАЗОМ» – 
ШІСТЬ РОКІВ!
Шість років тому 
Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», тоді 
ще «Новий Луцьк», 
розпочав діяльність. 
Засновник організації 
Ігор Палиця ухвалив 
рішення почати 
втілення змін на 
краще з рідного 
Луцька – міста, в якому 
він народився і виріс.

Упродовж шести років 
команда Фонду, спочатку 
на чолі з Ніною Тарасенко, 
а надалі з головою правлін-
ня Олександром Товсте-
нюком реалізувала багато 
ініціатив у сфері освіти, 
культури, спорту, охорони 
здоров’я. Допомога учасни-
кам АТО та їхнім родинам, 
підтримка обдарованої мо-
лоді – важливі напрямки у 
роботі Фонду. 

Ідея змін, що запропону-
вав Ігор Палиця, знайшла 
підтримку багатьох тисяч 
волинян, які взяли участь 
у проектах Фонду. Тому в 
травні 2016 року заснов ник 
вирішив розширити гео-
графію діяльності Фонду на 
терени усієї області. 

Сьогодні Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» – це не 
просто благодійність, це 
продуктивна співпраця з 
ініціативними громадами 
Волині, які хочуть позитив-
них змін для рідного краю. 

Дякуємо усім, хто весь 
цей час був і залишаєть-
ся поряд з нами, за бажан-
ня допомагати ближньому, 
за спільну ціль – змінити на 
краще рідний край.

Ми – одна команда, мета 
якої – зробити нашу Волинь 
економічно успішною та 
процвітаючою. Тільки ра-
зом ми досягнемо успіху.
Здоров’я й достатку кож-
ному, миру рідній Україні!

ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

ІГРОВИЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИХ ГІМНАЗИСТІВ

Як відволікти дітей від 
ґаджетів, зацікавити 

живим спілкуванням 
та активними видами 
відпочинку? Відповідь 
на це питання знають 
учителі та батьки учнів 
Володимир-Волинської 
гімназії імені Олександра 
Цинкаловського. 
Порадившись, активні 
дорослі вирішили 
перейняти досвід 
зарубіжних навчальних 
закладів. Завдяки співпраці 
з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у гімназії 
з’явився дитячий центр 
«Фіксики».

– Ідея створення ігрової зони на-
лежить батькам учнів-початківців, – 
каже директор навчального закладу 
Олександр Романюк. – Річ у тім, що 
наша школа перевантажена дітка-
ми. На перервах вони бігають пе-

реповненими коридорами або бав-
ляться телефонами. Вчителі подали 
ідею облаштувати ігровий центр, 
як у школах Німеччини. Він охоп-
лює ігрову і творчу зони, а також 
куточок живої природи. 

Директор зазначає: реалізувати 
проект вдалося завдяки батькам. 
Саме вони підтримали ідею вчите-
лів і взялися втілювати її у життя. 
Найактивніші дорослі звернулися у 
володимир-волинське представни-
цтво Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» по фінансову підтримку.  

– З ініціативною групою батьків 
ми працювали дуже продуктивно. 
Відразу порозумілися і разом руха-
лися до мети. Фонд профінансував 
48% вартості проекту. Разом оби-
рали ігри, лавки, столи, мешканців 
живого куточка. Тепер гімназисти 
почуватимуться у стінах школи, 
наче вдома, – зазначила пред-
ставник Фонду Вікторія Кашуба. 
– Адже тут є не лише улюблені ігри, 
а й тваринки і птахи. Чекаємо від 
ініціативної групи наступних, не 
менш оригінальних проектів. 

Настільні ігри – футбол, аеро-
хокей, більярд та інші – придбано 
за сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Для творчих діток 
облаштовано столики для малю-
вання піском. Також у просторо-
му коридорі знайшлося місце для 
кліток з яскравим папугою, пух-
настим кроликом, непосидючими 
хом’ячками. В акваріумі плавають 
черепахи та рибки. Є у центрі й спе-
ціальні тренажери для відпочинку 
очей після уроків.

Варто зазначити, що при 
Володимир-Волинській гімназії 
імені Олександра Цинкаловського 
діє фонд розвитку навчального за-
кладу «Творимо успіх». Його очіль-
ниця Наталія Митошоп має ще 
багато ідей щодо покращення умов 
навчання гімназистів. У найближ-
чих планах – облаштувати в ігрово-
му центрі шафи «загублених речей» 
та шафи для буккросингу (де збері-
гатимуться книги для обміну).

– Усі старання батьків та педа-
гогів мають на меті відволікти дітей 
від моніторів і залучити до актив-

ного відпочинку, – зазначає Наталія 
Митошоп. – Дякуємо Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» за вагому 
підтримку навчальних закладів. Са-
мотужки батьки й педагоги не змог-
ли б так креативно облаштувати 
ігрову зону «Фіксики». Завдяки вам 
наші діти побували в таборі «Артек-
Буковель», знайшли нових друзів і 
розширили коло спілкування. 

Голова ініціативної групи, за-
ступник директора з виховної ро-
боти Олена Процюк відзначає: діти 
не лише активно грають у рухливі 
ігри, а й залюбки годують тварин та 
доглядають за ними. Це позитивно 
впливає на результати навчального 
процесу, адже найкращий вид від-
починку – зміна діяльності. 

– Цей ігровий центр – унікаль-
ний для міста. Дякуємо Фонду, що 
повірили в наш проект і допомогли 
його реалізувати. Сподіваємося на 
подальшу плідну співпрацю, – під-
сумував директор гімназії Олек-
сандр Романюк. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Володимир-Волинський 

Школярі захоплюються настільними іграми

Результатом проекту задоволені і дорослі, і діти Мешканці акваріумів
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ПІДТРИМКА ОСББ ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
ТРЕБА РОЗГЛЯДАТИ КОМПЛЕКСНО

ШКІЛЬНІ СПРАВИЗ ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
ДОЛУЧИЛОСЯ ВСЕ СЕЛО При вході у школу села 

Грибовиця Іваничівського 
району росте розлогий 
кущ калини, що символізує 
життя, кров, вогонь. А 
за кілька метрів на стіні 
будівлі – пам’ятна дошка, з 
якої пронизливим поглядом 
дивиться випускник цієї 
школи Ігор Кантор.  

Двадцятисемирічний чоловік 
загинув три роки тому, захищаючи 
цілісність та незалежність України. 
Світлу пам’ять молодого Героя тут 
оберігають, вшановують заходами 
на його честь, у музеї створили ку-
точок, присвячений випускнику, а 
школі надали ім’я Ігоря Кантора.

Будівлі, де навчаються грибо-
вицькі школярі, – 50 років. Попри 
вік, школа має сучасний вигляд. А 
все – завдяки ентузіазму та завзя-
тості її керівника Галини Джерш, 
яка 27 років працює в навчально-
му закладі, 16 із них – на посаді ди-
ректора. Своїм прикладом педагог 
надихає колег рухатися вперед.

– Ми щороку щось будуємо. 
Маємо нові санітарні кімнати, 
нове опалення, робили відмостку, 

Школа лідера 
зарекомендувала себе як 
ефективний інструмент 
навчання та роз’яснення 
актуальних питань для 
нових керівників ОСББ та 
тих, які вже працюють. 

Нині в Луцьку – понад 300 
об’єднань, третину з яких ство-
рено за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Біль-
шість голів ОСББ активно бе-
руть участь у навчанні Школи 
лідера, що відбувається кілька 
разів на рік. Щоразу курс стосу-
ється іншої тематики. Зокрема, 
у березні-квітні цього року на-
вчання було організовано для 
голів новостворених об’єднань. 
Зараз триває курс із найбільш 
актуального питання – енер-
гозбереження. Далі запланова-
но проведення Школи лідера 
для бухгалтерів та юридичних 
роз’яснень для ОСББ. 

Такі зустрічі дають відповіді 
на багато питань, що цікавлять 
лучан, на них напрацьовуються 
механізми співпраці з міськра-
дою та Фондом «Тільки разом», 
вважає координатор проекту 
«Сприяння розвит ку ОСББ» 
Андрій Кремський. 

– Добрий господар про сан-
ки дбає ще влітку, так і голови 
ОСББ взялися за питання енер-
гозбереження вже зараз. Під час 
зустрічей ми акцентуємо увагу 
на першочергових завданнях, а 
також на тому, як збалансувати 
роботу систем у багатоповерхів-
ках, щоб зустріти опалювальний 

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
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Дайджест «Тільки разом» 
 субота, 18:20

Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

Волинський обласний центр 
з профілактики та боротьби 
зі СНІД було створено 
одним із перших в Україні. 
Ось уже чверть століття 
двері закладу відчинені 
для людей, які отримали 
підтвердження ВІЛ-
позитивного статусу. 

Тут не лише надають медичну, 
психосоціальну допомогу, прово-
дять діагностику, консультують, а 
й здійснюють заходи, спрямовані 
на запобігання поширенню ВІЛ-
інфекції та СНІДу в області.

З нагоди 25-річчя діяльності 
центру в Палаці культури міста 
Луцька відбулися урочистості. 
Головний лікар Олена Макарен-
ко розповіла присутнім про ді-
яльність закладу та ситуацію з 
ВІЛ у Волинській області. Так, із 
її слів, станом на 1 січня в облас-
ті виявлено майже 5 тисяч ВІЛ-
інфікованих осіб, з них на Волині 
проживає 2330. Під медичним 
наглядом перебувають 2047 інфі-
кованих. Серед них – 37 дітей і 7 
підлітків. 

– Це захворювання, на пре-
великий жаль, нікуди не зникає. 

Ми живемо в просторі, де є ВІЛ-
інфекція. Нам потрібно навчити-
ся з нею місцями дружити, десь 
воювати, а інколи просто сприй-
мати. Ми мусимо залагоджувати 
питання так, щоб це було якнай-
краще для населення і для тих, 
кого особисто торкнулися ВІЛ-
інфекція, СНІД, – звернулася до 
підлеглих Олена Макаренко.

Працівників центру привіта-
ли колеги з Луцька та інших міст, 
представники місцевої влади, 
партнери.

Для організації заходу Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» на-
дав фінансову допомогу. 

– Дякуємо вам за щоденну 
відповідальну й таку потрібну для 
всієї волинської громади роботу, – 
звернувся з вітальним словом за-
ступник голови правління Фонду 
Орест Маховський. – Бажаю, щоб 
у вас завжди була можливість роз-
вивати й удосконалювати центр, 
купувати нове обладнання та ма-
теріали, підвищувати кваліфіка-
цію персоналу. Міцного здоров’я 
усім працівникам, добра та мир-
ного неба над головами.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

сезон повністю підготовленими. 
У Школу лідера запрошуємо всіх 
керівників ОСББ. Багато з них 
відгукуються, зазначаючи, що 
такі зустрічі дуже корисні, адже 
вони з досвіду інших дізнаються 
про реальні шляхи розв’язання 
власних проблемних питань, – 
розповів Андрій Кремський.

Також він зазначив, що про-
ект з підтримки ОСББ в Луць-
ку діятиме й надалі, оскільки 
об’єднання і далі створюються, 
при цьому не мають стартового 
капіталу, а Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» готовий підста-
вити їм плече. 

Як повідомив представник 
ГО «Рада голів правлінь ОСББ 
міста Луцька» Валерій Корпач, 
зараз значно покращилася си-
туація з ОСББ у нашому місті. 
Більше уваги цьому питанню 
почала приділяти міська рада. 
Це видно з тих рішень, програм, 

що затверджуються. Крім того, 
майже в чотири рази збіль-
шилося фінансування ОСББ 
з міського бюджету, і саме на 
енергозбереження та утеплен-
ня багатоповерхівок, а також на 
покращення технічного стану 
самих будинків. 

– Усе в комплексі має давати 
результат, але першочерговість 
енергоефективних заходів треба 
визначати з огляду на стан бу-
динків. Якщо взяти за приклад 
європейські програми енерго-
збереження, то там у відсотках 
вираховують ефективність захо-
дів. У нас поки не можна вира-
хувати такі показники, оскільки 
в багатьох будинках здійснено 
лише окремі заходи, наприклад, 
встановлено тепловий пункт, 
але не утеплено підвали й не 
встановлено енергозберігаль-
ні вікна. Тому підхід має бути 
комплексним. Проте у більшос-

ті випадків коштів на все не ви-
стачає. Зараз міська рада планує 
заміну дахів, а наступного року 
увагу буде приділено ефектив-
ному енергопостачанню, – за-
значив Валерій Корпач. 

Школа лідера відбулася в 
Офісі розвитку кварталу Луць-
ка на вулиці Конзелевича, 30, 
зібравши керівників ОСББ з 
вулиць Львівської, Ковельської, 
мікрорайону Вересневого та 
центральної частини Луцька. 
Перед тим такі ж навчання від-
булися в інших Офісах розвит-
ку кварталу. Велика кількість 
учасників навчання свідчить: 
лучани готові сьогодні брати 
на себе відповідальність і дбати 
про спільний дім, шукаючи аль-
тернативні шляхи покращення 
умов проживання, а Школа лі-
дера допомагає їм у цьому. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

водовідведення, поклали бруківку. 
Щороку міняємо по кілька вікон, – 
розповідає директор. – Більшість 
із них встановлено за кошти, що 
наколядували вчителі, працівни-
ки школи, батьки. Ми кожного 
Різдва йдемо з колядкою селом, бо 
інакше нам не вижити. Торік на-
колядували на три вікна, цьогоріч 
трішки більше. 

Коли рік тому в Іваничах від-
крилося представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», іні-
ціативні педагоги та батьки напи-

сали проект на закупівлю нових 
шкільних дощок, його успішно 
було реалізовано. І вже маючи 
успішний досвід у проектній ді-
яльності, люди вирішили ще раз 
звернутися у Фонд. Цього разу на 
умовах співфінансування придба-
ли ноутбук та проектор. 

– Мультимедійні засоби вкрай 
потрібні для сучасної школи, – 
констатує ініціатор проекту, вчи-
тель математики Олександр Тка-
чук. – У новому навчальному році 
уроки стануть значно цікавішими 
й доступнішими  у сприйнятті ді-
тей. Це яскравий приклад того, що 
ми можемо ставити перед собою 
мету і разом її досягати. 

Член ініціативної групи, мама 
семикласниці Юлії Світлана Сав-
чук зазначила, що до співфінан-
сування долучилося фактично все 
село. Адже в реалізацію проекту 
вклали частину грошей, що нако-
лядували на Різдво, а також орга-
нізовували ярмарок. Отак – з миру 
по нитці – й назбирали кошти на 
омріяний проект.

Ірина ЮЗВА,
Іваничівський район 

25 РОКІВ 
З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ

Віднині уроки стануть цікавішими

Школа тепер має ноутбук і проектор

Центр було створено одним із перших в Україні

Конструктивне навчання голів ОСББ
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ПОВАЖНІ СПУДЕЇ У ЛУЦЬКУ ВІДБУДЕТЬСЯ ЛІТНЯ 
СЕНЬЙОРИАДА«Вчитися ніколи не 

пізно», – у цьому 
переконані студенти Центру 
освіти третього віку, що діє 
при Волинському інституті 
економіки та менеджменту 
третій рік. Поважні спудеї 
власним прикладом доводять: 
з виходом на пенсію життя 
тільки починається. 

– Вік наших слухачів – від 
п’ятдесяти й до понад вісімдесяти 
років, – каже Катерина Мельник, 
керівник Центру освіти третього 
віку. – Наші студенти – люди, які, 
вийшовши на пенсію, не хочуть 
сидіти вдома, прагнуть вести ак-
тивний та здоровий спосіб життя. 
Ми хочемо зацікавити їх, та голов-
не – вчимо любити й цінувати себе 
в будь-якому віці.

У Центрі освіти третього віку 
працюють факультативи англій-
ської та польської мов, основ 
комп’ютерної грамоти, хенд-
мейду, психології. Особливе місце 
посідають культурно-мистецький 
та спортивний напрями. Загалом 
навчальний процес складається із 
загальних лекцій та практичних 
занять.

Тамара Трохимович – актив-
на слухачка всіх курсів. 68-річна 
студентка не пропустила жодно-
го програмного заняття. Тамара 

Дмитрівна сумлінно вивчає анг-
лійську мову, майстерно виготов-
ляє мотанки. Та найбільше жінка 
цікавиться тренінгами, які прово-
дять психологи. 

Керівник громадської органі-
зації «Університет третього віку» 
Оксана Степанюк зазначає, що 
одним із найголовніших напрям-
ків діяльності є здоровий спосіб 
життя людей поважного віку. Слу-
хачі Центру освіти третього віку 
танцюють, займаються гімнасти-
кою, легкою атлетикою та іншими 

видами спорту. Поважні студенти 
спілкуються з ровесниками з-за 
кордону, відвідуючи Сеньйориади 
і Спортивні змагання у Польщі та 
Словаччині. Наприкінці травня 
2017 року волиняни побували у 
польському місті Лази на Спор-
тивній олімпіаді сеньйорів «Тре-
тій вік на старт». 

Цьогоріч активні пенсіоне-
ри вирішили організувати літню 
олімпіаду в Луцьку та запросити 
до участі закордонних колег. 

– Ми зверталися у Фонд Іго-

СЕАНС ДОБРОТИ КНИЖКОВА НОВИНКА

ІСТОРІЯ КОХАННЯ 
ВІД ВОЛОДИМИРСЬКОЇ 
КІНЕМАТОГРАФІСТКИ

ДРУГА CВІТОВА 
МИКОЛИ ЖУЛИНСЬКОГО

Днями у Володимирі-
Волинському відбулася 
презентація соціальної, 
але сповненої кохання і 
романтики короткометражки 
«Начитали». 

Сценаристка, режисер і продю-
сер цього фільму – журналістка й 
активістка, а також дипломований 
кінематографіст Світлана Федо-
нюк. Проект реалізовано спільно з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». До речі, пані Світлана є де-
путаткою Володимир-Волинської 
міської ради від УКРОПу та голо-
вою комісії з питань освіти, куль-
тури та молоді, тому вона активно 
опікується питаннями духовного 
розвитку краян. Цього разу разом 
з оператором Володимиром Наза-
руком відзняла кіно, сюжет яко-
го розгортається на центральній 
площі Володимира-Волинського.

– «Начитали» – це історія ко-
хання дуже гарної дівчини, про-

давчині у книгарні, та начитано-
го юнака, який з певних причин, 
можливо, через війну на Донбасі, 
прикутий до інвалідного візка, – 
розповіла Світлана Федонюк. 

Після перегляду фільму в кі-
нотеатрі його автори представи-
ли глядачам акторів: Аліна Жук 
знялась у головній ролі, Андрій 
Недбало зіграв ветерана АТО, ще 
одним продавцем книгарні висту-
пила місцевий фотограф і молода 
мама Ольга Аракчеєва. 

– Проникливу музику до філь-
му написали два композитори, мої 
добрі давні друзі Юрій Журавель 
та Кай Каславіньєрі, які дозволили 
використати її фрагменти безплат-
но, – поділилася пані Світлана. 

Короткометражку «Начитали» 
подали також на всеукраїнський 
конкурс соціальної реклами, пере-
можців якого оголосять наприкін-
ці червня у Києві.

Оксана ВАШКЕВИЧ, 
Володимир-Волинський

Історичний роман Миколи 
Жулинського «Моя Друга 
світова» – це переплетення 
дитячих вражень з 
історичними фактами і 
людськими трагедіями у 
вирі Волинської трагедії. 
Книжка побачила світ у 
видавництві «Ярославів 
Вал» за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Презентація роману 
відбулася у Волинському 
обласному театрі ляльок.

Дитинство літературознав-
ця Миколи Жулинського мину-
ло в невеличкому селі Новосіл-
ки, що на березі Хрінницького 
водосховища (тепер це село 
Набережне Демидівського ра-
йону). Саме тут відбуваються 
події роману-хроніки в голосах 
«Моя Друга світова».

Дитячі спогади автора про 
війну, яку вели хлопчаки на 
сільському цвинтарі, перерос-
тають у масштабні зміни в іс-
торії людства. На сторінках 
книги у голосах постає пам’ять 
земляків Миколи Григорови-
ча про страшні роки окупації, 
вій ни, боротьби УПА, колекти-
візації, депортації та репресій.

– Вони (члени НКВС, – авт.) 
почали виловлювати учасників 
Організації українських націо-
налістів і членів боївок УПА, а 
в селі їх було доволі. Забира-
ли усіх чоловіків. Батько взяв 
мене на руки й сховався біля 
Стиру. Мені тоді ще й трьох 
років не було. Але міліціянти 
нас знай шли та повели у центр 
села. Батько тримав мене на 
руках. Він сподівався, що його 

відпустять, бо ж із малою дити-
ною. Але не відпустили. Наказали, 
щоб спустив мене з рук. Я пішов 
додому... Тоді частину чоловіків 
розстріляли в горохівському лісі. 
Інших, серед них і батька, завезли 
в луцьку тюрму, а потім у концта-
бори, – постають спогади далеких 
років у пам’яті автора. – Мій бать-
ко пройшов три німецькі табори. 
Він боявся вертатися додому. На 
українську землю ступив у той 
день, коли йому виповнилося 100 
років. В Україні прожив ще пів-
року... 

На презентацію книги завіта-
ли імениті волиняни, які поділи-
лися враженнями від історичного 
роману.

– Коли я читав книгу, мимово-
лі виникали в уяві перші повоєнні 
роки. Я бачив, як везуть наванта-
жені селянським майном підводи. 
А за ними йдуть жінки і голосять 
так, наче то похоронна процесія, – 
розповів Іван Корсак.

Володимир Лис зауважив, що 
про Другу світову війну вже напи-
сано дуже багато. Проте цінність 

роману в тому, що війна тут по-
стає саме як Друга світова Миколи 
Жулинського, його родини, його 
села, народу.

– Найцінніше для мене в 
книзі – оці голоси. Голоси жінок, 
які боялися за своїх дітей і хотіли 
їх врятувати. Голоси тих, кого ви-
везли у Німеччину, – ділиться Во-
лодимир Лис. – Це ті, хто пережив 
оту криваву різанину, яку назива-
ють Волинською. Це той, хто пере-
жив і зумів зберегти об’єктивність, 
яка постає в голосах у романі. 

Керівник програми «Культура 
і духовність» Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Дмитро Зінько 
подякував Миколі Жулинському 
за книгу, яка допоможе молодому 
поколінню зрозуміти історію сво-
єї країни. По закінченню презен-
тації Дмитро Зінько вручив пред-
ставникам бібліотечної системи 
районних центрів області та міста 
Луцька по два примірники видан-
ня «Моя Друга світова».

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ря Палиці «Тільки разом» із про-
ханням профінансувати поїздку 
наших студентів на Зимову олім-
піаду в Польщі. І нам не відмо-
вили, – каже Оксана Степанюк. 
– Сподіваємося на їхню підтримку 
в організації спортивних змагань 
такого рівня у серпні на стадіоні 
«Авангард». 

Керівники та активісти 
ГО «Університет третього віку» 
переконані, що Луцьк – європей-
ське місто. Іноземцям буде цікаво 
прогулятися старовинними ву-
личками обласного центру Волині, 
побувати в музеях та галереях, по-
змагатися у різних видах спорту. 

Попередньо оргкомітет пла-
нує провести літню олімпіаду для 
людей поважного віку в серпні, у 
рамках святкування Дня Незалеж-
ності України. Оскільки проект 
пілотний, участь у ньому візьмуть 
до півсотні спортсменів. 

– Вважається, що спорт – спра-
ва молодих. Та є люди, які дово-
дять, що і в 50, і навіть у 80 років 
вистачає завзяття і вправності, 
щоб не лише виступити на най-
престижніших змаганнях світу, а 
й здобути медалі, – наголошує Ка-
терина Мельник.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

Українці стріляють влучно

Волинська команда на змаганнях у Польщі

Творці  романтичної стрічки

Презентація історичного роману
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ЗА РІК – 63 ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» уже рік як 

розширив діяльність на всю Волинську область. 
Результат не змусив себе довго чекати, адже до 
програми «Розвиток ініціативних громад» активно 
долучилися жителі сіл і районних центрів. За цей 
час волиняни надіслали на розгляд сотні проектів, 
більшість із яких підтримали у Фонді та допомогли 
реалізувати на умовах співфінансування. 

Підтримка здорового способу життя та активне дозвілля 
дітей – пріоритетні напрямки в роботі Фонду. Тому проекти 
зі встановлення ігрових дитячих зон у житлових мікрорайо-
нах, на територіях шкіл і дитсадків, а також в центрах сіл зав-
жди знаходять підтримку в Фонді. Результат говорить сам за 
себе: 63 майданчики тішать сьогодні малечу та батьків у всіх 
районах Волині. Найбільш ініціативними виявилися жителі 
Маневицького, Камінь-Каширського, Ківерцівського та Лю-
бешівського районів. Третина майданчиків – 19 – з’явилися у 
їхніх населених пунктах. 

Загалом за сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
починаючи з 2011 року, у Волинській області збудовано май-
же 100 дитячих ігрових зон з новенькими каруселями, гойдал-
ками та розвагами. Нагадаємо про найяскравіші з них. 

У СЕЛО НА КАНІКУЛИ – 
З РАДІСТЮ
Цього літа на канікули до бабусь і дідусів у 
Цеперів як ніколи охоче їдуть внуки. Адже в селі 
на них чекає цікаве дозвілля на новому дитячому 
майданчику. Облаштувати ігрову та розвивальну 
зони у Цеперові вдалося завдяки спільним 
зусиллям небайдужої громади та Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Згуртована громада зібрала майже 15 тисяч гривень. 
Кожна родина, в якій підростають діти, виділила на реа-
лізацію проекту по 500 гривень. Погодьтеся, сума чима-
ла. Власними силами батьки впорядкували територію і 
встановили дерев’яну огорожу. 

Тепер у центрі Цеперова завше чути дитячі голоси. 
Хлопчикам і дівчаткам подобаються гойдалки, каруселі, 
балансири й лазанки. Малюки почуваються комфортно у 
своїй міні-країні. А дорослі готуються до облаштування 
футбольного поля, адже розуміють, що здоров’я дітей – 
найвигідніше вкладення коштів.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцький район

МРІЇ СТАЮТЬ 
РЕАЛЬНІСТЮ

На спортивному майданчику навчально-виховного 
комплексу смт Заболоття зібралися чи не всі учні школи. 
Нині в них свято – урочиста презентація нового спор-
тивного обладнання. Проект вдалося реалізувати зав-
дяки активній співпраці Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та місцевої громади.

Оновлений майданчик – не лише радість для дітей, 
а й давня мрія директора НВК Валентини Мороз, яка 
понад 30 років віддала школі, чотири з яких очолює за-
клад.

Згідно з проектом, у школі передбачалося два спор-
тивні зали, великий майданчик. Проте, коли почали 
будівництво, країну спіткала фінансова криза. Через не-
достатнє фінансування зробили лише один спортзал. У 
мріях залишилися й обіцяний майданчик та асфальтова-
ні доріжки навколо школи. У планах – футбольне поле 
поряд з НВК.

Практика свідчить: якщо громада активна та ініціа-
тивна, то успіх їй гарантовано. На Ратнівщині прожи-
вають люди, які дбають про розвиток свого краю. Адже 
за рік діяльності представництва у Ратнівському районі 
люди стали активніше звертатися з ідеями та проектами, 
що спрямовані на покращення життя краян.

Ірина ЮЗВА,
Ратнівський район

СИЛА ГРОМАДИ ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Гарний подарунок отримали наймолодші 
жителі села Оленівка Рожищенського району

Про сучасний дитячий ігровий майданчик жителі 
села Пульмо Шацького району мріяли давно

Урочисте відкриття майданчика 
в селі Дольськ на Любешівщині 

Майданчик у селі Залаззя Любешівського 
району: радість для дітей та батьків

Ігровий майданчик для «Нашого 
містечка» у Володимирі-Волинському

Перший крок назустріч мрії зробили жителі 
міста Берестечка Горохівського району

У селі Ратнів Луцького району 
малеча тепер має яскраве дозвілля 

Оновлений майданчик – 
радість для школярів Бульбашкове шоу в Цеперові
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СУБОТА 24 червня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 12.50, 

23.20, 00.10 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 23.00 Світ on line
08.45, 00.15 Телемагазин
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
09.30 М/ф «Христофор 

Колумб. Остання 
мандрівка»

10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
13.00 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
18.10 Чоловічий клуб. 

Спорт
19.25 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
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху
01.20 Д/с «Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє»
02.50 Д/с «Національні 

парки»
04.45 Д/ф «Рейх: крах 

чорних селекціонерів»

UA: ПЕРШИЙ

04.30 Т/с «Татусеві дочки»
05.25, 06.43 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
09.40 Ревізор
12.10 Страсті за 

Ревізором
15.00 Х/ф «Елвін та 

бурундуки 2»
16.45 Х/ф «Хроніки 

Нарнії: Підкорювач 
світанку»

19.00 Х/ф «Неймовірні 
пригоди Адель 
Блансек»

21.00 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменів»

23.00 Х/ф «Сіністер»
01.15 Х/ф «Черепи»

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

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

вбиваємо дітей»
15.15 Х/ф «Дружина за 

контрактом»
17.10 Х/ф «Мама 

напрокат»
19.00 Х/ф «Поділись 

щастям своїм»
23.25 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
01.10 «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»

10.15 Х/ф «Король - 
полярний ведмідь»

12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

13.25 «Орел і Решка»

23.50 «Вечірній квартал»

01.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Сьогодні
07.15, 05.20 Зірковий 

шлях
09.00 Т/с «Ключі від 

щастя. Продовження»
15.20 Т/с «Ключі від 

щастя. Продовження »
18.10, 19.40 Т/с «Салямі»
22.20 Х/ф «Справи 

сімейні»
00.10 Реальна містика
02.40 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30, 00.00 Містична 

Україна
08.20, 18.20 У пошуках 

істини
10.00 Смертельний 

двобій
11.40, 21.10 Завоювати 

небо
13.30 Мадагаскар: 

зелений рай
16.20 Річкові монстри
23.00 Паранормальний 

світ

МЕГА

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

Вихідний»
10.00 «Таємний код Віри»
11.00 «Сказочная Русь »
11.45, 23.10 «Світське 

життя»
12.45 Х/ф «Танець 

метелика»
16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал»
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Pнай наших»
00.10, 02.20 «Ліга сміху 2»

1+1

06.10 Мультфільм
06.30 Х/ф «Трень-брень»
08.25 Х/ф «Дайте книгу 

скарг»
10.15 Х/ф 

«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

12.00 Х/ф «Діамантова 
рука»

14.00, 20.30 Т/с «Шлюб за 
заповітом: Повернення 
Сандри»

20.00 «Подробиці»
22.10 Х/ф «Бідна Liz»
00.00 Х/ф «Дорога на 

Арлінгтон»
02.10 Док.проект «Віктор 

Цой. Група крові»
03.00 Х/ф «Асса»

ІНТЕР

05.05 Т/с «Відділ 44»
06.35 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.25 Я зняв!
09.20 Т/с «На трьох»
12.35, 13.00 Х/ф «Сліпа 

лють»
12.45, 04.20 Факти
14.20 Х/ф «Прибульці»
16.20 Х/ф «Прибульці-2. 

Коридори часу»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Прибульці в 

Америці»
21.45 Х/ф «Початковий 

код»
23.30 Х/ф «Вовки»
01.15 Т/с «Лас-Вегас»
02.40 Стоп-10
04.45 Т/с «Слідчі»

ICTV

07.20 М/с «Дора-
мандрівниця»

07.50 Мультмікс
09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.40 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.10 М/ф «Червона 

Шапка проти зла»
12.35 Одного разу під 

Полтавою
14.10 Казки У Кіно
16.20 Х/ф «Голодні ігри: 

Переспівниця»
18.25 Х/ф «Отже, війна»
20.15 Х/ф «Морська 

пригода»
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф «Паралельні 

світи»
01.50 Казки У
03.55 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
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 «Агросвіт»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до 

успіху»
13.40 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
14.35 Т/ц «Музеї 

Волині» (Ковельський 
історичний музей)

14.55 «Кольорова 
співаночка»

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Акценти»
20.20 «В об’єктиві - 

Нововолинськ»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.30 «Вікно в Америку»
23.15, 03.35 «Волинська 

веселка»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 «Ковель: події, час»
01.35 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
02.40 Т/ц «Спадщина»
03.10 Т/ц «Видатні 

волиняни»
04.30 «Міжнародний 

проект культурно-
професійних обмінів»

06.00 «Остання 
барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Волинський 
портрет

07.00, 18.00 Мозаїка 
батьківства

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

21.55, 00.25, 02.55 
Погода

08.45, 18.30, 20.30, 
22.00, 02.20 Вголос

09.45 Я тут живу
10.00 Запитай у депутата
11.00 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Англійські Класи
12.30 Слідство Інфо
14.00 Так чи інакше
15.00 Джем

АВЕРС 16.00 Так чи інакше
17.00 Програма 

«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 «Спадщина 

сестер Корваль»
23.40 Феєрія мандрів
00.30 Музична скринька
01.00 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
02.00 МузейОк
03.00 Джем
04.00 Ретроспектива: 

«Острів скарбів»
05.40 Волинський 

портрет

П’ЯТНИЦЯ 23 червня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.25 На 
слуху 08.35 Територія 
закону 08.40 Паспорт.
Ua 08.45 Світ он лайн 
09.00, 16.30 Т/с «Площа 
Берклі» 10.00 Обличчя 
війни 10.20 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
11.15 Д/с «Національні 
парки» 12.10, 20.20 
Д/с «Порятунок ферми» 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.40 «Схеми» 
14.05 Т/с «Анна Піль» 
15.35 Віра. Надія. 
Любов 17.25 Хто в домі 
хазяїн? 17.45 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50, 
22.50 З перших вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.25 з 
перетягування канату 
21.50 Т/с «Оповідання 
ХІХ століття» 22.55, 
05.50 Вічне 23.00 
Підсумки 23.50 Від 
першої особи 00.15 
Телемагазин 02.10 Т/с 
«Таксі» 03.30 Фольк-
music 04.30 Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.25 Зона ночі

04.10 Т/с «Татусеві дочки»

05.35, 18.00 Абзац

06.33, 07.55 Kids Time

06.35 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»

08.00, 19.00 

Супермодель по-

українськи

21.40 Половинки

01.20 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Х/ф «Наречена 

мого друга»

10.05 Х/ф «Щоденник 

лікаря Зайцевої»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30 Х/ф «Дружина за 

контрактом»

20.25, 22.45 Х/ф «Мама 

напрокат»

23.00 «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» 
10.00, 16.20 «Файна 
Юкрайна» 10.30, 00.45 
«Розсміши коміка» 11.30, 
19.00 «Навколо М» 12.25, 
01.35 «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» 02.20 «Нічне 
життя» 

К1
06.10, 12.50 Агенти 

справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

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»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.45, 00.00 Т/с 

«Мамочка моя»
23.20 «Слідами популістів» 

Спеціальний репортаж
02.30 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, 00.30 Правда 
життя 10.00, 21.40 Річкові 
монстри 10.50 Пригоди 
Остіна Стівенса 11.50 
Мадагаскар: зелений рай 
13.40 Містична Україна 
15.20 Смертельний 
двобій 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Школа виживання: 
леви 18.00 Незвичайна 
наука 19.00 Легенди 
карного розшуку 20.00 
1377 спалених заживо 
22.40 Мегаяхти 23.40 
Смертельний двобій 

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 
- 2»

10.55, 12.20 «Міняю 
жінку - 5»

12.40 Т/с «Матусі»
13.55, 14.55 Т/с «Свати 

- 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15, 22.25 «Ліга сміху 2»
00.20 «Вечірній Київ»
04.15 «Маленькі гіганти»

05.15 «Подробиці»
05.55 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 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.00 «Подробиці 

тижня»
22.00 Док.проект «Віктор 

Цой. Група крові»
23.00 Х/ф «Асса»
03.40 Док.проект 

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

1+1 ІНТЕР

05.00 Дивитись усім!
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 12.45, 15.45, 04.45 

Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.05, 13.20 Х/ф «Чорна 

книга»
14.20, 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 «Сліпа лють»
02.00 Т/с «Лас-Вегас»
03.25 Стоп-10

ICTV

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.00, 01.35 Х/ф 

«Споконвіку 
назавжди»

12.20, 18.50 Казки У Кіно
12.45 Одного разу під 

Полтавою
13.45 Готель Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

арешт»
15.30, 03.35 Віталька
17.50 Країна У
20.00 Х/ф «Отже, війна»
21.50 Х/ф «Морська 

пригода»
23.35 Х/ф «Ніколи не 

здавайся»

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 Музична вистава 

«Дюймовочка»
12.00 «Творчий портрет»
12.30 «Євровибір»
13.25 Т/ц «Видатні 

волиняни»
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 Т/ф «Сто доріг 

любові Юрія Поліщука»
18.30 Т/ц «Твій дім»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

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

погляд»
01.55 Т/ф «Рунчак»
02.15 Т/ф «Людмила 

Приходько: мене судьба 
нагородила»

02.50 Т/ф «Ігор Білозір. На 
зламі епох»

03.40 «Волинська веселка»
04.30 «Музичний проспект»
05.00 «Агросвіт»
05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Мультфільм
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»

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, 02.20 
Вголос

08.45, 23.40, 05.40 
Феєрія мандрів

09.10 Т/с «Роксолана»
10.00 Х/ф «Спадщина 

сестер Корваль»
11.30 Діагноз: здоров’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
14.00 Шукаємо таланти

АВЕРС 14.30 Слідство Інфо
15.00 Джем
16.00 Поспілкуймося
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 «Спадщина 

сестер Корваль»
00.45 Я тут живу
01.00 Т/с «Сьомий 

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

«Моє кохання»

ПРОДАЮТЬ НАГОРОДУ 
КАНСЬКОГО 
ФЕСТИВАЛЮ 

Французький 
режисер 

Абделатіф Кешиш 
хоче виставити 
нагороду 
Канського 
кінофестивалю 
на продаж. Він 
отримав ї ї у 2013 
році за фільм 
«Життя Адель».

Гроші вкладе в фінансування свого но-
вого фільму «Мактуб, моя любов», пише 
Birdinfl ight.com.

Знімання стрічки вже завершено, але 
банк заблокував кредитну лінію проекту. 
Тому кошти, виручені від продажу «Золотої 
пальмової гілки», Кешиш планує витратити 
на оплату роботи фахівців, що працюють 
над новою стрічкою. 

У центрі сюжету картини – історія сце-
нариста, який має повно життєвих проб-
лем після того, як відвідує рідне місто в 
Середземномор’ї.

є охочі?

Фільм «Ліга видатних джентльменів»

Фільм «Мама напрокат»

Фільм «Отже, війна»

21:00

20:25

20:00

kritikanstvo.ru

Фільм «Початковий код»

21:45

kino-teatr.ua

kinofi lm
s.m

e

enter.lviv.ua

hochu.ua

БАР – ЗА МОТИВАМИ 
«ГРИ ПРЕСТОЛІВ»

Американська компанія Drink 
відкриє у Вашингтоні поп-ап бар, 

присвячений відомому фентезійному 
серіалу «Гра престолів». Заклад 
працюватиме з 21 червня до 27 серпня.

Як розповідають власники бару, кожна 
зала буде оформлена відповідно до геогра-
фічних регіонів серіалу: Вестерос і Ессос. У 
барі також відтворять Зал ликів і Залізний 
трон, а зустрічатимуть гостей дракони.

Шанувальники серіалу зможуть кушту-
вати тематичні коктейлі з дотепними на-
звами. Наприклад, What Is Dead May Never 
Die («Що мертве, померти не може») і The 
Lannisters Send Their Regards («Ланністери 
передають привіт»).

Відкриття бару присвячене прийдеш-
ній прем’єрі сьомого сезону серіалу, яка 
відбудеться 16 липня 2017 року.

фанатам на втіху

pinterest.com

О
Ю 

ш 

hochu.ua
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НЕДІЛЯ 25 червня
06.00 Світ православ’я
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.15 Телемагазин
09.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

10.00 Х/ф «Потаємні 
місця»

12.00 Театральні сезони
12.30, 01.20 Д/с «Блюз. 

Мартін Скорсезе 
представляє»

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

путівник»
16.45 Д/ф «Генна 

інженерія. Люди Х»
17.15 Х/ф «Ціна солі»
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
02.50 Д/с «Національні 

парки»
04.40 Д/ф «Кузьма 

Дерев’янко. Генерал 
Перемоги»

05.25 Д/ф «Ангел помсти»

07.05 Т/с «Відділ 44»
10.30 Х/ф «Початковий 

код»
12.15, 13.00 Х/ф 

«Прибульці»
12.45 Факти
14.50 Х/ф «Прибульці-2. 

Коридори часу»
17.00 Х/ф «Прибульці в 

Америці»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «У пастці 

часу»
22.50 Х/ф «13-й район. 

Цегляні маєтки»
00.35 Х/ф «Вовки»
02.05 Т/с «Лас-Вегас»
03.35 Т/с «Слідчі»

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.10 М/ф «Болт та Бліп 

спішать на допомогу»
11.30, 00.00 Х/ф «Мої 

aфриканські пригоди»
13.05, 04.10 Віталька
19.50 Одного разу під 

Полтавою
20.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
01.35 Х/ф «Анничка»
02.55 Казки У

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.30 Прем’єра 

телециклу: «Забуті смаки 
Луцька» (Історично-
кулінарне шоу)

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

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

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

МІКС»
12.15 «Кошик творчих 

ідей»
12.40 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
13.15 «Дзвони Волині»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Сьомий 

Всеукраїнський 
благодійний фестиваль 
«Волинський Благовіст»

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.00 Прем’єра 

телециклу: «Забуті смаки 
Луцька» (Історично-
кулінарне шоу)

20.20 «Вісник обласної 
ради»

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

100»
00.25 Т/ц «Музеї 

Волині» (Ковельський 
історичний музей)

00.50 Українське кіно 
на «Новій Волині»: х/ф 
«Дорога на Січ»

02.20 Т/ц «Історія без 
купюр»

02.55 «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»

11.40 «Планета земля 2»

12.40 Х/ф «Поділись 
щастям своїм»

17.05 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

19.00, 02.15 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

22.45 «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»
09.45 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.10 Х/ф «Король - 

полярний ведмідь»
12.50 «Орел і Решка»
23.00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга»
01.00 «Розсміши коміка»
02.30 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Мамочка моя»
13.10 Т/с «Салямі»
16.45, 20.00 Т/с «Долю не 

обдуриш»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.20 Т/с «Я житиму»
01.10 Реальна містика
02.50 Таємний код 

зламано. Код Джокера
03.35 Таємний код 

зламано. Думка
04.20 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Містична Україна
08.20 У пошуках істини
10.00 Смертельний двобій
11.40, 21.10 Завоювати небо
13.30 Мадагаскар: 

зелений рай
14.30 Таємниці Міссісіпі
15.20 Природа сьогодення
16.20 Річкові монстри
23.00 Паранормальний світ
23.40 Місто
00.20 1377 спалених заживо
01.10 Майор «Вихор»
02.00 Чорна піхота
02.50 Лікар Хайм
03.40 Аджимушкай. 

Підземелля смерті
04.30 Леонід Биков. 

Зустрічна смуга

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.15 «ТСН»
07.15 «Українські 

сенсації»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 

2017»
10.50, 12.00, 13.05, 

14.10, 15.05, 16.10, 
17.05, 18.15 «Світ 
навиворіт - 5: Індонезія»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Інша жінка»
00.50 «Аргумент кiно»
01.45 «Світське життя»
04.20 «Таємний код Віри»

05.20, 20.00, 02.05 
«Подробиці»

05.50 Мультфільм
06.25 Х/ф 

«Найчарівніша та 
найпривабливіша»

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 «З речами на 

виліт!»
13.50, 20.30 Т/с «Шлюб 

за заповітом: Танці на 
вугіллі»

23.10 Х/ф 
«Інтердівчинка»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.09, 08.19 Kids Time
06.10 Х/ф «Чарлі і 

шоколадна фабрика»
08.20 Х/ф «Елвін та 

бурундуки 2»
10.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: 

Підкорювач світанку»
12.15 Х/ф «Три 

мушкетери»
14.20 Х/ф «Неймовірні 

пригоди Адель Блансек»
16.20 Х/ф «Ліга видатних 

джентльменов»
18.45 Х/ф «Шанхайські 

лицарі»
21.00 Х/ф «Самотній 

рейнджер»
00.00 Х/ф «Сіністер 2»
01.50 Х/ф «Стерв’ятник»

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

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

часі». Спецвипуск
08.25, 09.25, 18.55, 

21.55 Погода
08.30, 14.30, 21.00 

Феєрія мандрів
08.50, 14.50, 18.30, 

20.30 Вголос
09.30 Вісник обласної ради
10.00 Т/с «Сьомий 

перстень чаклунки»
11.00 Так чи інакше
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
15.00 2Я - одне життя
16.00 Джем

АВЕРС 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 «Спадщина 

сестер Корваль»
23.30 У фокусі Європа
00.00 Огляд світових 

подій
00.30 Музична скринька
01.15 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Джем
04.00 Волинський 

портрет
04.30 Ретроспектива: 

«Навала»

ФУТБОЛ 1

ПН 19 червня ВТ 20 червня СР 21 червня ЧТ 22 червня ПТ 23 червня СБ 24 червня НД 25 червня
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
20.30, 22.30, 01.30, 03.35, 
05.40 Топ-матч 06.10 Уеска - 
Хетафе. Плей-оф 08.10 Шахтар 
- Зірка 10.10 Реал - Спортінг. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.00 Ман 
Сіті - Барселона. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.50 Челсі - Вест 
Гем. Чемпіонат Англії 15.55 
Феєнорд - МЮ. Ліга Європи 
УЄФА 17.45 «Барселона Луїса 
Енріке». Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 18.40 Тенерифе 
- Кадіс. Плей-оф (1 раунд). 
Чемпіонат Іспанії 20.40 
Саутгемптон - Арсенал. Кубок 
Англії 22.45 «Реал - Чемпіон!». 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Шахтар 
- Коньяспор. Ліга Європи УЄФА 
01.45 Боруссія (Д) - Бенфіка. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 03.50 Ліверпуль - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
20.30, 22.30, 01.30, 03.35, 
05.40 Топ-матч 06.10 Челсі - 
МЮ. Чемпіонат Англії 08.10 
Шахтар - Олександрія 10.10 
Боруссія (Д) - Реал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.00 Олімпік 
- Дніпро 13.50 Вотфорд - Челсі. 
Чемпіонат Англії 15.55 МЮ - 
Зоря. Ліга Європи УЄФА 17.45 
«Реал - Чемпіон!». Чемпіонат 
Іспанії 18.40 Вільярреал - 
Рома. Ліга Європи УЄФА 20.40 
Саттон Юнайтед - Арсенал. 
Кубок Англії 22.45 «Барселона 
Луїса Енріке». Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Тенерифе - Кадіс. 
Плей-оф (1 раунд). Чемпіонат 
Іспанії 01.45 Тоттенгем - Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 
03.50 Бешикташ - Олімпіакос. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
22.30, 01.30, 03.35, 05.40 
Топ-матч 06.10 Арсенал 
- Баварія. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 08.10 Шахтар 
- Дніпро 10.10 Реал - Легія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.00 
Вікторія Пльзень - Аустрія. Ліга 
Європи УЄФА 13.50 Челсі - 
Бернлі15.55 МЮ - Фенербахче. 
Ліга Європи УЄФА 17.45 «La-
Liga Docs» 1 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 18.50 Хетафе - Уеска. 
Плей-оф (1 раунд). Чемпіонат 
Іспанії 20.40 Арсенал - 
Лінкольн Сіті. 1/4 фіналу. Кубок 
Англії 22.40 «LaLiga Docs» 2 
епізод. Чемпіонат Іспанії 23.40 
Халл Сіті - Евертон. Чемпіонат 
Англії 01.45 Фіорентина - 
Боруссія (М). 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 03.50 Вотфорд - 
Тоттенгем. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
01.40, 03.35, 05.40 Топ-
матч 06.10 Зірка - Динамо 
08.10 Сталь - Шахтар 10.10 
Легія - Реал. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.00 Тоттенгем - Вест 
Бромвіч. Чемпіонат Англії 
13.50 Свонсі - Челсі. Чемпіонат 
Англії 15.55 Фенербахче - МЮ. 
Ліга Європи УЄФА 17.40 «La-
Liga Docs» 2 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 18.40 Матч 1. Плей-оф 
(2 раунд). Чемпіонат Іспанії 
20.25 Арсенал - Ман Сіті. 1/2 
фіналу. Кубок Англії 22.55 «La-
Liga Docs» 3 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 23.50 Тоттенгем - Гент. 
Ліга Європи УЄФА 01.45 
Олександрія - Волинь 03.50 
Ман Сіті - Монако. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч 
06.10 Бернлі - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 08.10 Шахтар 
- Волинь 10.10 Спортінг - Реал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.00 
Динамо (К) - Бешикташ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.50 Челсі 
- Ліверпуль. Чемпіонат Англії 
15.50 МЮ - Феєнорд. Ліга 
Європи УЄФА 17.40 «LaLiga 
Docs» 3 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 18.35 Лестер - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 20.25 
Арсенал - Челсі. Фінал. Кубок 
Англії 22.35 «LaLiga Docs» 
1 епізод. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Матч 1. Плей-оф (2 
раунд). Чемпіонат Іспанії 01.45 
Тоттенгем - Сток Сіті. Чемпіонат 
Англії 03.50 Олімпік - Зірка 

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
22.30, 01.30, 03.35, 05.40 
Топ-матч 06.10 Фенербахче - 
МЮ. Ліга Європи УЄФА 08.10 
Шахтар - Динамо 10.10 Реал 
- Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.00 Матч 1. Плей-оф (2 
раунд). Чемпіонат Іспанії 13.50 
Арсенал - Челсі. Чемпіонат 
Англії 15.55 Зоря - МЮ. Ліга 
Європи УЄФА 17.45 «LaLiga 
Docs» 4 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 18.25 Барселона - 
Боруссія (М). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.10 Світ Прем’єр-Ліги 
20.40 Наполі - Бенфіка. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 22.45 «LaLiga 
Docs» 5 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Олімпік - 
Шахтар 01.45 Атлетік - Генк. 
Ліга Європи УЄФА 03.50 
Сандерленд - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
20.30, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-
матч 06.10 Легія - Реал. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 08.10 Ворскла 
- Шахтар 10.10 Реал - Наполі. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.00 Вест Гем - Арсенал13.50 
Халл Сіті - Челсі. Чемпіонат 
Англії 15.55 МЮ - Сент-Етьєнн. 
1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 17.45 «LaLiga Docs» 5 
епізод. Чемпіонат Іспанії 18.40 
Ліверпуль - Вест Гем. Чемпіонат 
Англії 20.40 Матч 2. Плей-оф (2 
раунд). Чемпіонат Іспанії 22.30 
Світ Прем’єр-Ліги 23.00 «LaLiga 
Docs» 4 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Ліон - Рома. 1/8 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
01.45 Сандерленд - Евертон. 
Чемпіонат Англії 03.50 ПСЖ 
- Барселона. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

Фільм «13-й район. Цегляні маєтки»

22:50

kino-teatr.ua

Фільм «Самотній рейнджер»

21:00

kino-teatr.ua

фестиваль

Луцьк

У Луцьку 10 червня стартував туристичний 
сезон. Відкрили його середньовічним фестива-
лем «Князівський бенкет» на Замковій площі. 

Дійство влаштували, аби показати лучанам 
і гостям міста, що Луцьк має цікаву історію, не 
менш видатну, ніж інші європейські міста. Зга-
дати хоча б знакову подію – З’їзд європейських 
монархів у 1429 році.

Цьогорічне дійство розпочалося з урочис-
тої ходи містом, яку очолив князь Вітовт разом 
зі своєю свитою.

«Нині я надаю честь на особливо урочисту 
аудієнцію і влаштовую бенкет громаді луцькій і 
гостям Лучеська Великого. Висловлюю велику 
радість, що зібралися ми біля замку Луцького, 
що є одним із семи чудес України», – промовив 
князь, якого зіграв директор радіостанції «СіД 
FM» Андрій Зубенко.

Як свідчення гостинності Луцька та з на-
годи відкриття туристичного сезону Вітовт 
вручив символічний ключ від міста туристу з 

«КНЯЗІВСЬКИЙ БЕНКЕТ» 
ВІДКРИВ ТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН

Кам’янського.
«Дуже добре, що в нас відбуваються не тіль-

ки музичні, розважальні фестивалі, а й такі свя-
та середньовічного духу, пов’язані з історією 
нашого міста. Вони направду унікальні», – за-
значив виконувач повноважень міського голо-
ви Луцька Ігор Поліщук.

Аби передати колорит та автентику княжої 
доби, організатори подбали не лише про серед-
ньовічні наїдки, а й підготували цікаву розва-
жальну програму: лицарські бої, виступи театрів, 
середньовічні танці, прогулянки верхи тощо. На 
території фестивалю діяли виставки рукотворів, 
відбувалися майстер-класи й конкурси.

volynnew
s.com
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консультація лікаря

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

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

МФО 303440

ЯК КРАЩЕ ЛІКУВАТИ ВАРИКОЗ
Турбує важкість у 

ногах? Розширені 
вени? З’явилися 

рани або змінився колір 
шкіри на гомілках? Тоді 
вам варто дізнатися 
більше про можливості 
сучасного лікування 
варикозної хвороби. На 
запитання відповідає хірург 
МЦ «Боголюби» Сергій 
Крижановський.

– Розширені вени на ногах – 
проблема косметична чи медична?

– Варикоз (або варикозне роз-
ширення вен) – це незворотне роз-
ширення та подовження вен. Проб-
лема і естетична, і медична. Адже 
варикоз – це не просто розширені 
вени. У них накопичується кров че-
рез неспроможність клапанів. Ця 
кров застоюється й отруює тканини 
навколо. Від варикозу не помирають, 
але він призводить до негативних 
наслідків у всіх тканинах ніг. Застій 
крові впливає на суглоби (руйнує 
їх, адже порушується кровообіг, і 

суглоби недоотримують достатню 
кількість крові). У рани потрапляє 
інфекція, яка може сприяти утворен-
ню бешихи («рожі»). Варикоз також 
сприяє утворенню у венах тромбів 
(розвивається тромбофлебіт).

– Які симптоми варикозної 
хвороби?

– Насамперед звертають увагу 
на розширені вени на ногах. Вари-
коз також супроводжують набряки, 
важкість у ногах, судоми (особливо в 
нічний час). Згодом змінюється колір 

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, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (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, ме-
талеві штахети з одно- та двоcтороннім 
фарбуванням, ширина – від 8 до 13 см (ма-
тові, глянцеві, золотий дуб, темний дуб). 
Оцинковані труби, ринви, коліна. Ціна ви-
робника. 050-682-21-71, 096-129-25-88.

 Продам дрова, пісок, щебінь різних фрак-
цій, блоки будівельні, цеглу. Доставка пи-
ломатеріалів вантажопідйомністю до 12 т. 
050-378-19-98.

 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, кабі-
на, хороший 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, 
налаштування та обслуговування ГБО 2-го 
та 4-го поколінь: КМЕ, Stag, Optima, LPG-
tech, TOMASETTO та ін. Гарантія на вста-
новлене обладнання. Заміна несправних 
комплектувальних, фільтрів газу. Проми-
вання газових та бензинових форсунок, 
перевірка свічок запалювання на стенді. 
Луцьк, вул. Наливайка, 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 євроремонтом 
у центрі с. Липини, Луцький р-н. Загаль-
на площа 50 м2, площа кухні 8 м2. Розта-
шована на 2-му поверсі 2-поверх. будин-
ку. Є сарай, підвал, грядка. Ціна договірна. 
066-254-63-47.

 Продам земельну ділянку під будівни-
цтво (0,12 га) в с. Княгининок Луцького 
р-ну, вул. Зоряна, 7, біля траси, можливий 
торг. 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.

 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.

 Терміново недорого продам земельну ді-
лянку 0,23 га в с. Соловичі Турійського р-ну, 
вул. Медова, 7, поряд із озером Велимче. 
068-332-20-19.

РОБОТА

 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).

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеці-
альності; різноробочі на склади, фабрики; 
зварники, слюсарі, столяри. Високі зарп-
лати, перевірені роботодавці. Візова під-
тримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 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.

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).

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

 Промислові (топінгові) підлоги. Влашту-
вання. Будівельні роботи. 050-611-88-25.

 Чищення каналізацій професійним об-
ладнанням. Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Косіння тра-
ви. Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

РІЗНЕ

 Продамо саджанці великоплідної ма-
лини та інших плодових. Висилаємо пош-
тою 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.

 У м. Луцьку (можливо, в маршрутці №23) 
загублено гаманець із цінними докумен-
тами на ім’я Бугайчука Артема і Чаруши-
ної Кристини. Прохання повернути за ви-
нагороду. 099-203-28-53, 099-444-22-76, 
050-687-41-85.

бо клапан не працює. Аналогічна си-
туація з народними методами. При-
кладайте капусту, мед чи будь-що – не 
допоможе.  Так само не допомагають 
і п’явки. Таке лікування має ще й ба-
гато ризиків, тому ставити п’явки 
людям із варикозом не рекомендую. 
Мазі та креми дають одноденний 
ефект: ноги набрякли, їх намастили, 
і, можливо, сьогодні буде легше. Але 
мазі не лікують. У Європі більшість 
фахівців не застосовують медикамен-
тозні засоби проти варикозу.

– Які методи лікування вари-
козу ефективні? 

– Є чотири основні способи опе-
ративного лікування варикозної хво-
роби. Це склеротерапія, лазерна або 
електрокоагуляція, видалення вен і 
гемодинамічна корекція CHIVA. Мето-

дика, яку я рекомендую, – гемодина-
мічна корекція CHIVA. Вона вважаєть-
ся найефективнішою за тривалістю. 
Ризик рецидиву значно менший, ніж 
у разі застосування інших методик. 
Одразу після операції пацієнт може 
їхати додому й не потребує тривалої 
реабілітації. Порівняно з іншими, ця 
методика є доволі недорогою. Якщо 
людина із ознаками варикозу не пла-
нує робити операцію (не дозволяє 
вік, супутні захворювання абощо), у 
такому разі найефективніший спосіб 
лікування – компресійна терапія. Це 
носіння компресійної білизни, елас-
тичних бинтів, пресотерапія.

– Яких правил потрібно дотри-
муватися людям із варикозом? 

– Не набирати вагу, більше ходи-
ти й лежати, менше сидіти і стояти.

Луцький р-н, с. Тарасове, вул. Лісова, 1Б
(між корпусом ВОКЛ і лісом)

(0332) 20-07-02, (099) 44-55-404, (067) 851-79-38

bogolubu@gmail.com, www.bogolybu.com.ua

Гемодинамічна корекція CHIVA вважається найсучаснішою 
й найефективнішою методикою. Її широко застосовують 
у Європі, адже вона передбачає не видалення вен, а 
моделювання венозного кровотоку. Під контролем УЗД 
хірург знаходить неспроможні вени й унеможливлює 
застій крові в них. Ця методика малотравматична, 
втручання проводять під місцевим знеболенням, що 
дозволяє пацієнтові одразу після нього повернутися 
додому. А оскільки вени не забирають, то причини 
відновлення варикозної хвороби практично немає.

На варикозне розширення вен страждає приблизно від 15 
до 30% населення планети. Хвороба в 10 разів частіше 
трапляється у Європі, ніж в Африці або Азії. Фактори 
ризику: ожиріння; вроджена патологія судинної стінки; 
вік (від 30 до 50 років); стать (жінки); робота «на ногах» 
у теплому приміщенні (сприяє розширенню кровоносних 
судин). Варикоз – часте явище у жінок після 50 років, 
які страждають на ожиріння, а також у вагітних. При 
вагітності високі рівні естрогену сприяють релаксації 
м’язів венозної стінки. 

шкіри, з’являються трофічні вираз-
ки. Буває, що у пацієнтів із варико-
зом  немає ані набряків, ані важкості 
в ногах, тобто їх нічого не турбує. 
Та якщо є зміна кольору шкіри – це 
ознака порушення венозного від-
току. У такому разі вкрай потрібно 
пройти лікування. Хоча причиною 
важкості в ногах може бути не тільки 
варикоз, тому треба неодмінно про-
консультуватися з лікарем. 

– Чи ефективні мазі, креми, пі-
гулки, краплі і... народні методи?

– Уявіть, що у крані не працює 
клапан. Під дією гравітації з нього 
буде текти вода. Мастіть його скільки 
завгодно, а вода буде текти все одно, 

Хірург МЦ «Боголюби» 
Сергій Крижановський

  Інна СЕМЕНЮК
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питися. Знаєте, що я можу сказати 
про українську медицину? Те, що 
ней рохірург Іван Бобрик чудово 
зробив мені операцію, за що йому 
дуже вдячний. А більше – нічого. 

У міській лікарні Світлані сказа-
ли, що Андрій безнадійний. Лікарі 
запитували жінку, навіщо їй такий 
син. Мовляв, нащо доглядати за ово-
чем, який тільки дивитиметься у сте-
лю і все. 

Після травми була суцільна бо-
ротьба за життя. Прооперували в об-
ласній лікарні. Поставили титанові 
пластини в хребет. Жінка каже, що їм 
дуже допомогли медики з обласної. 
Тепер вона завжди просить у Бога 
здоров’я для цих лікарів.

– Потім знайшли хорошого лікаря 

аж у Закарпатті, – каже Світлана. – Він 
нам дуже допоміг і за три роки не 
взяв жодної копійки. Підтримав нас 
морально. Вселив віру в те, що Андрій 
зможе ходити, але на це треба час. Це 
єдиний лікар, який дав нам надію. Бо 
усі інші на нас поставили хрест.  

Якось Світлана ішла містом. По-
бачила людей зі скринькою для по-
жертв, а на ній – фото Андрія. Жінка 
розплакалася, коли дізналася, що є 
стільки друзів, знайомих і незнайо-
мих людей, які готові прийти на до-
помогу в скрутну хвилину. По всьому 
Луцьку друзі Андрія збирали гроші 
на його лікування. Ці кошти для сім’ї 
тоді були як повітря і вода. 

Після двох років лежачого життя 
хлопець почав працювати. Вирішив, 

– Він не ходить, – зустрічає 
мене біля будинку мама 
Андрія. – Раптом ви не знаєте. 
Це я до того, аби вас не 
шокувати. Чотири роки тому 
з ним трапився нещасний 
випадок. Купався на ставку, 
невдало пірнув – пошкодив 
шийні хребці. Раніше міг 
тільки лежати. Тепер сидить, 
може ворушити руками, 
відчуває ноги.  

Разом із мамою Андрій Вронський 
живе в луцькій багатоповерхівці. Під-
німаємося ліфтом. Світлана каже, що 
він працює цілодобово. У невеличкій 
кімнаті – інвалідний візок та спеціаль-
ний візок для параплегіків. На дивані 
сидить хлопець. Відразу й не розгле-
диш, що він інвалід. Сідаю поруч, а 
мама вмощується на килимі. 

– Коли мама запитувала, чи змо-
жу я ходити, лікарі відповідали, що 
не впевнені, чи взагалі житиму, – 
каже Андрій. – Далі запевняли, що 
більш як дві доби точно не протягну, 
потім «робили ставки» на п’ять. А я 
он – досі живий.

Андрієві – 26. Дні, проведені у 
міській лікарні, він пам’ятає майже по 
годинах. Особливо, як лежав у реані-
мації, а лікарі чекали, поки він помре.

– Це був жах. У мене піднімалася 
температура під 40. Я не міг рухати-
ся. Дуже хотів пити. На столі стояв 
компот, – пояснює хлопець тепер. 
– Просив двох медсестер, щоб мене 
напоїли. Але ті так і не дали мені на-

– Завжди легше давати, ніж бра-
ти. Дуже важко було приймати чужі 
гроші. Не хотілося просити, але від 
кожної гривні тоді залежало життя 
Андрія. Він вміє ненав’язливо пере-
конати, – запевняє Світлана. – Якось 
сказав, що не таке вже й погане те 
мило у мене вийшло. І що ця перша 
партія буде для мене. А на продаж 
ми зробимо іншу. Виявилося, що 
ми додали туди багато олії, це мило 
швидко змилювалося й ніби вкрива-
лося інеєм. Тепер навчилися робити 
усе як слід. Робимо це не заради гро-
шей, хоч вони нам і потрібні, а тому, 
що нам це подобається. Вкладаємо у 
це душу. 

Збувають мило в інтернет-
магазині. Його купують не лише для 
себе, а й на подарунки, найбільше – 
перед святами. Цікаво, що на Волині 
купують мало, більше замовляють із 
Києва, Львова та Івано-Франківська. 
А якось було чималеньке замовлен-
ня з Польщі та США. 

Світлана проводжає мене на 
вулицю. Киває на сина. Жартує, що 
коли повернеться, то хоче, щоб Ан-
дрій кудись помчав самотужки. Не 
на візку. Ногами. 

– Добре, що ви прийшли, – усмі-
хається. – До сина приходять тільки 
найближчі друзі. Андрій не хоче, щоб 
його шкодували. Хоче, щоб до нього 
ставилися як до здорової людини. 

  Наталія ЛЕГКА
Стара Вижівка

умілі руки ПАСТЕЛЬНА КВІТКОВА 
ПАЛІТРА ОКСАНИ ЖИЛКИ

Вишивані роботи 
старовижівської 
майстрині, які вона 

радо дарує іншим, можна 
побачити не лише в Україні, 
а й у ближньому зарубіжжі, 
зокрема у Вірменії і навіть 
в Японії.

Старовинна легенда розповідає 
про те, як з’явилася на нашій землі 
квітка з незвичною назвою еустома. 
Уперше вона зацвіла на могилі не-
винної дівчини, яку згубив дух війни 
за те, що вона не захотіла стати його 
дружиною. Еустому, що в перекладі з 
латинської означає «та, що гарно го-
ворить», називають ще ірландською, 
японською трояндою, техаським 
дзвіночком, лізіантусом – «гіркою 
квіткою». Звісно ж, вона дуже гарна, 
тому квітникарі із задоволенням ви-
рощують її в своїх обійстях. А ще зрі-
зані квіти еустоми можуть до трьох 
тижнів тішити власника оригіналь-
ного букета.

На жаль, японську троянду в квіт-
нику педагога Оксани Жилки поки 
що годі шукати, зате вона пишно 
квітне на полотні, роботу над яким 
талановита майстриня зі Старої Ви-
жівки закінчила цієї весни, вкладаю-
чи в неї з кожним новим хрестиком 
частинку свого ніжного й вірного 
серця. Пелюстки на картині – наче 
обціловані сонцем думки про добро 
та омріяне щастя, якого прагне жінка 
і в пору юності, і в полудень зрілості. 
Власне, господиня цієї вишивки за 

Ацуку і виїхав за кордон, а картину 
забрав із собою. Згодом вирішила, 
що така ж має бути і в моїй оселі, 
тому взялася за цю роботу вдруге.

– Яка картина поклала початок 
вашій творчості? – запитання зву-
чить хоч і банально, та це ніби спо-
гад про перше кохання.

– «Озеро», – скромно показує на 
стіну майстриня, яка ніколи не змі-
нює голки, переходячи від одного ко-
льору до іншого, як це роблять деякі 
вишивальниці, і не залишає жодного 
«неправильного» хрестика: якщо хоч 
один не вдався – виплутує все. – Ви-
падково побачила схему в Ковелі і 
так сподобалася зображена на ній 

природа – гарне місце, спокій, одне 
слово, повна гармонія, що не втрима-
лася від спокуси відтворити всю цю 
красу на полотні. Потім народилася 
«Місячна ніч». На картину натрапила 
в польському журналі, на який ви-
гребла з кишені останні, й то чималі, 
гроші, але жодного разу не пошкоду-
вала про свій вчинок. Таких робіт ви-
шила кілька: одна поїхала в ближнє 
зарубіжжя, іншу подарувала на день 
народження, а третя – ось у мене.

Її творчий шлях у країну виши-
вання, ніби потічок, взяв початок з 
юних літ, коли навчалася в універси-
теті й потрапила в гості до подруги, 
яка народилася в Прибалтиці і сім’я 

якої згодом переїхала в Україну. Там 
уся кухня була обвішана натюрмор-
тами. Оксані так це сподобалося, що 
вирішила спробувати осягнути свої 
можливості в цьому ремеслі. Дівчи-
на довго вибирала схему для першої 
роботи. Відтоді й донині її полонять 
пастельні тони, тому від своєї звички 
не відступає.

– Не люблю яскравого, неприрод-
ного, штучного, такого, що навряд чи 
можна відшукати в лісі, на лузі, в квіт-
нику, тобто у живій природі, хоч мене 
все ж іноді запитують, чому кольори 
на моїх картинах приглушені, – веде 
далі моя співрозмовниця. – Люблю, 
коли довкола все справжнє: і кольо-
рова гама, що оточує людину, і почут-
тя. І квіти, залишки раю на землі, чи 
то вони живі, чи вишивані. 

Окрім картин, вдаються май-
стрині й вишиті сорочки. 

– Це у перерві між творчістю, – 
каже Оксана Василівна. 

Вишиванки для сина Антона – 
святий материнський обов’язок, їх 
створила вже кілька. Але не забуває 
й про племінників. Якось треба було 
вишити сорочку для одного з них на 
день народження, в розпорядженні 
майстрині був лише місяць. Упора-
лася. Щоб сюрприз вдався, довелося 
обійтися без примірки.

– Племінник узяв сорочку до 
рук, скромно сказав: «Спасибі». «І 
все?» – здивувалася. «Ще скажіть, що 
ви її самі вишивали», – засумнівався 
хлопець. На такі слова не образила-
ся, бо й сама дивувалася, як встигла, 
але про цю історію і досі згадую з 
усмішкою, – каже майстриня, у якої 
ще багато творчих задумів на полот-
ні, бо навіть вишиті квіти щедрі на 
добро, серця зігрівають, наче мале-
сенькі теплі багаття. 

що робитиме мило і продаватиме 
його, а виручені гроші підуть йому 
на реабілітацію. Оскільки Андрій 
не може це робити сам, то йому в 
усьому допомагає Світлана. Хлопець 
вигадує дизайн, а мильну основу за-
мовляє в інтернеті. Аби мило вийшло 
запашне, Андрій додає до нього різ-
номанітні олійки та гліцерин. 

– Якось син сказав, що більше ні у 
кого грошей не братиме, – каже Світ-
лана. – Запевнив, що ми будемо їх 
заробляти. Мовляв, є багато людей, 
які постраждали на війні й більше 
не можуть працювати, а ми можемо. 
Фактично син мене змусив робити 
те мило. А тепер я отримую від цього 
силу-силенну задоволення. 

– На відновлення йде багато гро-
шей, – каже хлопець. – Крім цього, си-
діти і нічого не робити – важко на го-
лову. Та й бачив, як мамі нелегко біля 
мене. Якось мені спала на думку ідея 
робити мило. Воно почало продава-
тися. З’явився азарт. Старався вигаду-
вати щось нове, аби люди хотіли його 
купувати. Мило якісне, адже викорис-
товуємо тільки натуральні інгредієн-
ти. На компонентах не економимо. 
Нещодавно почали робити рідке та 
чоловіче мило. Є фруктова, квіткова, 
декоративна та дитяча серії. Також 
робимо свічки і скраби для тіла. 

Світлана зізнається, що першого 
разу їй мило не вдалося. Крім того, 
миловаріння потребує багато часу, і 
якби не син, то вона, мабуть, закину-
ла б цю справу. 

характером, а його, мабуть-таки, має 
кожна квітка також, і сама чимось 
нагадує лізіантус, варто лише бодай 
мить поспілкуватися з нею. Така ж 
гордовита, гідна, дещо стримана й 
водночас ніжна. Коли, втомившись 
від буденності, бере вона в руки гол-
ку та полотно, збирає докупи всі свої 
думки, хвилювання, то знаходить 
спокій і умиротворення.

Кажуть, що там, де немає квітів, 
людина жити не зможе. На вишитих 
полотнах Оксани Жилки, що зручно 
розташувалися у квартирі поміж чи-
сельних і унікальних домашніх жи-
вих вазонів, серед яких заміокуль-
кіас, цикас, фіалки, бегонії та інше 
кольорове багатство, – здебільшого 
квіти. На невеличкій роботі «Котик 
з квітами» – сімдесят п’ять кольорів. 
На картині «Гербери» – хрестики у 
три, потім у дві та в одну нитки. На 
згадуваному вже полотні «Букет 
еустоми» розміром 45 на 50 санти-
метрів – в одному квадраті 10 на 10 
сантиметрів налічується 34 різні ко-
льори, а всього їх на картині – 42. Ва-
бить зір вишивка «Маки». Квіти на ній 
ніби щойно зібрані на червневому 
полі. Привертає увагу й рукотворний 
«Світанок», що вирізняється з-поміж 
інших. Вишивка ніби підтверджує 
слова Пауло Коельйо, що кожен ра-
нок – це час почати життя знову. 

– Я вишила таку ж у подарунок 
двоюрідному братові Олександрові 
на весілля, – розповідає Оксана Ва-
силівна. – Він одружився з японкою 

facebook.com
/svitlanashealingsoap

Лілія Бондар

з особистого архіву

Купити мило можна в інтернет-магазині mylovam.com.ua

Жінка вірить, що її син таки зможе ходити

Квіти, запашні фрукти та ягоди – 
усе це Світлана робить із мила

Творчий шлях майстрині почався з юних літ

Н
аталія Легка
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Ми можемо зробити цей cвіт щасливішим тільки за умови, якщо навчимося бути 
щасливими у власному серці. Тревор Гадсон
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СИСТЕМА НАГОРОД УПА
Система нагород УПА передбачала, що право відзначення у різний час 
функціонування українського визвольного руху мали Українська головна 
визвольна рада, Головний військовий штаб УПА, крайові військові штаби 
УПА, окружні проводи ОУН. Золотим хрестом заслуги, Золотими хрестами 
бойової заслуги 1-го й 2-го класу та Срібним хрестом заслуги відзначала 
УГВР, а оголошували їх у наказах ІV організаційно-персонального 
відділу ГВШ УПА. Срібними хрестами бойової заслуги 1-го та 2-го класу 
відзначав Головний Командир УПА з оголошенням нагороджених у 
наказах ІV організаційно-персонального відділу ГВШ УПА. 
Найбільш поширеними нагородами УПА – Бронзовим хрестом бойової 
заслуги та Бронзовим хрестом заслуги відзначав Головний Командир 
УПА, командири груп УПА і командири воєнних округ УПА, а також 
окружні провідники ОУН, а оголошення відбувалося у наказах ГВШ, КВШ, 
ВО та окружних проводів ОУН. 

  Лілія БОНДАР
Луцьк

мереживо долі

 Оксана ГОЛОВІЙ

У переповненій 
маршрутці 
запаморочливо 

пахло полуницями. 
Сезон... Жіночки з 
кошиками та відрами, 
наповненими солодкою 
ягодою, мандрують 
на торг до райцентру. 
Марина, притримуючи 
ногою відра, дбайливо 
обмотані шматами, щоб не 
потовклися ягідки, замріяно 
видивлялася у вікно. Вона 
тепер часто так робила – 
пірнала поглядом кудись 
удалечінь і линула-линула 
думками у свій світ. Туди, 
де колись і вона була п’яною 
від любовного хмелю.

При дорозі, вже неподалік 
від райцентру, помітила дівчину з 
хлопцем. У неї – величезні блакит-
ні очі, до серця букетик волошок 
притискає, у нього – чуб смоляний, 
кошик з полуницями в руках. Ці 
напівдіти-напівдорослі чимчикува-
ли стежиною, тримаючись за руки. 
І ніби часоплин для них спинився, 
було лишень кохання, що сонячно 
бризкало з-під вій.

Леле! Це ж як вони з Максимом 
колись, ще до... Марининою щокою 
покотилася непрохана сльоза. За 
нею – ще і ще. Відтак потоком за-
струменіли гіркі ручаї, стікаючи в 
долоні, що ними жінка прикрила 
обличчя, ніби прагнучи сховатися 
від спогадів, які знов увірвалися у 
свідомість і терзали й без того по-
шматоване болем серце.

***
...Кохання спіткало Марину в 

сільській бібліотеці, куди її скерува-
ли по закінченню інституту завіду-
вачкою (атож, вищу освіту таки здо-
була!). Вона надто й не пручалася, 
бо робота в місті якось не приваб-
лювала. А тут їй, сироті дитбудин-

У КОХАННЯ – ПОЛУНИЧНИЙ СМАК
ківській, і житло пропонували – усе 
ліпше, як гуртожитками тиняти-
ся. Мріяла, як підніматиме рівень 
культури на селі, як привчатиме 
дітлахів до чтива. Попервах важ-
кувато довелося, бо ж відомо, як у 
невеличких громадах до чужинців 
ставляться, та ще й «грамотних». 
Та з часом приборкала-таки нова 
бібліотекарка і тіточок-пліткарок, і 
дядьків непривітних. Жила собі мрі-
ями, облаштовувала свою невелич-
ку обитель-книгозбірню і тішилася 
тихим спокоєм у душі. Аж доки... не 
занесло до бібліотеки солдатів ра-
зом з їхнім командиром-офіцером 
(якраз біля села розташовува-
лася військова частина). Хлопці-
новобранці нишпорили полицями 
в пошуках чогось цікавенького, а 
молодий офіцер стояв, спершись 
об одвірок, і розглядав нову бібліо-
текарку. Той погляд Марину немов 
струмом пронизував.

Відтоді забула дівчина, що таке 
спокій. Щойно прокинеться – і про-
жогом на роботу. Прибіжить та все, 
знай, у віконце визирає: чи не йде, 
бува, до бібліотеки книжки здавати 
той офіцер чорночубий, через яко-
го сон втратила?..

Він з’явився на порозі якось не-
сподівано – з величезним букетом 
волошок. «Мариночко, ці квіти так 
пасують до кольору ваших очей, – 
усміхнувся. – А ходімте сьогодні до 
клубу – новий фільм привезли...». 
Отак Максим увійшов у її життя. На-
завжди.

На їхньому червневому весіллі 
гуляло чи не все село. Музики, жар-
ти, сміх лунали до рання. І ніхто не 
помітив, як тихцем городами втіка-
ли від гармидеру винуватці оказії. 
Добігли до колгоспної полуничної 
плантації. Тут, серед пахощів стиг-
лих ягід, і заприсяглися одне одно-
му у вічній вірності.

За рік у щасливого подружжя 
знайшовся хлопчик. Мироном на-
звали. А яка тепер у Марини планта-

героям слава НАЩАДКАМ ПОВСТАНЦІВ, 
ВІДЗНАЧЕНИХ НАГОРОДАМИ, 
ВРУЧАТИМУТЬ ХРЕСТИ Аби вшанувати пам’ять 

про героїв ОУН та 
УПА, світовий ювілейний 
комітет із відзначення 
75-ї річниці створення 
Української повстанської 
армії відновив нагороди 
та планує вручити їх 
нащадкам славних вояків. 

Систему нагород і заохочень 
було запроваджено в 1944 році за 
наказом Головного визвольного 
штабу. Першими відзначеними стали 
командири УПА Дмитро Карпенко 
(Яструб) та Дмитро Пелип (Євшан). 
Однак ні вони, ні інші відзначені 
згодом вояки УПА та підпільники не 
отримали нагород, а лише тимчасові 
посвідчення, що їх заміняли. У 1950 
році підпільний графік Ніл Хасевич 
розробив проект нагород, який пе-
редали за кордон, де було виготов-
лено невелику кількість відзнак для 
вручення бійцям ОУН та УПА, які 
перебували в еміграції. Зразки на-
город також було передано Голов-
ному командирові УПА Василю Куку 
в Україну. Зважаючи на тогочасні 
реалії боротьби, жоден із учасни-
ків збройного підпілля ОУН так і не 
отримав відзнак. 

Цими нагородами за бойові 
звитяги відзначали старшин, під-
старшин і стрільців УПА. А також 
цивільних осіб, наприклад, членів 
підпілля – за особливий внесок у 
розбудову збройного підпілля ОУН 
та боротьбу за українську державу.

заслуги – дуже серйозна нагорода. 
Її не видавали просто так, а за кон-
кретні героїчні вчинки. Була й відпо-
відна процедура подання: команду-
вач писав до Української головної 
визвольної ради, описував дії та ге-
роїчні вчинки нагороджуваного. 

«Нам дуже хотілося б, аби кожен 
обласний музей мав комплект таких 
нагород. Дуже важливо, щоб вони 
потрапили до родин, аби ті мали на-
году пишатися своїми предками», – 
додав Андрій Гудзоватий.

Цікаво, що усі хрести будуть 
номерними й матимуть посвідки. 
Кілька комплектів буде випущено 
для фалеристів та колекціонерів, які 
зможуть їх придбати. 

«Усіх наймолодших називаємо ли-
царями, бо вони віддали найдорожче, 
що мали, – життя, – каже Микола По-
сівнич. – Тому ці нагороди – власність 
нащадків. Адже постраждала уся ро-
дина, бо втратила батька, сина, брата, 
сестру, матір чи доньку. Це справа 
честі – віднайти кожну людину і наго-
родити її нащадків».

За словами представниці Укра-
їнського інституту національної 
пам’яті на Волині Лесі Бондарук, 
близько 50 повстанців були родом з 
нашої області. 

«Одинадцять людей вдалося 
ідентифікувати у процесі роботи над 
проектом. Можливо, дехто з волинян 
навіть не підозрює, що є нащадком 
повстанця, який мав хреста. Треба 
дати цим людям можливість пишати-
ся своїми предками-героями», – на-
голосила Леся Бондарук. 

Вручатимуть відновлені на-
городи 23 травня – у День Героїв, 
24 серпня – в День Незалежності, 
31 серпня – у Свято зброї та 14 жовт-
ня – в День захисника України.

гу! – горлав водій. – Назад о шостій 
рушатиму від базару. Дивіться, не 
спізнюйтеся, бо чимчикуватимете 
додому пішкарусом!».

Спродала свої полуниці Мари-
на на диво швидко. Ще б пак – адже 
таких файних ягід, як у неї цьогоріч 
вродили, ще пошукати треба! От би 
Максим потішився...

Накупувала синові усіляких 
сма коликів на гостинець і подалася 
до автобуса. Жіночки в салоні весе-
ло гомоніли, навперебій розповіда-
ючи, хто й що вторгував. Рушили. 
Марина за звичкою знов до вікна 
прилипла й занурилася у свої дум-
ки. Відтак не помітила, як і село за-
маячіло за поворотом.

Умисне вийшла трохи раніше, 
щоб провітрити голову й дати лад 
думкам. А то знов Мирончик сва-
ритиметься, як побачить, що пла-
кала. Ось і стежина, якою втікали з 
Максимом з власного весілля, ген 
там і полунична плантація та ще 
є, а тут син уперше на ровері сам 
поїхав. Мимоволі всміхнулася, під-
ставляючи обличчя променям при-
західного сонця. Біля своєї хвіртки 
призупинилася, дістаючи з пакунка 
гостинці для Мирона. Аж тут – о Гос-
поди! – майнув у вікні до болю зна-
йомий силует. «Напевно, таки з’їхав 
у мене дах», – вжахнулася.

Боязко прочинила двері й обі-
мліла: на порозі, міцно тримаючи 
сина за руку, стояв... Максим! Жи-
вий! Тільки величезний шрам тяг-
нувся через усю щоку до брови. 
«Я ж казав, що повернуся, коли до-
стигнуть наші полуниці, – шепотів. 
– Прости, що кілька сезонів пропус-
тив... А мене тут, виявляється, усі, 
крім вас, мої рідні, поховали».

Тієї ночі вони довго сиділи на 
порозі. «Тепер я точно знаю, що 
у кохання – полуничний смак, – 
усміхався зорям Максим, цілуючи 
кохані пальчики, що п’янко пахли 
полуницями. – І щастя свого вже не 
відпущу».  

ція полуниць була! Усі господиньки 
заздрили. Максим якось із Польщі 
привіз їй саджанців. «Нехай рос-
туть, – сказав тоді. – Ти ж знаєш – у 
цих ягід смак нашої любові».

Мирончик якраз закінчував пер-
ший клас, мама з татом натішитися 
не могли своїм розумником і вже 
подумували про те, що пора «купи-
ти» хлопцеві сестричку чи братика. 
Одного вечора Максим повернувся 
з військової частини темний як ніч. 
«Що сталося?» – заглядала в очі Ма-
рина, а в самої аж серце заходилося 
в передчутті чогось недоброго. «Та 
навіть не знаю, як тобі й сказати, – 
потупив очі Максим. – Одне слово, 
через три дні маю бути за багато 
кілометрів від вас. На війні...». Ма-
рина відчула, як серце від розпуки 
вистрибнуло з грудей і покотилося 
геть долівкою.   

Прощання було болісним, тяж-
ким. «Я повернуся, Мариночко, 
коли достигнуть наші полуниці. 
Тільки ти дочекайся». І погуркотіла 
військова машинерія сільською до-
рогою, за стовпом пилу ховаючи від 
неї коханого.

А за кілька місяців став на по-

розі сивий дядько у погонах і ледве 
вимовив, ховаючи погляд: «Мари-
но, будьте мужні. Зник безвісти ваш 
чоловік. А це те саме, що загинув. 
Мені шкода». І подався геть. Жін-
ка, впустивши додолу тарілку, що її 
щойно витирала, довго стяла заці-
пеніла. Аж доки Мирон не зайшов 
до хати й не взяв маму за руку. Тоді 
безсило опустилася на стілець і за-
голосила. Дитя й собі заплакало. І 
саме ті дитячі сльози повернули 
Марину до тями. «Не плач, Ми-
рончику. Не плач, сину, – голубила 
хлопця. – Ніхто ж не сказав, що наш 
татко загинув. Ми його неодмінно 
дочекаємося».

Уже й листопад відкружляв, і 
заметіль відгуляла, і весна відцвіла, 
і полунички вже рум’яно з грядки 
підморгували, а про Максима не 
було жодної звістки. За рік сусідки-
щебетухи парубків перезрілих до 
неї свататися стали приводити, та 
жінка й слухати нічого не хотіла: 
«Максим повернеться. Він обіцяв». 

***
...Із задуми жінку висмикну-

ло різке вищання гальм автобуса. 
«Усе, дівчата, прибули, вдалого тор-

колаж
 ВН

лише під псевдами. Серед відомих 
на сьогодні 1102 лицарів повстан-
ських нагород не ідентифіковано 
660. Хочемо відродити цю пам’ять, 
бо без вшанування героїв годі збуду-
вати нормальну державу. Треба від-
найти власників цих нагород, щоб 
не було образливо хлопцям там, на 
небесах».

Фінансово проект підтримує 
благодійний фонд імені Петра Ґудзо-
ватого.

«Я багато часу приділив історії 
своєї родини, яку було репресовано. 
Із трьох братів, які були в УПА, тільки  
мій батько залишився живий. Його, 
дев’ятнадцятирічного хлопця, у 
1940 році вивезли в Казахстан. Якось 
випадково знайшов у інтернеті, що 
мого дядька Петра Ґудзоватого було 
нагороджено Срібним хрестом бо-
йової заслуги 1-го класу, – каже го-
лова правління благодійного фонду 
«Соловей» Андрій Ґудзоватий. – Я 
почав цікавитися цими нагородами 
УПА і зрозумів, що жоден упівець 
не бачив цього хреста, не тримав 
його в руках і не мав у себе на мун-
дирі. Тому ми зобов’язані розшукати 
могили цих лицарів, знайти їхніх на-
щадків і вручити їм нагороди. Якщо 
ж нащадків немає, то хрести можна 
передати у місцеві музеї або школи. 
Це матиме велике значення для ви-
ховання патріотизму».

За його словами, хрест бойової 

Проект «Відновлення нагород ОУН та УПА» триватиме 
п’ять років і завершиться написанням історичної книги

«Нині найбільшою проблемою є 
ідентифікація лицарів повстанських 
нагород, – каже кандидат історичних 
наук Микола Посівнич. – Річ у тім, що 

учасники УПА та збройного підпілля 
ОУН широко використовували кон-
спірацію і були відомі серед побра-
тимів та широкого загалу зазвичай 
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ТРІУМФ ЮНИХ 
ПЛАВЦІВ
Бровари

Команда луцької дитячої спортшко-
ли олімпійського резерву із плавання 
змагалася у Броварах на Літньому чем-
піонаті України серед юнаків та дівчат 
(2003-2005 р. н.). Вихованець тренера-
викладача Олександра Сологуба Ілля 
Петрочук уперше в історії СДЮСШОР 
здобув п’ять медалей різного ґатунку, 
а саме – золото на дистанціях 50 і 100 м 
вільним стилем, срібло на 200 м вільним 
стилем, бронзу на 400 м вільним стилем 
і на 50 м на спині. У батерфляї на 100 м 
Ілля виборов почесне четверте місце. 
Його партнер по команді Максим Ткачук 
(тренер Анатолій Тихонович) приплив у 
фіналі другим на дистанції 100 м брасом. 

БАНЗЕРУК – НАЙКРАЩИЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТ ТРАВНЯ
Київ

Завершилося голосування щодо ви-
значення найкращих легкоатлетів трав-
ня в Україні. У чоловіків поза конкурен-
цією був головний герой Кубка Європи зі 
спортивної ходьби Іван Банзерук, який у 
Подебрадах здобув дві золоті нагороди – 
на дистанції 50 км в особистому заліку та 
в командному заліку.

У жінок респонденти віддали пере-
вагу Ользі Земляк, яка посіла третє місце 
з десятим результатом сезону у світі з 
бігу на 400 м на етапі Діамантової ліги в 
Шанхаї.

ВОЛИНЯНКИ ВИГРАЛИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКУ 
УНІВЕРСІАДУ
Луцьк

Представниці Східноєвропейського 
університету імені Лесі Українки у вирі-
шальному протистоянні були сильнішими 
за команду з Тернополя – 3:1 у фінально-
му матчі всеукраїнської універсіади, який 
відбувся у залі обласної спортшколи. 

Щонайменше чотири волинянки ма-
ють усі шанси зіграти на Всесвітній уні-
версіаді, яка у серпні-вересні відбудеться 
в Тайбеї. Головний тренер команди СНУ, а 
також клубу «Університет-Волинь» Богу-
слав Галицький розповів, що кандидата-
ми у збірну є Тетяна Яцків, Любов Ужва, 
Людмила Осачук та Олена Рудик.

коротко і спортивно

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

  Світлана ЗОЗУЛЯ
Горохівський район

  Іван БОГДАНОВИЧ
Японія

легка атлетика

п’ять кілецьбудьте здорові!

На луцькому 
«Авангарді» 
завершився 

командний чемпіонат 
України з легкої атлетики. 
Нагадаємо, що його 
переможці сформували 
збірну країни, яка 
змагатиметься у 
французькому Ліллі на 
липневому командному 
чемпіонаті Європи.

400 метрів із бар’єрами у чо-
ловіків безапеляційно виграв 
волинянин Данило Даниленко. 
Щоправда, на фініші своїм ре-
зультатом 50.58 с він не був за-
доволений, адже відчуває, що го-
товий «розміняти» 50-секундний 
рубіж. Бажаємо йому зробити це 
у Ліллі й кваліфікуватися до Лон-
дона. Інший волинянин Анатолій 
Синянський був у цьому фіналі 
третім. 

Євген Гуцол тільки нещо-
давно перейшов на 800-метрову 
дистанцію і дуже впевнено здо-
був на «Авангарді» путівку на ко-
мандний чемпіонат Європи. 

А от метальниця молота й 
лідер українського сезону в цій 
дисципліні Ірина Климець втра-
тила перемогу на чемпіонаті у 
останній спробі. Іра лідирувала із 
68.21 м до завершальних спроб, 
але з четвертого разу її результат 
перевершила дніпрянка Альона 
Шамотіна (68.91 м). Перевершити 
цей результат Климець не змог-
ла, й після змагань розповіла, 
що за час до початку чемпіонату 
світу в Лондоні мусить опанувати 
техніку завершення спроби. На-
гадаємо, що волинянка вже має 
норматив на легкоалетичний 
мундіаль, адже цьогоріч метнула 
молот за 71 метр.

Щодо виступів волинян, то 
виокремимо бронзову нагороду 
на дорослому чемпіонаті нашого 
юніора Павла Палія. Він блискуче 
виконав завершальну четверту 

ДВІ ПУТІВКИ В ЛІЛЛЬ, 
ОДНА – У ГРОСЕТТО 
ТА ЗЛИВА НОРМАТИВІВ НА «АВАНГАРДІ»

ОЛІМПІАДА, ЯКУ 
МИ НЕ ВПІЗНАЄМО

спробу – 71.73 м. Це особистий 
рекорд, норматив майстра спор-
ту й перепустка на юніорський 
чемпоінат Європи в Італії (м. Гро-
сетто). 

Відзначимо, що збірна Во-
линської області у підсумковому 
командному заліку посіла високе 
дев’яте місце серед 26 регіонів 
країни.

Під час луцьких змагань три 
українські легкоатлетки вико-
нали нормативи для поїздки на 
чемпіонат світу в Лондон. Це 
вінничанка Олена Колісничен-
ко (400 м із бар’єрами, 55.50 с), 
івано-франківка Галина Облешук 
(штовхання ядра, 17 м 87 см), за-
поріжанка Анастасія Бризгіна 
(400 м, 51,89 с). 

У 2014 році Міжнародний 
олімпійський комітет виробив 
революційний «Олімпійський 
порядок-2020» – комплекс заходів, 
потрібних для модернізації 
олімпійського руху. Прийшовши 
на зміну консерватору Жаку 
Рогге, президент МОК Томас Бах 
накреслив вектор: Олімпійські 
ігри потребують оновлення, і час 
великих змін настав.

Перша ідея МОК – перехід від олім-
пійської програми, заснованої на видах 
спорту, до програми, заснованої на події. 
Що це означає? Зміни в програмі мають 
стосуватися не видів спорту загалом, а 
конкретних дисциплін усередині цих ви-

дів, іноді навіть шляхом створення штучних.
Інший напрям – подальше прагнення до 

рівноправності статей. У найближчій перспек-
тиві жінки мають скласти 50% від загального 
числа учасників Ігор (зараз близько 45%).

Програма Олімпіади-2020 у Токіо розду-
лася відразу на вісім дисциплін. Отже, через 
три роки на Олімпіаді побачимо такі новації...

Змішана естафета 4x400 в легкій атлетиці – 
дисципліна, яку офіційно поки не визнає на-
віть Міжнародна федерація легкої атлетики. 
Таку естафету ще не бігли на чемпіонатах сві-
ту, не обкатували на великих змаганнях, у ній 
ще не фіксують світових рекордів або якихось 
офіційних результатів. 

Змішана комбінована естафета 4x100 в пла-
ванні – уперше її випробували на ЧС-2015. Екс-
перимент вийшов зім’ятим: особливо різало 
око, коли чоловікові з однієї збірної випадало 
плисти етап проти жінки з іншої.

Інші змішані (чоловічо-жіночі) змаган-
ня відбудуться в дзюдо, настільному тенісі, 
стрільбі з лука, тріатлоні (чотири етапи, два з 
яких жіночі й два чоловічі), у стрільбі. 

Самими тільки мікстами розширення не 
обмежується. Олімпійськими нарешті ста-
ли ще кілька дисциплін: командні чоловічі й 
жіночі змагання у фехтуванні, 800 м у жінок і 
1500 м у чоловіків вільним стилем в плаванні, 
чоловічий і жіночий BMX-фрістайл (акробати-
ка на спеціальному велосипеді), баскетбол 3 
на 3 (стрітбол). 

Як завжди, цікава дуель роз-
горнулася в секторі для стрибків 
у висоту. Луцький «Авангард», 
як і рік тому, прийняв у себе всіх 
найсильніших українських ви-
сотниць. Боротьба розгорнула-
ся між чотирма атлетками. Її із 
повторенням нормативу на ЧС 
в Лондоні виграла миколаївка 
Оксана Окунєва. Боротьба між 
нею та киянкою Іриною Геращен-
ко йшла до останньої спроби. З 
третього разу Окунєва подолала 
1.94 м, а якби схибила, перемо-
гу святкувала б Геращенко, яка 
до позначки 1.92 м була найкра-
щою за кількістю спроб. Відтак у 
миколаївської атлетки – повто-
рення потрібного для виступу на 
чемпіо наті світу результату.

Лучани знову мали нагоду 
побачити виступ рівнянки Наталі 
Прищепи, торішньої чемпіонки 
Європи в Амстердамі у бігу на 800 
метрів. Наталя на останніх метрах 
вирвала перемогу на командно-
му чемпіонаті на 1500 метрів, а 
на 800 метрах була другою. 

Наступні великі змагання 
в Луцьку на «Авангарді» відбу-
дуться 27-28 червня – чемпіонат 
України серед юніорів. 

Емоції командного чемпіонату України у Луцьку. 
До нас знову приїхали найсильніші українські легкоатлети. 

Данило Даниленко (праворуч) їде на командний 
чемпіонат Європи, аби спробувати здобути там 
путівку на чемпіонат світу в Лондоні.
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Як усе буде гаразд, на 23-30 вересня 
заплановано треті міжнародні 
змагання «Ігри нескорених» у 
канадському Торонто. У них вперше 
має взяти участь збірна України, у 
складі якої тренується волинянин 
Сергій Торчинський. 

На всеукраїнському етапі цих змагань се-
ред військовослужбовців і ветеранів, які за-
знали травм, поранень або захворювань під 
час виконання службових обов’язків, 22-23 
квітня у Києві він виборов друге місце у штов-
ханні ядра. Молодий чоловік зізнався, що до 
цього активно не займався спортом, а зараз це 
йому подобається. 

Здобувши у 2009-му ступінь бакалавра за 
спеціальністю «Комп’ютерні системи та мере-
жі» в Луцькому національному технічному уні-
верситеті, відслуживши рік у армії, тоді ще не 
міг подумати, що доведеться взяти участь у во-
єнних діях на території рідної країни. Так звана 
АТО (війна) на сході для нього розпочалася 8 
квітня 2014-го у складі тодішньої 51-ї ОМБр, 
а закінчилася 16 серпня того ж року, коли 
отримав поранення в шию у боях за Савур-
Могилу. Носив у собі «згадку» про буремні дні 
життя – осколок – аж до грудня, коли у поль-
ському Кракові йому зробили кваліфіковану 
операцію у приватній клініці. Сергій вдячний 
волинським волонтерам і жителям свого села 
(Мирне на Горохівщині, – ВН) за те, що допомо-
гли фінансово у її проведенні.

ПОНЮХАВ ПОРОХУ І… СТАВ 
СПОРТСМЕНОМ

– Я ще, дякувати Богу, таки легко відбувся, 
адже мої побратими на війні втрачають руки, 
ноги, – не приховує мій співрозмовник. У 2015-
му, після всіх тестувань, його було зараховано 
до лав Національної поліції.

На час підготовки до згаданих вище між-
народних змагань Сергія звільнено від роботи 
інспектора патрульної поліції Луцька. Нині він 
інтенсивно готується ще до двох етапів трену-
вань у столиці, що їх заплановано на липень та 
вересень, по два тижні кожний.

Окрім спортивного азарту й військової 
звитяги, в чоловіка є іще стимули до здобуття 
нових перемог. Це – створення сім’ї з коханою 
дівчиною Надією, а також – бажання гідно 
представити нашу країну, підсилене нещодав-
ньою зустріччю з президентом держави Пет-
ром Порошенком.

Прикметно, що Сергій Торчинський почав 
тренуватися тільки тоді, коли пройшов крізь 
горнило війни.

Світлана Зозуля

ІГРИ В ТОКІО-2020 ВІДБУДУТЬСЯ ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ

Президент НОК Томас Бах вирішив 
здивувати спортивний світ новаціями

Сергій Торчинський сподівається 
гідно виступити на «Іграх нескорених»

nok.org
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Українці натужно виграли у 
фінському тампере 2:1, а от 
горді ісландці вдома здолали 

одну з найкращих команд Європи – 
Хорватію – із рахунком 1:0. Після 
цього ситуація в нашій відбірковій 
на Чемпіонат світу-2018 групі ще 
більше заплуталася.

Відразу було зрозуміло, що для виходу на 
чемпіонат світу нашій збірній одних тільки пе-
ремог над аутсайдерами Фінляндією і Косово 
буде недостатньо. У першому колі Україна по-
ступилася Хорватії і зіграла внічию з Ісланді-
єю та Туреччиною. У матчах, що залишилися, 
команді Андрія Шевченка потрібно набрати 
на порядок більше очок, щоб залишитися в 
боротьбі. Будь-яка поразка в найближчих ве-
ресневих матчах проти Туреччини та Ісландії 
стане вироком для України. Втім ніхто не сум-
нівався, що домашній матч проти Туреччини і 
виїзд за кілька днів по тому в Ісландію стануть 
вирішальними.

збірна

НАЙКРАЩИЙ ГОЛКІПЕР 
СВІТУ ВІДГУЛЯВ 
ВЕСІЛЛЯ НА МИЛИЦЯХ
Італія

Травма – не завада коханню. Так вирі-
шив голкіпер «Баварії» та збірної Німеч-
чини Мануель Нойєр та одружився з 24-
річною студенткою Ніне Вайсс. Весілля 
31-річного Мануеля таємно відбулося в 
горах Італії, неподалік міста Барі. 

Нойєр отримав перелом ноги під час 
матчу-відповіді чвертьфінального дво-
бою «Баварії» з «Реалом», але дограв по-
єдинок до кінця. Голкіпер має намір від-
новитися до вересня. 

КРІШТІ СТАВ 
БАГАТОДІТНИМ ТАТОМ?
Португалія

Форвард «Реала» Кріштіану Роналду 
знову став батьком. За даними джерела, 
які поки не мають офіційного підтвер-
дження, сурогатна мати народила для 
нього близнят – хлопчика Матео й дів-
чинку Єву. Народилися вони 8 червня, 
проте широкого розголосу ця інформа-
ція не мала через небажання Роналду 
піднімати чергову хвилю пересудів і чу-
ток у пресі.

Відзначимо, що 32-річний Кріштіану 
Роналду має сина – Кріштіану Роналду-
молодшого, якого йому також народила 
сурогатна мати. 

Останнім часом Роналду зустрічаєть-
ся з 22-річною іспанською моделлю Жор-
жиною Родрігес.

ФАБРЕГАС СВЯТКУЄ 
ПЕРЕМОГИ Й ДНІ 
НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ
Іспанія

Іспанський зірковий півзахисник 
Сеск Фабрегас оригінально натякнув 
дружині на те, що чекає наступного року 
від неї поповнення в багатодітній роди-
ні. У Instagram Фабрегас виклав фото зі 
своїх перемог і підписав так: «2013 – на-
родилася Лія, я виграв Ла Лігу. 2015 – на-
родилася Капрі, я виграв Прем’єр-лігу. 
2017 – народився Леонардо, я виграв 
Прем’єр-лігу знову. 2018 – моя крихітко, 
Даніело Сіман, ти готова?».

ЯК ЗА СЕКУНДУ СТАТИ 
СЕКС-СИМВОЛОМ КРАЇНИ

Литва

Литовські дівчата цими днями зізна-
ються Шарунасу Ясикявічюсу в коханні 
й називають ідеальним чоловіком. Тре-
нер литовського баскетбольного клубу 
«Жальгіріс» відпустив додому важливого 
гравця Августо Ліму перед півфіналом, 
аби той не пропустив народження своєї 
дитини. Про це стало відомо, коли після 
матчу журналіст дорікнув Шарунасу в 
тому, що на майданчику був відсутній лі-
дер команди. Коуч відповів репортерові 
так: «Коли ви станете татом, то зрозумі-
єте, що жодна перемога, жодний матч 
не зрівняються з народженням дитини. 
Це кульмінація людського існування. Не 
баскетбол найважливіша справа життя. 
Емоційно Августо Ліма зараз у раю, і я 
щасливий за нього». 

новини

ЯК УКРАЇНІ ВИЙТИ НА ЧС-2018?

Нашу збірну у Фінляндії підтримала тисяча вболівальників

Шість очок будуть вагомою заявкою на 
вихід у наступний раунд, чотири очка зали-
шать в боротьбі. Усе, що менше від чотирьох 
очок, – дуже погано в плані турнірної ситуації. 
У такому випадку Україна не тільки сама втра-
чає очки, але й дозволяє набрати їх прямим 
конкурентам. Особливо це стосується матчу в 
Ісландії. Вікінги класно грають удома і відбо-
роли нічию на полі України.

При цьому абсолютно не варто розглядати 
варіанти, коли Україна не переможе Косово. В 
останньому турі буде зустріч проти Хорватії, 
яка на той час може забезпечити собі перше 
місце. Але і її треба буде перемагати.

бокс

теніс

майбутнє

найвищим досягненням спортсменки, але й 
новим національним рекордом.

Варто відзначити, що переможниця Ро-
лан Гаррос 20-річна латвійка Олена Оста-
пенко зробила значний прорив у рейтингу 
з 47-го місця на 12-те.

У ФІНАЛІ – ОДНІ З ЧОТИРЬОХ

Практично немає варіантів, коли Україна 
потрапить на чемпіонат світу, не набравши 7 
очок у трьох матчах проти прямих конкурен-
тів. Так що направду восени настане пора ве-
ликих перемог, а не просто обігравання більш 
слабких команд.

Роналду-старший і молодший

G
etty Im

ages

Группа I І П Н П РM О

1  Хорватія 6 4 1 1 11-2 13

2  Ісландія 6 4 1 1 9-6 13

3  Туреччина 6 3 2 1 11-6 11

4  Україна 6 3 2 1 9-5 11

5  Фінляндія 6 0 1 5 4-10 1

6  Косово 6 0 1 5 3-18 1

11 червня: Фінляндія – 
Україна – 1:2, Косово – Туреччина – 
1:4, Ісландія – Хорватія – 1:0. 

НАСТУПНІ МАТЧІ 
2 вересня: Фінляндія – Ісландія, 
Хорватія – Косово, 
Україна – Туреччина.
5 вересня: Косово – Фінляндія, 
Туреччина – Хорватія, 
Ісландія – Україна.

Чотири дитячі 
футбольні команди з 

Волині минулого вікенду 
виборювали право на 
участь у фінальних 
турнірах Дитячо-
юнацької футбольної ліги 
України. 

Школа ФК «Волинь» змогла 
делегувати за результатами цьо-
го сезону в стикові матчі з учас-
никами інших груп чемпіонату 
вищої ліги ДЮФЛУ відразу три 
вікові команди, ще один дитячий 
колектив боровся за місце у фі-
налі в першій лізі – ковельский 
ФК «Ковель-Волинь».

Путівку у фінальну частину 

basket.com
.ua

«Баскетбол – це життя, але 
життя – це не тільки баскетбол»

чемпіонату ДЮФЛ України вибо-
роли хлопці тренерів Олексан-
дра Стадницького та Володими-
ра Гащина з «Волині» U-16. Їхній 
перший матч у Чернівцях проти 
«Буковини» завершився нічиєю 
0:0, а вдома молоді «хрестоносці» 
не залишили шансу гостям – 4:0. 

Вже із 16 до 23 червня «Волинь» 
U-16 зіграє фінал у Запоріжжі 
на приміській базі «Металурга». 
Суперниками нашої команди бу-
дуть такі клуби: «Зміна-Оболонь», 
«Динамо», «Металург» Запоріж-
жя, УФК «Карпати», «Шахтар», 
«Дніпро», ОК ім. Піддубного. 

Інші волинські команди 
свої стикові двобої програли. 
«Волинь» U-17 вдома поступи-
лася «УФК-Карпати» 0:2, а на ви-
їзді – 1:2. «Волинь» U-15 після 
мінімальної поразки в Луцьку від 
«УФК-Карпати» 0:1 у Львові була 
розтрощена 9:1. Утім вже участь 
у стикових матчах і друге місце 
в групі для цієї команди – дуже 
хороший результат, адже під час 
чемпіонату U-15 зазнала суттє-
вих кадрових змін.  

Дуже близькими до участі у 
фінальному турнірі в першій лізі 
ДЮФЛУ були юні футболісти з Ко-
веля. 

У Тернополі «Ковель-Волинь» 
U-15 поступився 0:2 місцевій 
ДЮСШ, а в матчі-відповіді удома 
виграв 2:1, але за різницею голів 
у фінал вийшли тернополяни.

«Волинь» U-16 
побореться за 
нагороди фіналу 
чемпіонату ДЮФЛУ

Ю
рій Конкевич

футбол

Монако

УЄФА оголосив про заснування п’яти но-
вих нагород для футболістів, які найкраще ви-
явили себе в клубних турнірах у ході сезону 
2016/17. Нагороди буде вручено на жеребку-
ваннях, які пройдуть у кінці серпня в Монако. 
Вони стануть доповненням до щорічних наго-
род найкращому футболістові Європи і най-
кращій футболістці Європи за версією УЄФА.

Перші чотири нагороди вручать найкра-
щому воротареві, захиснику, півзахиснику і 
нападникові Ліги чемпіонів – 2016/17. При-
зи знайдуть господарів 24 серпня на жереб-
куванні групового етапу Ліги чемпіонів. Ще 
одну нагороду – найкращому гравцю Ліги 
Європи УЄФА за підсумками сезону 2016/17 – 
буде вручено наступного дня на жеребкуван-
ні групової стадії Ліги Європи, яке також про-
йде в Монако.

До журі увійдуть тренери клубів, що гра-
ли в сезоні 2016/17 на груповому етапі Ліги 
чемпіонів і Ліги Європи, а також 55 відомих 
спортивних журналістів з усіх національних 
асоціацій УЄФА. Тренери не зможуть голосу-
вати за гравця зі своєї команди.

УЄФА ВРУЧАТИМЕ НОВІ 
НАГОРОДИ НАЙКРАЩИМ 
ФУТБОЛІСТАМ 

КЛИЧКО – КУМ МЕДВЕДЧУКА?

СВІТОЛІНА – 
П’ЯТА В СВІТІ

Київ

Українського ветерана рингу Володи-
мира Кличка помітили в Києво-Печерській 
Лаврі, де він став хрещеним батьком у ком-
панії телеведучої Оксани Марченко для дів-
чинки Марусі – доньки бізнесмена і політи-
ка з Опозиційного блоку Нестора Шуфрича. 
Дівчинка з’явилася на світ минулої зими.

Варто відзначити, що хрещеними доч-
ки Оксани Марченко та її чоловіка Віктора 

Медведчука є президент Росії Володимир 
Путін і Світлана Медведєва.

Щодо спортивних новин з життя Клич-
ка, то Володимир оголосить рішення щодо 
реваншу з британським чемпіоном світу за 
версіями IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа упро-
довж наступного тижня. Перший бій між 
Кличком і Джошуа відбувся в Лондоні на 
Уемблі й завершився перемогою британця 
нокаутом в 11-му раунді.

Україна

Офіційний сайт WTA опублікував онов-
лений рейтинг найкращих тенісистів плане-
ти, згідно з яким українка Еліна Світоліна з 
шостого місця перемістилася на п’яте.

Поліпшити свої позиції 22-річній оде-
ситці дозволив вихід в 1/4 фіналу Ролан Гар-
рос, де вона у трьох сетах випадково посту-
пилася румунці Сімоні Халеп – 6:3, 6:7, 0:6.

Цей результат став не тільки особистим 

zn.ua

Еліна Світоліна
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Даруй своє оголене тіло лише тому, хто полюбить твою оголену душу. Чарлі Чаплін
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П’ятирічна дівчинка, граючи в класики, 
камінчиком поцілила у «Бентлі» й зрозумі-
ла, що дитинство закінчилося і треба йти 
працювати.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жінка готується до літа: купує креми, 
кілька купальників, літні сукні, туфлі, шор-
ти, капелюшки... Чоловік підстриг нігті на 
ногах – усе, готовий... Красень!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Петрику, ти уроки зробив?
– Ні.
– А чому тоді вже ліг спати?
– Менше знаєш – краще спиш!

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

Я начебто не зла людина. Але коли чи-
таю: «Прівєд, шо робеш? Як діла?», хочеть-
ся взяти того, хто це написав, за волосся 
й довго бити головою об орфографічний 
словник української мови!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Тату, що означає наш прапор?
– Синій – небо, жовтий – поле.
– А що означає прапор москалів?
– Білі квіти на червоному цвинтарі.
– А синiй?
– А синій вони у нас вкрали...

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

Випадок у маршрутці:
– Чоловіче, заберіть свою собаку, а то 

по мені блохи скачуть!
– Тузику, відійди, не бачиш – у жінки 

блохи.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Першокурсник Валерій випадково по-
бачив свого декана, який обіймався із за-
відувачем кафедри, і вже наступного дня 
закінчив магістратуру.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Для мене в дитинстві авторитетом 
був татів чорний пояс.

– Із карате?
– Ні. З штанів.

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

– Куме, а ви можете випити відро води?
– Я що, корова?
–А відро горілки?
– А я що, не козак?

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

– Скажи, Вовочко, як називається лю-
дина, яка продовжує говорити, навіть коли 
її ніхто не слухає? 

– Учитель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Інспектор зупиняє жінку за переви-
щення швидкості.

Вона, заграючи:
– Я що, дуже швидко їхала? 
– Ні, ви дуже повільно летіли!

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

У горобця запитують:
– Ти орел?
– Орел!!!
– А чому ж такий маленький?
– Хворів у дитинстві!

Жартівливий гороскоп на 15 – 21 червня
Овен (21.03 – 20.04)
Юлія Вусенко  
31 березня 1982 р.
Екс-секретар Луцькради
Колекцію прокльонів 
обов’язково збережіть 
напам’ять, вони будуть 
нагадувати про ваш 

прихований потенціал та живити мотивацію 
до нових зверешень. Зробіть хід конем – 
розкажіть усім власну правду, хай якою 
смішною вона буде. 

Телець (21.04 – 21.05)
Світлана Мишковець 
4 травня 1961 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Здається, доля має намір 
запропонувати вам великий 
фронт робіт. Вас будуть 

спокушати усілякими фінансовими та 
кар’єрними плюсами – тримайтеся. 
Ви ж не хочете присвятити себе праці, 
пожертвувавши вільним часом?

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат 
Тиждень обіцяє бути 
насиченим, а тому через 
спонтанні й незаплановані 
гасіння пожеж на поточні 

питання просто забракне часу. Не 
перепросивши за минуле, ризикуєте 
викинути власний авторитет під паркан.

Рак (22.06 – 23.07)
Віталій Кварцяний 
19 липня 1953 р.
Головний тренер ФК «Волинь», 
депутат Волиньради
Сміливо вирушайте 
займатися спортом, щоб 
відпочити сповна. Ймовірно, 

дуже скоро тільки це й доведеться робити. 
Розбірки із тим, що «вас не так зрозуміли», 
зорі радять гасити власною інформацією, а 
не ховатися в очереті. 

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак 
26 липня 1960 р.
Начальник Головного управління 
Державної казначейської служби 
України у Волинській області
Зробіть підлеглих джерелом 
гарного настрою для себе. 

Вимагайте від кожного з них по десятку 
смішних анекдотів і цікавих історій з 
фінансового життя. Розважайтесь!

Діва (24.08 – 23.09)
Юрій Савчук 
22 вересня 1967 р.
Народний депутат
Діви засиділися на одному 
місці, що не тільки втомило 
їх морально, а й, цілком 
можливо, позначилося на 

мріях. Цього тижня зростають ваша фізична 
сила, витривалість, швидкість реакції. Саме 
тому це вдалий час для спортивних занять. 

Терези (24.09 – 23.10)
Сергій Сафулько 
10 жовтня 1947 р.
Член Вищої ради юстиції
У цей період зорі радять 
дуже уважно ставитися до 
інформації, що надходить 
Терезам. Чутки та плітки 

намагаються видати вам за чисту монету. 
Крім того, не варто втручатися у важку 
ношу Феміди – не намагайтеся підняти їй 
повіки. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського голови Луцька
У цей період на вас 
одночасно може звалитися 
купа справ. Порада зірок – 
розв’язувати проблеми в міру 

їх надходження й не піддаватися на 
вмовляння тих, хто намагається скинути на 
вас свої негаразди. Розминка мозку – ось 
девіз цього тижня для Скорпіонів.

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопада 1995 р.
Телеведуча 
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, наприклад, посмішкою та 
жартом у бік шефа. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Цього тижня муза стане 
вашою частою гостею – всі 
ідеї та творчі задуми будуть 
вирувати. А тому не забувайте 

носити при собі блокнот чи диктофон, 
аби нічого не забути. Подумайте про нові 
географічні відкриття.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька
Останні тижні ви недосипали, 
що відбилося на вашому 
самопочутті. Тож найкращим 
відпочинком буде міцний 

здоровий сон – хай що там діється довкола. 
Зробіть так, щоб вас ніхто не турбував, і 
подивіться «Поліцейську академію-5».

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Нестерук 
16 березня 1983 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Спробуйте щось 
нафантазувати про зеленого 
змія. Мистецтво мріяти 
розвиває приховану фантазію 

і заспокоює нерви після викриттів. 
Доки всі гарують у судах та на сесіях, 
насолоджуйтеся життям – пірнайте у його 
глибини з головою.

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

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 15 – 21 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 ЗНИКЛІ КУТОЧКИ ЛУЦЬКА
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

На старій фотографії – 
місце, якого вже 
нема. Це частина 

річки Глушець від 
Братського моста (колишня 
назва – Возз’єднання) 
до впадання у Стир, 
паралельна нинішній 
вулиці Ковельській.

На цьому місці сьогодні стоять 
будинки на Ковельській від Хресто-
воздвиженської церкви до сучасно-
го моста. Приблизно до середини 
ХХ століття це був оригінальний ку-
точок для прогулянок. Тут був влаш-
тований маленький дерев’яний 
пішохідний місток, яким прогулю-

валися до берегів Стиру.
У роки сильного підйому рівня 

води цей шматочок Глушця вико-
ристовували як канал для човнів. 

Мешканці прилеглих будинків 
швартували тут свої судна, а в сухі 
літа ті човни зберігали на подвір’ях.

Після Другої світової війни си-

туація стала змінюватися. Старі 
будинки поволі зносили. Річку Глу-
шець осушили. Зникла пам’ять про 
цей романтичний куточок старого 

Луцька, який залишився тільки на 
фотографіях того часу. Неподалік 
цього місця була пристань. Пізніше 
її перенесли до мосту на Шевченка.

polona.pl

О
лександр Котис

Річка Глушець Вулиця Ковельська в наш час
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Нехай одна людина перемогла тисячу ворогів, а інша перемогла лише саму себе, 
проте саме вона отримала найбільшу перемогу. Будда Гаутама
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погляд у минуле

15 червня – Олександр, Іван, 
Никифор, Уляна 
16 червня – Денис, Дмитро, 
Лук’ян, Павло, Кирило, Панас, Юліан 
17 червня – Зосима, Северин, 
Митрофан, Софія, Марія, Назар, 
Марфа 
18 червня – Дорофій, Ігор, 
Іона, Костянтин, Леонід, Петро, 
Гаврило, Гордій 
19 червня – Віссаріон, 
Іларіон, Іона, Ростислав, 
Софія, Георгій, 
Лук’ян, Сусанна 

20 червня – 
Калерія, Марія, 
Федот, Валерія, 
Федір, Степан, 
Богдан, Зінаїда, Тарас 

21 червня – Василь, 
Єфрем, Зосима, 
Костянтин, Павло

15 червня – Олександр, Іван, 
Никифор Уляна

іменинники тижня
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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 21 червня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
кавово-чайний набір.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

аріон,
ислав, 

арас 

ль, 

* 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. Фg4+ С:g4 
2. Т:h6+ g:h6
3. Сf7#

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи

Відшукайте слонику дорогу до цирку.

Допоможіть казковим героям віднайти свої речі.

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

НАЙСТАРІШИЙ БАНК СВІТУ

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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Banca Monte dei Paschi 
di Siena засновано 
у 1472 році владою 

міста-республіки Сієна 
для надання позик за 
вигідними умовами 
найменш забезпеченим 
громадянам. 

Спочатку банк називався Monte 
di Pietà, або Monte Pio від слова 
«Monte», що означало «велика купа 
грошей».

Протягом своєї багатовікової іс-
торії найстаріший банк зазнавав не-
одноразової реорганізації, але на по-
чатку ХХ століття він став другим за 
величиною ощадбанком Італії, адже 
мав відділення в більш ніж двад-
цяти містах по всій країні. Протягом 
останніх ста років, з урахуванням 
нових тенденцій у розвитку світової 
економіки, Banca Monte dei Paschi 
di Siena і далі ріс. Нині найстаріший 
банк у світі має понад три тисячі від-

ділень по всій планеті і є одним з 
провідних банків Італії. Він стоїть 
на лідерських позиціях у наданні 
роздрібних банківських послуг 
фізичним особам, а також серед-

ньому й малому бізнесу. Близько 
40 000 людей у всіх куточках світу 
працюють на нього. Тільки в Іта-
лії у найстарішої фінустанови – 
4,5 мільйона клієнтів.

У 2016 році в банку з’явилися 
фінансові проблеми. У квітні 
його акції різко впали через 
придбання Banca Antonveneta за 
15 млрд євро.

Будівлю цього найстарішого 
банку відреставровано і вона 
функціонує одночасно як музей

m
ps.it



Будь найкращим, набувай багатства, але залишайся скромним. Ґордон Драйден
www.volynnews.com
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дивина У НІМЕЧЧИНІ З’ЯВИВСЯ 
РОБОТ-СВЯЩЕНИК

АМЕРИКАНЕЦЬ 
ВИГОТОВЛЯЄ 
ПРОТЕЗИ ДЛЯ ТВАРИН
Лікар із Вірджинії Деррік Кампана 
тривалий час працював над 
виготовленням ортопедичних 
виробів для людей. Утім згодом 
зрозумів, що може допомагати і 
тваринам, пише NTD.

Коли ортопед побачив поні Енджел 
Марі на трьох ногах, його серце здриг-
нулося. Спеціаліст виготовив унікаль-
ний протез для тварини, яка отримала 
травму відразу після народження. Ноги 
конячки були покалічені так сильно, що 
раніше вона просто не могла пересува-
тися. «Уперше побачивши поні Енджел 
Марі, подумав, що не зможу допомогти – 
настільки це важкий випадок. Але тепер 
вона ходить. Якби не протез, тваринка 
ніколи не змогла б рухатися», – констатує 
ортопед. 

Після випадку з поні Деррік відійшов 
від класичної ортопедії і виготовив штуч-
ну ногу для слона, що підірвався на міні 
в Таїланді, для козеняти Б’юті й багатьох 
інших тварин.

Ортопед каже: його протези та при-
стосування коштують недорого. А в де-
яких випадках вони навіть допомагають 
уникнути операцій. Замовлення над-
ходять із різних країн світу, і часто лікар 
бачить своїх пацієнтів тільки на відеоза-
писі.

брати наші менші

У маленькому 
німецькому 
містечку Віттенберг 

на честь 500-річчя 
революційних закликів 
Мартіна Лютера провести 
радикальну реформацію 
храмів по всій Європі в 
одній з церков з’явився 
незвичайний священик – 
робот BlessU-2.

Цей дивний пристрій, якому, 
на перший погляд, начебто не 
місце в церкві, з’явився там, щоб 
стимулювати дискусію про май-
бутнє релігії, пише BBC.

Робот-священик здатен дати 
благословення кожному, хто, 
здійнявши руки, звернеться до 
нього однією з п’яти мов: німець-
кою, англійською, французькою, 
іспанською та польською.

За словами місцевих свяще-
ників, рішення залучити маши-
ну – вияв тенденцій сучасного 
цифрового століття, в якому вже 
практично кожен обговорює 
з’яву штучного інтелекту. «Ми 
хочемо зрозуміти, чи завжди для 
отримання благословення нашим 
парафіянам потрібна жива реаль-
на людина-священик», – каже ке-
рівник проекту Штефан Кребс. 

Робот оснащений сенсорним 
екраном на грудях, уміє рухати 
головою і руками. Він може гово-
рити голосом чоловіка і жінки, те-
атрально піднімати руки до неба, 
супроводжувати мову миготін-
ням лампочок, читати уривки з 
Біблії та вимовляти фразу «Бог 
благословляє і береже вас».

Якщо потрібно, все, що він 
скаже, можна роздрукувати на 
папері. І у нього, до речі, є брат-
близнюк на випадок поломки.

«Ідея полягає в тому, щоби 
спровокувати дискусію про сьо-
годнішній стан релігії і церковно-
го ладу, – пояснює Кребс. – Пере-
хожі заходять, аби подивитися 
на цього робота, сміються і ви-
являють до нього непідробний 
інтерес. Ми вже не раз переко-
нувалися, що ця машина ні в кого 
не викликає негативних емоцій, 
навпаки, ми бачимо усмішки. Але 
деякі парафіяни стали боятися, 
що ми замінимо їм справжніх 

священиків. Серйозні віряни ви-
словлюють побоювання і спо-
діваються, що це не більше, ніж 
жарт».

Тим часом Кребс та його 
команда дослідників зовсім не 
налаштовані розважатися, бо їх-
ньою головною метою є реальне 
дослідження ставлення людей до 
машин у храмах.

«У Європі катастрофічно 
бракує священиків, а науково-
технічний прогрес пропонує 
нам своє рішення – використо-
вувати штучний інтелект. З ін-
шого боку, кожен вірянин розу-
міє: він приходить до церкви по 
любов, підтримку і розуміння, 
тобто по те, чого робот дати не в 
змозі. Ми не хочемо замінювати 
машинами справжніх пастирів, 
але сподіваємося зрозуміти, чи 
має штучний інтелект потенціал 
у здійсненні релігійних обрядів. 
Спочатку нам просто хочеться 
дізнатися, чи не викличе він у 
прихожан відторгнення й різко-
го неcприйняття».

До слова, BlessU-2 – не пер-
ший робот, здатний проникати 
у світ віри. Торік у буддійсько-
му храмі на околиці Пекіна теж 
з’явився робот-монах, який уміє 
зачитувати мантри і пояснювати 
вірянам деякі теософські поло-
ження.

краса без меж ДІВЧИНА З ГЕНЕТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ 
РУЙНУЄ СТЕРЕОТИПИ СВІТУ МОДИ

youtube.com

Reuters

Робота спроектували у протестантській 
церкві до 500-річчя Реформації

Мелані Гейдос 
28 років і вона 

із тих сміливців, 
хто кинув виклик 
світовій індустрії 
моди й переміг, пише 
«Українська правда. 
Життя». 

Американка має доволі 
рідкісне генетичне відхи-
лення – ектодермальну дис-
плазію, яка у неї від наро-
дження. Однак дівчина не 
дозволила затаврувати своє 
життя через особливу зов-
нішність і стала моделлю.

У людей, які мають це 
захворювання, порушений 
ріст зубів, нігтів, волосся. 

До інших виявів цього типу 
дисплазії також належать 
запале перенісся, масивні 
надбрівні дуги, червонува-
тий відтінок шкіри, рідке 
волосся і брови, нечітко 
виражений червоний колір 
губ. Хворі можуть не мати 
кількох зубів. Вони майже 
не пітніють, тому не перено-
сять спеки.

Мелані розповідає, що 
є люди, які ображають її че-
рез особливу зовнішність. 
Однак ті, кому пощастило 
поспілкуватися з моделлю, 
відзначають, що у неї не-
ймовірна харизма, енерге-
тика та внутрішня краса.

Reuters
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Модельну кар’єру Мелані 
розпочала чотири роки тому

Поні тепер має чотири ноги

Лікар ставить на ноги 
тварин з усього світу

28-річна американка 
дивує світ своїми образами
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