
«СТАРОЖИЛИ» ВОЛИНІ 
ШУКАЮТЬ НОВІ 
КОМАНДИ І ЧЕКАЮТЬ 
РІШЕННЯ ЩОДО ПЛ
«Волинь» вийшла з відпустки без 

великої кількості футболістів 
основного складу. До занять у Луцьку 
стають в основному гравці молодіжного 
і юніорського складів.
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ЩЕ 437 ДІТЕЙ З ВОЛИНІ 
ОЗДОРОВИЛИСЯ 
В «АРТЕКУ-БУКОВЕЛІ»

СВИНЯЧИЙ БІЗНЕС 
НАРДЕПА НИЩИТЬ ЛІС
ДИХАТИ СЕЛЯНАМ ЗАВАЖАЄ ГНІЙ

Жителі вулиці Вишневої в селі 
Радошин Ковельського району 

вже більш як десять років живуть серед 
«невишневих» запахів із місцевого 
свинокомплексу ТОВ «Віра-1». Проте це 
не єдина проблема, яка турбує людей. 
Через гноївку від свиноферми почав 
сохнути ліс. 

проблеми екології

міжсезоння

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«МЕДРЕФОРМА 
СПРЯМОВАНА ПРОТИ 
ЛЮДИНИ»

Варіант медичної реформи, який 
запропонував Кабінет Міністрів, 

спрямований проти пацієнтів, адже 
фактично позбавляє значну частину 
громадян доступу до лікування через 
запровадження низки платних послуг. 

Про це нещодавно в ефірі 
програми «Право на 
владу» на телеканалі 

«1+1» заявила 
народний депутат 

від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.  

на часі

«Боже! Що вони 
роблять? Іроди! 
Розстрілюють, 

рвуть гранатами. Хто міг би 
подумати! Варвари, душогуби! 
Світ такого не бачив, не чув... 
Люди, рятуйтеся хто як може!.. 
...Я теж підбігаю до муру, 
піднімаюсь по дошці вслід 
за якимсь юнаком, але його 
скошує куля і він мертвий 

падає на мене. Ми обидва 
летимо вниз. У цей час 
енкаведисти зорієнтувалися 
в ситуації і увесь вогонь 
скерували по втікачах. Я ще 
встиг піднятися, відбігти 
кілька кроків з нахиленою 
головою вниз від свистячих 
куль. Впав. Притих. 
Чую, як на мене навалюються 
трупи розстріляних в’язнів. 

Один накрив мою голову 
животом. Його кров потекла 
на моє обличчя. Потому 
знову – трупи, трупи, трупи... 
Деякі з них непосильним 
тягарем падають на 
мене. Я подумав: «Якщо 
куля не влучила, то трупи 
задушать...».

ТРАГЕДІЯ ЛУЦЬКОЇ ТЮРМИ: НОВІ 
ДОКАЗИ КРИВАВОГО ЗЛОЧИНУ

Про це нещо
програми «
владу» на

«1+1» за
народ

від
К
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ЄС І США ВВЕЛИ НОВІ 
САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ 
Євросоюз затвердив рішення про про-
довження санкцій щодо Росії за неза-
конну анексію Криму і Севастополя 
до 23 червня 2018 року. Санкції також 
затвердили сенатори США у зв’язку з 
втручанням Росії у вибори. Закон пе-
редбачає посилення чинних обмежень і 
запровадження нових. Зокрема, під за-
борону потрапляє видобуток корисних 
копалин, металургія, транспортні та за-
лізничні сектори економіки Росії. Також 
каратимуть хакерів, які діяли від імені 
російського уряду.

ПАРТІЯ МАКРОНА 
ЗДОБУЛА БІЛЬШІСТЬ У 
ПАРЛАМЕНТІ ФРАНЦІЇ 
Партія президента Франції Еммануеля 
Макрона «Вперед, республіка!» та її со-
юзники –  партія MoDem – отримали 
абсолютну більшість у нижній палаті 
парламенту в другому турі парламент-
ських виборів. Лідер ультраправої пар-
тії «Національний фронт» Марін Ле Пен 
отримала місце у парламенті Франції, а 
ось депутат Тьєррі Маріані, який був од-
ним із ключових агітаторів за визнання 
анексії Криму, програв. Загалом до пар-
ламенту обрали 223 жінки, що є рекор-
дом. Чоловіків – 354.

ПОМЕР ГЕЛЬМУТ КОЛЬ 
Колишній федеральний канцлер Ні-
меччини помер у 87-річному віці. Упро-
довж 16 років він керував Німеччиною і 
був однією з ключових фігур у процесі 
об’єднання ФРН та НДР.

СТРАШНА ПОЖЕЖА 
В ЛОНДОНІ ЗАБРАЛА 
ДЕСЯТКИ ЖИТТІВ 
У ніч на 14 червня на заході Лондона 
спалахнув 24-поверховий житловий бу-
динок, у якому перебували сотні людей. 
За офіційною інформацією, внаслідок 
пожежі загинули або зникли безвісти 
79 осіб. Число жертв пожежі може ще 
зрости, а пошукова операція тривати-
ме кілька тижнів. Мер Лондона Садік 
Хан заявив, що причиною пожежі стали 
«роки халатності». 

ПОРТУГАЛІЮ НАКРИЛИ 
РУЙНІВНІ ПОЖЕЖІ 
Унаслідок великої лісової пожежі в Пор-
тугалії загинуло 62 людини, українців 
серед них немає. Причиною вогню, най-
імовірніше, стали сильна спека й вітер.

ПАСАЖИРКА ВЕЗЛА У 
ВАЛІЗІ ДИТИНУ 
Польські митники у потязі «Київ-
Перемишль» виявили жінку, яка намага-
лася провезти до Польщі восьмирічного 
сина без біометричного паспорта, по-
містивши його у валізу. Вона виявилася 
переселенкою з Донецька. Жінка запев-
няла, що син поліз у валізу сам. 

ІРАН ВИПУСТИВ РАКЕТИ 
ПО СИРІЇ 
Іранські військові випустили кілька ра-
кет по території Сирії у відповідь на два 
теракти в Тегерані на початку цього мі-
сяця, повідомляє Al Jazeera. Військова 
агресія з боку Ірану стала першою за 
30 років. 

ЄС СКАСУВАВ РОУМІНГ 
На території Євросоюзу з 15 червня ска-
совано плату за роумінг. Тобто абоненти 
платять ту ж ціну, що і вдома, подорожу-
ючи Європою. 

ВІДОМІ БРЕНДИ ОДЯГУ 
РОЗСЕРДИЛИ ЕКОЛОГІВ 
Організація із захисту навколиш-
нього середовища Changing Markets 
Foundation заявила, що найбільшої 
шкоди екології завдають виробництва 
в Китаї, Індонезії та Індії, які спеціалізу-
ються на виготовленні недорогої віско-
зи. Основними клієнтами таких фабрик 
є відомі бренди одягу Zara, H&M, Asos, 
Marks&Spencer і Benetton. 

світова хроніка ПОЛІЦІЯ ВИЛУЧИЛА «ЧОРНУ КАСУ» МИТНИКІВ. 
ВОЛИНЯНИ КАЖУТЬ: «НЕ НАШЕ» 

запасливі

НАРДЕПА ЛАПІНА ПІДОЗРЮЮТЬ У ПОШИРЕННІ БРЕХНІ
голос народу 

слово феміди 

попався 

ото фарт 

наболіле

МУЧИТЕЛЬ КОТА ПРОВЕДЕ П’ЯТЬ РОКІВ ЗА ҐРАТАМИ 

ПРИКРИЛИ НЕЗАКОННИЙ ГАЗОВИЙ БІЗНЕС 

ЩАСЛИВЕЦЬ ВИГРАВ МІЛЬЙОН 

ЗЕМЛЯ ДЛЯ 
СМІТТЄ-
ПЕРЕРОБНОГО 
ЗАВОДУ Є, 
ПОТРІБЕН 
ІНВЕСТОР 

Волинь 

Працівники митниці 
організували в 
себе «кришування» 

контрабанди та вироб-
ництво фальсифікованої 
алкогольної продукції 
через митний кордон 
країни, стверджують 
у Нацполіції. За це 
отримували чималі 
доходи. Викрили їх 
працівники управління 
захисту економіки у 
Волинській області 
Нацполіції та прокуратури 
області за підтримки бійців 
спецпідрозділу КОРД. 

У оперативників була інфор-
мація про існування так званої 

«чорної каси», тобто коштів, які 
митники збирають з громадян як 
«подяку». На підставі ухвали суду 
провели обшуки у приміщеннях 
однієї з комерційних структур, а 

також за місцем мешкання її ке-
рівника, який відповідав за збе-
реження «каси». У сховку виявили 
90 тисяч доларів США, 290 тисяч 
гривень, а також документи, які 

засвідчують їх незаконне по-
ходження. Зазначені суми було 
отримано за контрабандне пере-
міщення транспорту і товарів.

Окрім того, виявлено підпіль-
ний цех із виробництва фальсифі-
кованої алкогольної продукції та 
вилучено понад 11 тонн спирту. 
Також на території товариства ви-
явлено значну кількість необліко-
ваної деревини. Утім, за словами 
начальника Волинської митниці 
ДФС Віктора Кривіцького, їхнє ві-
домство не має жодного стосунку 
ні до суб’єкта підприємницької 
діяльності, у приміщенні якого 
16 червня було проведено обшук, 
ні до так званої «чорної каси». 

У «чорній касі» було майже 100 тисяч доларів

Україна 

Штаб блокади торгівлі з окупантами 
звинувачує нардепа Ігоря Лапіна 
(«Народний фронт») у куруванні штабу 
антиблокади в Західній Україні. На сторінці 
прихильників блокади у Facebook учасники 
пишуть, що завданням штабу антиблокади 
є недопущення повернення енергетичних 
підприємств «Західенерго», ускладнення 
приїзду на редути блокади ветеранів війни 
та активістів із Західної України.

«В антиблокадному штабі Лапін відповідає за 
поширення брехні і дезінформації в середовищі 
ветеранів АТО», – пишуть у штабі блокади. 

Тези, за якими «працює» Лапін, – вимоги 

націоналізації «Західенерго» і Бурштинської 
ТЕС – це лише війна олігархів Ріната Ахметова 
та Ігоря Коломойського, а не ініціатива трудо-
вих колективів; учасники акцій з боку ветеранів 
штабу блокади – мародери і проплачені тітуш-
ки; питання має розв’язати комісія з приватиза-
ції, яку він очолює. За дивним збігом обставин, 
відповідний законопроект депутата від партії 
влади Лапіна не виносять на голосування вже 
два роки.

Тож штаб блокади звернувся до ветеранів 
війни з Західної України із закликом бути пиль-
ними й не дозволяти Ахметову втекти від відпо-
відальності, прикриваючись кишеньковою гро-
мадськістю та продажними депутатами. Ігор Лапін

npu.gov.ua 

atbrovary.org

Луцьк 

Суд ухвалив вирок 21-річному лучанину, 
який викидав кошеня з вікна, поміщав 
у морозильну камеру, духову шафу 
та пральну машину, інформує прес-
служба прокуратури області. Утім 
феміда врахувала й попередні злочини 
чоловіка. 

Історія знущання з двох кошенят, що її у 
вересні 2016 року виклала 18-річна жителька 

Луцька для загального перегляду в соціальну 
мережу, спричинила чималий резонанс не 
лише на Волині. Дівчину засудили за жорсто-
ке поводження з тваринами до 3 років та 6 
місяців позбавлення волі зі встановленням 
дворічного іспитового строку.

Стосовно молодика, то, попри наявний 
у нього психічний розлад, експерти визна-
ли його здатним усвідомлювати свої дії. Як 
повідомив прокурор Луцької місцевої про-

куратури Андрій Неродик, Луцький міськ-
районний суд, визнавши зловмисника ви-
нним у жорстокому поводженні з тваринами 
(кримінальне правопорушення, передбаче-
не ч. 1 ст. 299 КК України) та приєднавши до 
призначеного покарання невідбуту частину 
покарання за вчинене раніше тяжке тілесне 
ушкодження, призначив йому остаточне по-
карання у вигляді 5 років та 1 місяця позбав-
лення волі.

Маневичі 

Незаконний бізнес із продажу скрапленого 
газу в Маневичах викрили співробітники 
оперативного управління фіскальної служби 
Волині. За повідомленням відомства, тут 
незаконно діяла газова автозаправна 
станція. Її роботу налагодив місцевий 
житель. Однак жодних дозвільних 
документів на таку діяльність не мав.

Такі дії мають ознаки адміністративного пра-
вопорушення (порушення порядку проваджен-
ня господарської діяльності), а санкція статті пе-
редбачає відповідальність у вигляді накладення 
штрафу в розмірі від 1000 до 2000 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян з конфіска-
цією виготовленої продукції, знарядь виробни-
цтва, сировини та грошей, одержаних унаслідок 
вчинення вказаного правопорушення.

Тому газове обладнання (модуль ГАЗС) орі-
єнтовною вартістю 150 тисяч гривень та скрап-

vl.sfs.gov.ua

Ковель, Луцький район 

Нові обіцянки розв’язати 
проблему зі сміттям на Волині: 
ділянку для будівництва 
сміттєпереробного заводу 
проектною потужністю 300 тисяч 
тонн сміття на рік готова виділити 
Ковельська міська рада. Однак 
перед цим має порадитися із 
громадськістю. А залучити кошти 
держбюджету та інвестора має 
облдержадміністрація. 

На Волині наразі два мільйони 
тонн сміття зберігаються на стихій-
них та напівлегальних звалищах, 
тому завод, проектна потужність 
якого становить 300 тисяч тонн на 
рік, міг би працювати сім років лише 
із цими ресурсами. 

Владці вже не вперше обіцяють 
залагодити проблему сміттєзвалища 
зав дяки будівництву сміттєперероб-
ного підприємства. Втім замість по-
тужного сміттєпереробного заводу, 
здатного розв’язати проблему сти-
хійних звалищ на Волині, у 2015 році 
в Луцькому районі відкрили лише 
сміттєсортувальну лінію, спроможну 
переробляти до 50 тисяч тонн сміття 
на рік.

лений газ у кількості 6000 літрів орієнтовною 
вартістю 80 тисяч гривень вилучили до розгляду 
матеріалів адміністративного правопорушення 
в суді.

Луцьк

Виграшний лотерейний білет 
«Лото-Забави» на один мільйон 
гривень придбано в Луцьку, 
передає УНН. Переможець 
став сьомим мільйонером 
«Лото-Забави» за 2017 рік.

Лотерейний білет №0009982 
придбано у «ЛОТО маркеті» в 
обласному центрі Волині на про-

спекті Перемоги. Переможця очікують 
для оформлення призу та запро-

шують до Києва для участі у 
спеціальній програмі – «Два 
дні з життя мільйонера», яка 

розрахована на двох осіб: пе-
реможця та його супутницю 

або супутника, якого він хоче 
запросити, щоб відзначити пере-

могу та розділити щасливі миттєвості.

Не випра

йон 
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Вилучили 6 тисяч літрів 
скрапленого газу



Кожен хоче, щоби правда була на його боці, але не кожен хоче бути на боці правди. 
Річард Вейтлі www.volynnews.com
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У ЛЬВОВІ –  ПОНАД 8,5 
ТИСЯЧІ ТОНН ВІДХОДІВ
Нечистоти вивезти нікуди. Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман 
заявив, що мер Львова Андрій Садовий 
не думає, як розв’язати проблему, а шу-
кає винних. 
НАЙБІЛЬШЕ ПРОГУЛІВ – 
У НАРДЕПА-АЗОВЦЯ  
Найбільше засідань Верховної Ради 
прогуляв депутат Андрій Білецький (по-
зафракційний, командир полку «Азов»). 
Відвідав усього три засідання. На друго-
му місці – Ярослав Москаленко («Воля 
народу»). Він був присутній на 12 за-
сіданнях. Третє – у Андрія Клюєва (був 
на 13 засіданнях, позафракційний), 
повідом ляє рух ЧЕСНО.
КУРЧЕНКА ПІДОЗРЮЮТЬ 
У ФІНАНСУВАННІ 
ТЕРОРИЗМУ
Генпрокуратура підозрює власника 
«Українського медіа холдингу» Сергія 
Курченка в тому, що він фінансував теро-
ризм, вивозячи та продаючи антрацит із 
непідконтрольних Україні територій 
Донбасу, інформує «Детектор Медіа». У 
цьому також підозрюють низку чинов-
ників із «Укрзалізниці». 
НА РІВНЕНЩИНІ НЕ 
ВЩУХАЮТЬ БУРШТИНОВІ 
РОЗБІРКИ 
Тілесних ушкоджень, поранень зазна-
ли днями і старателі, і полісмени на Рів-
ненщині під час зупинення незаконного 
видобутку бурштину, повідомляє прес-
служба Нацполіції. 
ПОРОШЕНКО СКАСУВАВ 
ЗАКОН САВЧЕНКО 
Президент Петро Порошенко підписав 
закон, який, по суті, скасовує так званий 
закон Савченко, відповідно до якого 
кожен день попереднього ув’язнення 
в СІЗО мав бути зарахований як два дні 
основного покарання. Досі він діяв з 
грудня 2015 року. 
ГЕОРГІЇВСЬКА СТРІЧКА 
ОФІЦІЙНО ПОЗА ЗАКОНОМ 
Закон про введення адмінвідповідаль-
ності за виготовлення та пропаганду 
георгіївської стрічки набув чинності 
15 червня. Тож публічне використання, 
демонстрація чи носіння її карається 
штрафом від 50 до 150 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
(850-2550 гривень) із конфіскацією стріч-
ки. Повторні такі дії можуть призвести до 
адмінарешту на строк до 15 діб. 
США ПОВЕРНУЛИ 
ВКРАДЕНІ ПІВМІЛЬЙОНА 
ДОЛАРІВ 
США повернули Україні понад $500 тис., 
які вивели за кордон через фіктивні уго-
ди про надання послуг з американською 
фірмою колишні керівники Мін’юсту 
режиму Віктора Януковича, повідомив 
Генпрокурор Юрій Луценко. 
СПАЛАХИ КОРУ – 
В 15 ОБЛАСТЯХ 
За даними Мінохорони здоров’я, випад-
ки захворювань є вже у 15 областях, за-
разилися понад 700 людей, здебільшого 
це діти й підлітки. Найбільше недужих на 
Прикарпатті й Одещині, пише «ТСН.ua».
ШВИДКІСТЬ АВТО ХОЧУТЬ 
ОБМЕЖИТИ ДО 50 КМ/ГОД
Максимально допустиму швидкість руху 
на дорогах у населених пунктах варто 
знизити з 60 до 50 км/год, заявив керів-
ник «Укравтодору» Славомір Новак.  
АВТО НАРДЕПА ВІД БПП 
ВРІЗАЛОСЯ У ТРАМВАЙ
Від удару машини нардепа від «Блоку Пет-
ра Порошенка» Олега Барни вагон трам-
вая змістився з колії. Чоловіка госпіталізу-
вали, він визнав себе винним в аварії. 
ЯПОНІЯ І УКРАЇНА 
ГОТУЮТЬСЯ ДО БЕЗВІЗУ
Уряд Японії почав опрацьовувати питання 
скасування віз для українців, повідомив 
нардеп, співголова групи з міжпарламент-
ських зв’язків з Японією Леонід Ємець. За-
плановано, що домовленості запрацюють 
до Олімпіади в Токіо у 2020 році. 

українська хроніка

ВОЛИНЬ БЕРЕЖЕТЬСЯ ВІД БОТУЛІЗМУ ЗА ХАБАР СУДИТИМУТЬ 
ЕКС-СУДДЮ

У ВОЛИНСЬКИХ КРАЯХ 
ВІДПОЧИВАТИМУТЬ 
ДІТИ З ДОНБАСУ  

ГАЙДА НА ВІДПОЧИНОК: ПРИДАТНІ ПЛЯЖІ ОБЛАСТІ 

будьте здорові перевертень 

схід і захід – разом перевірка 

ТУРИСТІВ У ЛУЦЬКУ КАТАЄ 
ЛЕГЕНДАРНА «ВОЛИНЯНКА» 

гайда!

КВІТКОВИЙ РИНОК РОЗКВІТНЕ БІЛЯ ФІЛАРМОНІЇ 
переселення 

Луцьк 

Для лучан та гостей 
міста розробили 
туристичний 

маршрут, родзинкою 
якого є транспорт, що 
ним пересуватиметься 
група, – це легендарна 
«Волинянка». Її 
суттєво тюнінгували 
та модернізували для 
комфорту пасажирів. 
Маршрут пролягає і 
центральною частиною 
міста, і Старим Луцьком, 
завершуючись Будинком 
скульптора Миколи 
Голованя та Луцьким 
Замком. 

Над туристичною новинкою 
працювали громадська спілка 
«Туристичний альянс Луцька», 
туристична фірма «Нові мандри» 
за сприяння управління туризму 
та промоції міста Луцької міської 

доларів. Нині ж вартість авто-
мобіля сягає близько п’яти тисяч 
доларів.

Авто суттєво модернізували 
під туристичні цілі – встановили 
комфортні шкіряні сидіння на 
п’ять осіб, оснастили аудіо гідом, 
відреставрували та пофарбува-
ли всі вузли й агрегати. До слова, 
автомобіль доволі комфортний 
і має суттєву перевагу – широкі 
кути огляду для туристів. Відтак 
побачити чимало пам’яток міста 
можна, не покидаючи ку зова.

Авто – яскраве та незвичне, і 
на це відповідним чином реагу-
ють лучани: усміхаються, маха-
ють руками, фотографують.

Загалом, екскурсія містом 
триває близько півтори години. 
Вартуватиме таке задоволення 
для туристів 350 гривень за весь 
автомобіль.

ради. За основу взяли легендар-
ний волинський всюдихід, «бойо-
ву машину Волині» –  ЛуАЗ-969М.

Автори проекту пригадують, 
що потрібний екземпляр зі штат-

ним двигуном від «Таврії» вдало-
ся знайти за п’ять кілометрів від 
білоруського кордону в Ратнів-
ському районі. Віддали всюди-
хода доволі недешево – за 1300 

Авто суттєво модернізували 
під туристичні цілі

Луцьк 
Квітковий ринок з проспекту 
Волі у Луцьку перенесуть 
до філармонії. Це місце 
обрали підприємці із двох 
запропонованих. Нинішня 
«оселя» квіткарів, що у дворі 
багатоквартних будинків, 
не влаштовує місцевих 
мешканців. Вони ще торік 
піднімали це питання. Тодішня 
секретар міськради Юлія 
Вусенко запропонувала 
квітникарям неприйнятні 
умови, й конфлікт залишався 
незалагодженним.

Утім минулого тижня викону-
вач повноважень міського голови 

Ігор Поліщук запропонував два 
нові хороші місця: поблизу кафе 
«Сніжинка» або біля філармонії. 
Обрали останнє, тут зможуть роз-
містити близько 10 підприємців. Як 
пояснив заступник міського голо-
ви Олександр Рачков, підприємці 
мають узгодити між собою єдиний 
спільний зовнішній вигляд для всіх 
кіосків. Надалі виконком надавати-
ме дозвіл на розміщення. Ціна за 
метр квадратний буде 25,5 грн на 
місяць. Кіоски мають бути однотип-
ними. Також посадовець попросив 
підприємців подумати над розмі-
щенням убиралень, аби дотрима-
тися санітарних норм.

volynnew
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О
ксана Тарнавська

Волинь 

В Україні зафіксували вже близько 
десятка смертей від ботулізму. На 
Волині зареєстрували лише один 
нелетальний випадок – пацієнтку 
вдалося врятувати, повідомила 
завідувачка інфекційного відділення 
для дорослих обласної інфекційної 
лікарні Галина Морочковська.

Збудники хвороби – ботулінічні палички, 
які є навіть у ґрунті. Відтак чималу небезпеку 
поширення хвороби становлять продукти 
харчування, а особливо – консервація. Нена-
лежно вимивши овоч від залишків ґрунту, гос-
подині наражають на небезпеку тих, хто буде 
його споживати, тому до домашньої консер-
вації слід ставитися дуже обережно. Це стосу-
ється і всіляких паштетів, які під час приготу-
вання проходять слабку термічну обробку.

Разом з тим, лікар зауважує, що ні кон-

центрований соляний, ні цукровий розчини 
в консервації не рятують від ботулінічних 
паличок – спора проростає у вегетативну 
форму і перебуває в певній ділянці кон-
сервації. Не вбиває її і кип’ятіння. Адже в 
результаті термічної обробки руйнуються 
лише токсин та вегетативна форма. Катего-
рично не рекомендують вживати і бомбаж-
ну консервацію – ту, в якій здулася кришка.

Інкубаційний період хвороби може три-
вати від кількох до 12 днів. При захворюван-
ні на ботулізм спочатку виникають ознаки 
простого харчового отруєння. Проте далі 
з’являється загальна слабкість у м’язах, ноги 
стають ватними, виникає сухість у роті. Зго-
дом – «пливе», двоїться в очах. Якщо вчасно 
не надати допомоги, то ці ураження про-
гресують і починаються порушення з боку 
органів дихання – ускладненням хвороби 
може бути пневмонія. 

Волинь 
За станом на 12 червня придатними 
визнали лише 50% пляжів, які є в 
Україні, повідомляє прес-служба 
Держпродспоживслужби. Під час 
перевірки звертали особливу увагу 
на наявність джерел водопостачання 
(питні фонтанчики або інші 
пристосування), вбиралень, кабінок 
для переодягання, пунктів надання 
медичної допомоги, облаштування 
території тощо.

На території Волинської області схваль-
ні відгуки отримали пляжі у таких населених 
пунктах: озеро Ухо (село Уховецьк, Ковель-
ський район), центральний пляж Луцька та 
Теремнівська водойма, водойма у дитячому 
оздоровчому таборі «Сонячний», що в селі 

Гаразджа Луцького району, пляж дитячого 
протитуберкульозного санаторію «Згора-
ни», що в однойменому селі у Любомльсько-
му районі, пляж біля міського озера в Ново-
волинську (мікрорайон «Шахтарський»), 
пляж табору «Супутник» (с. Світязь, Шаць-
кий район) та пляж табору «Світязь», що в 
селі Пульмо Шацького району. 

Іваничівський район 
Прокуратура Волинської області скерувала 
до суду обвинувальний акт у кримінальному 
провадженні про зловживання екс-суддею 
Іваничівського районного суду.

Незаконні дії колишнього служителя Фемі-
ди, який не так давно сам проголошував вироки 
корупціонерам, було викрито прокуратурою 
Волині спільно з оперативними працівниками 
Управління захисту економіки в області депар-
таменту захисту економіки Національної поліції 
України 26 травня 2017 року. У прес-службі про-
куратури області повідомили, що юрист вимагав 
10 тисяч гривень хабара за сприяння в ухвален-
ні позитивного рішення у справі про адміністра-
тивне правопорушення чинним головою Івани-
чівського районного суду й був затриманий під 
час одержання першого «траншу» – 3 тис. грн.

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

Донбас, Шацький, Ковельський райони 

В обласному бюджеті передбачили 200 ти-
сяч гривень на оздоровлення дітей, які при-
були на Волинь з територій Луганської та До-
нецької областей, де тривають бойові дії. Як 
повідомила заступник начальника управлін-
ня – начальник відділу дошкільної, загальної 
середньої та вищої освіти управління освіти, 
науки та молоді ОДА Тетяна Соломіна, дві гру-
пи дітей з Луганської області оздоровлювати-
муться у таборі «Світязь» Шацького району та 
у таборі «Оберіг», що в Ковельському районі, 
з 17 червня та з 15 липня. Область уже кілька 
років приймає на оздоровлення дітей з терито-
рій, де триває АТО.
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Конфлікт між мешканцями та 
торговцями нарешті вдасться владнати

Належно обладнаних місць 
для відпочинку не так багато



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Якщо я не за себе, то хто за мене? Але якщо я тільки для себе – то чого я вартий? 

І якщо не тепер – то коли? Єврейська мудрість
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брудні технології 

  Підготував 
Борис ХВИЦЬ     
Луцьк 

Офіційно виборча 
кампанія на пост 
міського голови 

Луцька не розпочалася, 
а ї ї передвісники вже 
обіцяють: не обійдеться 
без використання 
адміністративного ресурсу, 
наклепів та маніпуляцій. 
Про адміністративний 
тиск заявив представник 
УКРОПу, нинішній 
виконувач повноважень 
міського голови Луцька та 
секретар Луцькради Ігор 
Поліщук. 

«Янукович і його банда – це прос-
то дітвора, якій можна повчитися тих 
методів, що їх зараз використовує 
влада. Вони не дають команді Ігоря 
Палиці ефективно та результативно 
працювати, оскільки це невигідно 
Адміністрації Президента. Але закон 
буде вищим від чиїхось особистих 
амбіцій», – зазначив Ігор Поліщук в 
ефірі телеканалу «Аверс». 

Ще раніше він опублікував за-
яву, в якій повідомив, що прокура-
тура намагатиметься у найкоротші 
терміни оголосити йому підозру у 
вчиненні кримінального правопо-
рушення за заявою екс-секретаря 
Юлії Вусенко. 

Нагадаємо передісторію: після 
смерті мера Луцька Миколи Романю-
ка більшість депутатського корпусу 
проголосувала за усунення з поса-

ВИБОРЧИЙ ФАЛЬСТАРТ: 
ТИСК ТА МАНІПУЛЯЦІЇ 

ВОЛИНЬРАДА НЕ ПОМИЛИЛАСЯ, 
ЗВІЛЬНИВШИ ЗЕМЕЛЬНИКА

рішення феміди результат

ди секретаря Юлії Вусенко («Само-
поміч»). Новим секретарем обрали 
Ігоря Поліщука (УКРОП), якому деле-
гували й повноваження міського го-
лови до проведення виборів. Якщо 
Верховна Рада ухвалить відповідне 
рішення, то вони відбудуться вже 
24 вересня. Вусенко не погодилася 
з рішенням Луцькради і подала до 
суду. Вердиктом Феміди саме міськ-
раді пропонувалося поновити Ву-
сенко на посаді, для цього Ігор Полі-
щук скликав сесію. Втім ані Вусенко, 
ані її фракція, а також низка інших 
політичних сил на засідання ради не 
прийшли, тож навіть не намагалися 
поновити Вусенко на посаді у такий 
спосіб. Однак напередодні суд вніс 
зміни у своє рішення, вилучивши 
абзаци про те, що саме міська рада 

має ухвалювати відповідне рішення 
про поновлення. За невиконання рі-
шення суду Вусенко написала заяву 
до прокуратури, і щодо ситуації від-
крили кримінальне провадження.  

Тепер, припускає Поліщук, йому 
спробують обрати запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, 
помістити у слідчий ізолятор та за 
будь-яку ціну не допустити до участі 
у виборах. Він зазначив, що проку-
ратура почала викликати працівни-
ків міськради та депутатів, аби ті да-
вали пояснення. Але якщо йдеться 
про справи «простих смертних», то 
силові органи чомусь працюють не 
так завзято. 

«Мені дуже шкода працівників 
прокуратури, правоохоронного 
органу, що його колись боялися і 

Вусенко не зможе ухвалювати чима-
ло важливих рішень без підтримки 
більшості депутатського корпусу. 
Тож цілком допустимо, що мета 
команди «Континіуму», помічни-
ка нардепа Степана Івахіва Дениса 
П’ятигорця, які ймовірно стоять за 
Вусенко, – саме прибрати опонентів. 

«Група «Континіум» мала великий 
інтерес до комунальних установ міс-
та. Зокрема, їй  належить котельня 
на Карбишева. Тому вони це й роб-
лять, адже мають свої бізнесові інте-
реси», – резюмував Ігор Поліщук.

Цікаво, що активність проку-
ратури стосовно Поліщука поча-
лася ще восени 2016 року. Тоді він 
озвучив депутатський запит щодо 
незаконного проникнення в кабі-
нет ректора ЛНТУ, через що йому 
інкримінували «неповідомлення 
про наявність конфлікту інтересів» 
та «розголошення інформації, яка 
стала відома в результаті посадової 
діяльності». Днями суд вирішив за-
крити справу у зв’язку з відсутністю 
правопорушення.

«Ця ситуація – це прецедент в 
Україні, коли за депутатський запит 
порушують справу про корупцію. 
Насправді ж запит не є рішенням 
про виділення землі чи розподіл бю-
джетних коштів, а можливістю отри-
мати якусь інформацію чи звернути 
на щось увагу. Тому в цій справі зви-
нувачення у корупції – абсурд», – за-
уважив Ігор Поліщук.

Утім таке рішення суду не за-
довольнило правоохоронців, вони 
готуються подавати апеляцію. На 
такі заяви Ігор Поліщук відповів, що 
краще б правоохоронці витрачали 
час на те, що дасть результати, а не 
готували апеляції у таких смішних 
справах.

Óõâàëåííÿ îñíîâîïîëîæíîãî äîêóìåíòà ó 1996 ðîö³ ïîêëàëî ìîãóòí³é ôóíäàìåíò äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ñóâåðåí³òåòó íàøî¿ äåðæàâè òà êîíñîë³äàö³¿ ñóñï³ëüñòâà.

Â³äçíà÷àþ÷è Äåíü Êîíñòèòóö³¿, ìè óñâ³äîìëþºìî ãîëîâíèé çàêîí êðà¿íè ÿê îñíîâó 
ñèëüíî¿ äåðæàâè ³ ãàðàíò³þ íàö³îíàëüíî¿ çëàãîäè.

Êîíñòèòóö³ÿ âèçíà÷èëà íàéö³íí³øèìè æèòòÿ ëþäèíè, 
¿¿ çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íàäàëà êîæíîìó ãðîìàäÿíèíó 
ñâîáîäó ñëîâà òà â³ðîñïîâ³äàííÿ. ² îáîâ’ÿçîê êîæíîãî óêðà¿í-
öÿ – ïîâàæàòè Êîíñòèòóö³þ é íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñÿ ¿¿ 
ïðèíöèï³â. Ò³ëüêè òàê ìè çìîæåìî çàáåçïå÷èòè ïîäàëüøèé 
ðîçâèòîê Óêðà¿íè ÿê äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè, ð³âíîïðàâíî¿ ç³ 
ñâ³òîâîþ ñï³ëüíîòîþ.

Ïàì’ÿòàéìî, äåðæàâà – öå íå ëèøå ÷èíîâíèêè ³ äåïóòà-
òè, äåðæàâà – öå âåñü íàðîä, êîæåí ç íàñ. Òîìó áóäüìî ìóäðèìè, 
ñèëüíèìè é ã³äíèìè ãðîìàäÿíàìè ñâîº¿ äåðæàâè. ² íåõàé íåïî-
ðóøíèìè áóäóòü ãîëîâí³ ïðèíöèïè Êîíñòèòóö³¿ – íàðîäîâëàä-
äÿ, ãóìàí³çì òà çàêîíí³ñòü.

Ìèðó, çëàãîäè òà äîáðà óñ³é Óêðà¿í³ é êîæíîìó ãðîìàäÿíèíó!

Ç ïîâàãîþ 
ãîëîâà Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè,
çàñíîâíèê Ôîíäó «Ò³ëüêè ðàçîì» 
²ãîð ÏÀËÈÖß

Øàíîâí³ âîëèíÿíè!
Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç äåðæàâíèì ñâÿòîì – 

Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè!

Волинь 

Львівський апеляційний 
адміністративний суд вирішив, 

що рішення про звільнення з 
посади начальника Головного 
управління Держгеокадастру 
у Волинській області Василя 
Василенка залишається у силі, 
йдеться на сайті обласної ради.

Нагадаємо, 2 лютого обранці Волинь-
ради підтримали звернення до міністра 
агрополітики Тараса Кутового із пропози-
цією звільнити з обійманої посади очіль-
ника Держгеокадастру Волинської області 
Василя Василенка. Його звинувачують у де-
рибані земельних ділянок (в тому числі – з 
покладами бурштину), лобіюванні інте ресів 
сторонніх фірм та непрозорих кадрових 
призначеннях.

На звернення надійшла відписка про 
те, що, мовляв, для його звільнення не-
достатньо доказів. Попри столичну опіку, 

Волинь 

Обласній раді та комунальному 
підприємству «Волиньоблагроліс» вдалося 
повернути ліси громаді Волині. 13 червня 
суд скасував рішення Волинської ОДА 
щодо передачі лісів держлісгоспам, 
йдеться на сайті Волинської облради.

Нагадаємо, в 2011 році «за командою з Ки-
єва» з активів КП «Волиньагроліс» вилучили 
56 тисяч гектарів лісу, а КП залишили банкру-
тувати. Проте у жовтні 2016 року обласна рада 
відмінила рішення депутатів попереднього 
скликання «Про ліквідацію комунального під-
приємства «Волинське обласне комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське підприєм-
ство «Волиньоблагроліс».

30 січня цього року у Волинському окруж-
ному адміністративному суді було оскаржено 
три розпорядження ОДА, якими ліси, що ними 
користувалися дочірні підприємства КП «Во-
линьоблагроліс», було передано державним 
лісгоспам у Ківерцівському, Маневицькому та 
Любомльському районах. Волинській облас-
ній раді та КП «Волиньоблагроліс» вдалося до-
вести, що ці розпорядження виконавчої влади 
області було ухвалено з порушеннями зако-
нодавства. Більше того, у держлісгоспів, яким 
передали ліси «Волиньоблагролісу», навіть не 
було всіх документів на лісокористування.

«Не хочу навіть казати, як залякували суд-
дів, аби вони не ухвалили законного рішення 
на користь комунального підприємства. Але 
ми потихеньку йдемо своєю дорогою і з часом 
повернемо ліс громаді. Адже минулоріч лісу і 
матеріалів експортували з Волині на 300 міль-
йонів гривень, а область з цього нічого не отри-
мала», – заявляв голова облради Ігор Палиця в 
програмі «Актуально» на каналі «Нова Волинь» 
після завершення судового засідання.

Утім з ухвалою суду не погодилося Держав-
не агентство лісових ресурсів України і подало 
апеляційну скаргу до Львівського апеляційно-
го адміністративного суду.

13 червня у Львові в справі щодо скасу-
вання розпоряджень голови ОДА поставлено 
остаточну крапку. «Волиньоблагроліс» госпо-
дарюватиме там, де робив це до 2011 року – в 
колишніх міжколгоспних лісах.

ЛІСИ ГРОМАДИ 
ПОВЕРНУТЬ У 
КОМУНАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ

головний земельник області вирішив оскар-
жити рішення обласної ради через суд і подав 
адміністративний позов проти Волиньради. 
На підтримку Василенка сторона захисту вико-
ристала листа від голови Волинської облдерж-
адміністрації Володимира Гунчика, в якому той 
дає позитивну оцінку роботі керівника Держ-
геокадастру, оскільки «його повноваження ви-
конуються на належному рівні».

Під належним виконанням обов’язків, ма-
буть, малося на увазі зловживання службовим 
становищем при лобіюванні інтересів львів-
ської фірми ТзОВ «Західземпроект», яка спе-

ціалізується на землевпорядних та землеоці-
ночних роботах і за свої послуги бере в чотири 
рази більше, ніж аналогічні волинські фірми, 
та роздаванні земель, які належать КП «Во-
линьприродресурс», для ведення особистого 
сільського господарства. Дії головного управ-
ління, яким керує Василенко, провокують не-
поодинокі конфлікти між органами місцевого 
самоврядування та воїнами АТО.

Зважаючи на всі обставини, суд повністю 
відмовив Василю Василенку у вимогах скасу-
вати рішення облради.

14 червня відбулося засідання суду другої 
інстанції. Львівський апеляційний адміністра-
тивний суд залишив апеляційну скаргу Васи-
ленка без задоволення, а рішення суду першої 
інстанції – без змін.

Зауважимо також, що обласна рада ство-
рила тимчасову контрольну комісію з питань 
земельних відносин. На жодне з трьох її засі-
дань Василь Василенко так і не прийшов.

poshtivka.org

поважали, а сьогодні ці працівники 
змушені замість реальної роботи 
виконувати злочинні накази, які їм 
«спускають» зверху. Але відпові-
дальність прийде до всіх. Закон буде 
вищим від амбіцій тих, хто не до-
грабував наше місто. Закон буде ви-
щим від амбіцій влади, яка сьогодні 
докладає неймовірних зусиль, аби 
тільки не дати працювати команді 
Ігоря Палиці», – зазначив Поліщук. 

Нардеп Ігор Гузь також вважає, 
що використовувати суди, прокура-
туру та поліцію задля зміни політич-
ної ситуації в Луцьку неприйнятно. 

«Мені здається, що за однією сто-
роною конфлікту стоять Адміністра-
ція Президента та силові структури. 
Вони спробують у силовий спосіб 
змінити ситуацію в Луцьку й повпли-
вати на вибори, які мають відбутися 
у вересні. Саме кажу «мають», бо 
сподіваюся, що з вівторка буде сесія 
Верховної Ради й парламентарі під-
тримають пропозицію профільного 
комітету, який запропонував про-
вести вибори 24 вересня. Якщо хтось 
думає – а тут і Гунчик (Володимир 
Гунчик, голова Волинської ОДА, – ВН) 
задіяний – повпливати на ситуацію 
в Луцьку за допомогою суддів, пра-
воохоронців, то це не вдасться. Бо 
ж не варто забувати, як різко готові 
діяти люди й чинити опір свавіллю 
влади», – наголосив Ігор Гузь в ефірі 
телеканалу «Аверс».

Навіть повернувшись на посаду, 

m
apio.net

Вибори мера, ймовірно, відбудуться 24 вересня
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70% УКРАЇНЦІВ НІКОЛИ 
НЕ ВІДМОВЛЯТЬСЯ 

ВІД ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Безперечно, все 
вагомішу роль у 
нашому житті став 

відігравати інтернет-
контент, але, як 
засвідчують різноманітні 
дослідження, близько 
половини українців 
відчувають труднощі 
під час пошуку цікавих 
фільмів, серіалів чи 
передач у мережі. Тож 
відмова від традиційного 
телебачення не на часі: 
70% населення України 
впевнені в тому, що ніколи 
не відмовляться від 
перегляду телевізора. 

Загалом упродовж тижня се-
редньостатистичний українець 
майже 40 годин приділяє перегляду 
телебачення. Але чи задоволений 
глядач запропонованими телеко-
мунікаційними послугами? Це запи-
тання ми поставили представникам 
одного з найбільших провайдерів 
України – компанії ВОЛЯ.

«Ми відкриваємо світ для наших 
клієнтів, надаючи доступ до найкра-
щих джерел інформації, розваг і ко-
мунікацій. Ми створюємо все більш 
високі стандарти якості, надаючи 
високопрофесійні, інноваційні та 
надійні послуги», – переконують у 
компанії ВОЛЯ.

Так, саме ця компанія є провід-
ним загальнонаціональним телеко-
мунікаційним провайдером, який 
наявний більш ніж у 30 містах Укра-
їни. Вона активно розширює свою 
мережу, зокрема на захід України.

Отож, що змушує споживачів від-
давати перевагу саме цій компанії?

СЕРВІС 
МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ

Те, що провайдер відповідаль-
но ставиться до надання послуг, 
іде назустріч клієнтам і постійно 
вдосконалюється, засвідчує хоча 
б отримання другий рік поспіль (у 
2015 і 2016 роках) на престижно-
му міжнародному конкурсі «Вибір 
року» нагороди «Кращий провай-
дер цифрових розваг». Цьогоріч 
компанія знову планує взяти участь 
у конкурсі.

Також вона здобула перемогу 
в кількох інших престижних укра-
їнських і міжнародних конкурсах. 
Наприклад, найкращими було ви-
знано такі проекти, як портал само-
обслуговування «Мій кабінет» і до-
даток «ВОЛЯ Клуб».

«Наша компанія першою в Укра-
їні почала використовувати спосіб 
спілкування з клієнтами, коли ко-
ристувачі, спираючись на власний 
досвід, допомагають одне одному. 
У нас за два роки з’явилися свої 
абоненти-експерти, які щомісяця 
розв’язують більш як половину пи-
тань, що надходять щодо послуг 
компанії», – впевнено зазначає ди-
ректор підрозділу із взаємодії з клі-
єнтами Антон Дзюбенко.

Про те, що справді компанія 
надає послуги міжнародного рівня, 
свідчить і співпраця з найкращими 
світовими виробниками контенту, 
зокрема з FOX, Discovery й AMC.

ЦИФРОВИЙ СВІТ
ВОЛЯ пропонує своїм клієнтам 

понад 30 каналів HD-якості, що ро-
бить її провайдером № 1 в Україні з 
надання HD-контенту.

Окрім покращення системи 
обслуговування клієнтів, завдяки 
впровадженню нових стандартів, 
зокрема електронної черги, укра-
їнці передусім цінують компанію за 
високошвидкісний інтернет, інтер-
активні сервіси та універсальну до-
бірку каналів високої чіткості з філь-
мами різноманітних жанрів CINE+.

ІНТЕРАКТИВНЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Загалом станом на сьогодні 
абонентам компанії доступні 157 
каналів. Відмінна ознака – те, що ко-
ристувачі ВОЛЯ першими в Україні 
мають змогу оцінити нові сезони 
відомих американських серіалів, 
які транслюються менше, ніж через 
добу після офіційного показу. Це, 
наприклад, «Гра престолів», «Марс», 
«Втеча», «Ходячі мерці», «Легіон», 
«Готем», «Як уникнути покарання за 
вбивство», «Вигнанець» тощо.

А ті, хто надає перевагу 
об’єктивним подієвим матеріалам, 
належно оцінять міжнародний ка-
нал «Настоящее время» (Current 
Time), який є популярним новин-
ним та інформаційним брендом у 
багатьох країнах світу та нараховує 
мільйонну аудиторію.

«Це можливість запропонувати 
свіжий і динамічний стиль пода-
чі інформації широкій аудиторії в 
Україні. Ми переконані, що гляда-
чі, які хочуть дивитися об’єктивні 
новини, дізнаватися коментарі з 
перших вуст і бачити переконливі 
факти, полюблять «Настоящее вре-
мя», – відзначив президент радіо 
«Вільна Європа»/«Свобода» Томас 
Кент.

ВИСОКОШВИДКІСНИЙ 
ІНТЕРНЕТ

Розвивати швидкість доступу 
до мережі до 200 Мбіт/с вдається 
завдяки впровадженню технологій 
DOCSIS 3.0 та EuroDOCSIS. До речі, 
компанія єдина в усій Україні має ці 
технології.

Окрім покращених характерис-
тик швидкості, EuroDOCSIS забез-
печує також підвищену безпеку та 
стабільність послуг.

Компанія використовує ті ж 
технології, що є провідними в США, 
адже саме із Заходу походять най-
кращі світові тенденції.

ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
Відповідно до змінних ІТ-

трендів, компанія постійно розроб-
ляє та впроваджує нові актуальні 
рішення для більшої зручності своїх 
клієнтів. 

Так, однією з перших в Украї-
ні ВОЛЯ почала використовувати 
хмарні технології «VoliaCLOUD», які 
дозволяють віддалено, через інтер-
нет, обробляти та зберігати дані, 
запустила сервіс резервного копі-
ювання та відновлення віртуальних 
машин у «хмарі».

«Наші клієнти можуть роз-
містити свої проекти на нашому 
майданчику та бути впевненими в 
безперебійному електроживлен-
ні й стабільності інтернет-каналу. 
Ми надаємо в користування про-
дуктивні сучасні моделі сервер-
ного обладнання, а для розміщен-
ня ІТ-інфраструктур підприємств 
оптимальним стане використання 
ресурсів «VoliaCLOUD», – розпові-
ла керівник департаменту бізнесу 
Ірина Савицька.

ПРОГРАМА 
ЛОЯЛЬНОСТІ

Серед складових стратегії роз-
витку компанії – система лояль-
ності для абонентів, зокрема про-
грама «Мої бонуси», спрямована на 
покращення клієнтського досвіду. 
Завдяки цій програмі користувачі 
зможуть отримувати й накопичу-
вати бонуси, а потім вигідно їх ви-
трачати на замовлення додаткових 
послуг і сервісів.

Керівник відділу онлайн са-
мообслуговування і лояльності 
Катерина Гамова розповіла про 
можливості програми детальніше: 
«Програма лояльності «Мої бону-
си» наповнена великим набором 
можливостей для отримання й ви-
трачання бонусів, вона доступна 
всім абонентам. Проект розробили 
найкращі ІТ-фахівці компанії».

НАЗУСТРІЧ 
КОРИСТУВАЧАМ 
СМАРТФОНІВ 

Завдяки мобільному додатку 
«My Volia» абоненти мають доступ 
до своїх рахунків і послуг будь-де. 
Користувачі смартфонів можуть 
вдаватися до послуг компанії на-
віть зі звичайним мобільним інтер-
нетом, швидко замовляти послуги, 
змінювати тарифний план, контро-
лювати свій рахунок та отримувати 
відповіді на нагальні запитання.

Оскільки приблизно 40% укра-
їнців переглядають відео на мобіль-
них пристроях, компанія вирішила 
також запустити комплексну послугу 
для абонентів, які віддають перевагу 
планшету чи смартфону. Завдяки 
такому рішенню вони можуть диви-
тися фільми, новини, телешоу навіть 
на кількох пристроях одночасно.

«Сучасний глядач хоче більшої 
свободи й мобільності. Ми це може-
мо забезпечити та надати вибір кон-
тенту високої якості в зручний час і в 
зручному місці з будь-якого мобіль-
ного пристрою», – відзначила дирек-
тор з маркетингу Вікторія Цомая.

Вона перелічила доступні функ-
ції для смартфонів. Це, зокрема, 
управління переглядом, телевізій-
ний архів, нагадування про випуск 
улюблених шоу та серіалів, швид-
кий доступ до каналів, що цікавлять 
найбільше, онлайн-кінотеатр і бать-
ківський контроль.

ДЛЯ ДІТЕЙ
Для маленьких глядачів теле-

канал формату високої чіткості за-
пустили ще у 2014 році. Спеціальну 
програму допомагали розробляти 
психологи, фахівці з дитячого теле-
мовлення та батьки. 

CINE+ Kids враховує світо-
сприйняття дітей різного віку, тому 
має кілька аудіодоріжок, зокрема й 
мовою оригіналу, аби діти могли на-
вчатися. Переймає канал і найкра-

щий контент, наприклад, від Disney, 
NBC Universal, Touchstone, Marvel та 
включає не тільки розважальні, а й 
пізнавальні програми.

«Я як мама розумію, як ретельно 
потрібно відбирати контент для ді-
тей, адже батьки хочуть бути впевне-
ними в його якості. Те, що дивиться 
дитина, в подальшому формує її сві-
тогляд. Ми підтримуємо сімейні цін-
ності й хочемо, щоб наші маленькі 
глядачі росли розумними, добрими 
та відкритими», – наголосила дирек-
тор із маркетингу Вікторія Цомая.

ЗА ЗДОРОВИЙ 
СПОСІБ ЖИТТЯ

Окрім того, що компанія надає 
своїм абонентам доступ до таких 
топових спортивних каналів, як 
Extreme Sport Channel, Eurosport, 
Fightbox, «Футбол», вона протягом 
багатьох років підтримує паралім-
пійську та дефлімпійську національ-
ні збірні України, а також виступає 
офіційним партнером Національно-
го комітету спорту інвалідів України 
та Міжнародного турніру зі спортив-
ної гімнастики Ukraine International 
Cup, що його організувала олімпій-
ська чемпіонка Стелла Захарова.

Щодо співпраці з компанією чем-
піонка свого часу підкреслила: «Для 
нас дуже цінно мати таких партнерів, 
які протягом багатьох років разом із 
нами інвестують у розвиток спор-
тивної культури в країні».

«Компанія приділяє особливу 
увагу популяризації спорту в країні, 
адже саме спорт формує активну 
життєву позицію і допомагає до-
сягнути мети. Ми щиро вболіває-
мо за наших спортсменів і хочемо, 
аби і в наших абонентів також була 
можливість підтримувати улюблені 
команди», – розповів директор із 
розвитку центрального регіону Ми-
хайло Дмитриченко.

ДБАЮЧИ 
ПРО ЕКОЛОГІЮ 

Питанням екології ВОЛЯ приді-
ляє особливу увагу, тому компанія 
дбає про належну утилізацію не-
придатного та застарілого облад-
нання, для неї важливо, аби орга-
нізації, що здійснюють утилізацію, 
дотримувалися всіх міжнародних 
та українських стандартів охорони 
навколишнього середовища.

Компанія також активно підтри-
мує проекти, орієнтовані на захист 
природи. Із цією метою започатко-
вано програму «Зелені технології», 
яка сприяє дбайливому ставленню 
до природних ресурсів і раціональ-
ному використанню паперу. Засно-
вана вона на відмові від паперових 
рахунків та інтерактивному управ-
лінні послугами.

«Як соціально відповідальна 
компанія ми дотримуємося всіх 
міжнародних стандартів з охоро-
ни довкілля та робимо свій вклад 
у становлення екологічної рівно-
ваги», – каже директор із розвитку 
центрального регіону Михайло 
Дмитриченко.

Саме тому розпочалася, наприк-
лад, співпраця з найбільшою все-
українською волонтерською мере-
жею зі збору батарейок «Батарейки, 
здавайтеся!», яка охоплює 24 облас-
ті України, 1246 пунктів збору бата-
рейок і понад 750 координаторів.

Лідер ініціативи «Батарейки, 
здавайтеся!» Любов Колосовська 
зазначила: «Проблему утилізації 
використаних батарейок можна 
розв’язати лише за допомогою ко-
ординації зусиль усіх небайдужих 
людей і компаній. Ми плануємо 
збільшити відсоток зібраних бата-
рейок та вберегти Землю від важ-
ких металів і токсичних речовин».

Тож, якщо ви відкриті до нових 
можливостей і швидкостей, якщо 
для вас є важливим поєднання вда-
лого технічного забезпечення із 
якісним змістом, приєднуйтеся до 
найкращого провайдера цифрових 
розваг ВОЛЯ.

Середньостатистичний українець протягом 
40 годин на тиждень дивиться телевізор

Джордж Жембері, 
генеральний директор 
компанії ВОЛЯ CINE+ Kids має найкращий дитячий контент
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Вводити закони, що протирічать законам природи, означає породжувати злочини, 
щоби потім за них карати. Томас Джефферсон
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «МЕДРЕФОРМА 
СПРЯМОВАНА ПРОТИ ЛЮДИНИ» 

безвіз запрацювало 

на часі

Варіант медичної 
реформи, який 
запропонував Кабінет 

Міністрів, спрямований 
проти пацієнтів, адже 
фактично позбавляє 
значну частину громадян 
доступу до лікування 
через запровадження 
низки платних послуг. 
Про це нещодавно в 
ефірі програми «Право 
на владу» на телеканалі 
«1+1» заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич. Нагадаємо, 
під час розгляду в першому 
читанні законопроект 
підтримали 227 нардепів. 
Укропівці за нього не 
голосували. Депутати від 
УКРОПу підготували свої 
правки до законопроекту.

Зауважимо, що тривалість жит-
тя в Україні у середньому на 7-11 
років менша, ніж на Заході. За дани-
ми Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ), країна є другою 
в світі за смертністю від серцево-
судинних захворювань і другою в 
Європі за темпами поширення раку 
та смертності від туберкульозу.

ОДИН ПАЦІЄНТ – 
210 ГРИВЕНЬ 

Медична реформа передбачає 
запровадження принципу «гроші 
ходять за пацієнтом». На практиці це 
означає, що держава буде платити 
лікарням та лікарям начебто за на-
дані конкретним пацієнтам медич-
ні послуги, а не за ліжко-місця. Для 
цього і запроваджується державне 
страхування, яке охопить усіх, хто 
проживає в Україні. 

Національне страхування перед-

звичайні волиняни не матимуть до-
ступу до якісних медичних послуг, а 
це – 80 відсотків населення». 

«Жителі північних районів Воли-
ні не отримають доступної допомо-
ги. Поза зоною у 60 кілометрів зали-
шаться 37 із 47 населених пунктів у 
Любешівському районі, 43 у Камінь-
Каширському. Що робити тим, хто не 
встигне доїхати до лікарні? Дорогою 
вмирати?» – обурюється нардеп. 

Додамо, що Ірина Констанкевич 
відстоює створення госпітального 
округу в 23-му виборчому окрузі з 
центром у Камені-Каширському. 

Скільки ж госпітальних округів 
буде на Волині, ще й досі не визна-
чено. 

РЕФОРМА – 
ПРОТИ ЛЮДИНИ 

За даними ООН, близько 60% 
українців проживають за межею бід-
ності.

«Медична реформа – не для бід-
них. Доплачувати зможуть тільки за-
можні, середній клас», – зазначила 
Ірина Констанкевич.

За словами народного депута-
та, ухвалений у першому читанні 
законопроект з пакету документів 
про так звану медреформу перед-
бачає фактично ручний розподіл 
80 мільярдів гривень із державного 
бюджету між областями та лікарня-
ми, вигідними владі. Це вже зараз 
викликає недовіру до новацій у ме-
дичній галузі від уряду, рішень якого 
й так не схвалюють понад 70% насе-
лення.

Та й загалом Кабмін просто не 
зацікавлений у фінансуванні ме-
дичних послуг, оскільки вже зараз 
заборгованість із заробітної плати 
лікарям у регіонах подекуди сягає 

6-10 мільйонів гривень. Один із на-
слідків такого ставлення до галузі – 
на місцях відсутнє раннє виявлення 
складних захворювань, не кажучи 
вже про їх ефективне лікування.

Ірина Констанкевич зауважила, 
що після запровадження реформи 
районні медичні заклади можуть 
просто закрити, позбавивши гро-
мадян доступу до гарантованого 
Конституцією права на безоплатне 
лікування. Найбільше ж унаслідок 
пропонованих змін постраждають 
жителі сіл та пенсіонери.

«Ухвалюючи таку антиконсти-
туційну, дискримінаційну рефор-
му, уряд хоче розв’язати заразом і 
проблему пенсіонерів – вони прос-
то вимруть. Це страшна реформа, 
спрямована проти людини», – наго-
лосила Ірина Констанкевич.

НАОСТАНОК 
У зв’язку з такою реформою у 

жителів міст і сіл уже виникло ба-
гато питань. Що відбуватиметься з 
майновими комплексами районних 
лікарень, які не стануть центрами 
госпітальних округів? Куди зверта-
тися по допомогу, якщо найближча 
лікарня вже не буде надавати по-
трібних послуг? Що буде з сімейни-
ми лікарями в сільській місцевості, 
де може не назбиратися дві тисячі 
пацієнтів? Де гарантія того, що доро-
гі медичні препарати держава таки 
закуповуватиме, адже сьогодні й 
досі не розв’язано питання навіть із 
придбанням якісних вакцин? Навіщо 
створювати ще одного посередника 
у медицині – Національну службу 
здоров’я? 

У Міністерстві охорони здоров’я 
на ці питання – жодних відповідей. 

ПАРОСТКИ БЕЗВІЗУ: ПО ПАСПОРТИ – 
В ЧЕРГУ, В ЄВРОПУ – ПО ВРАЖЕННЯ

Протягом першого тижня дії 
безвізового режиму між Україною 

та ЄС ним скористалися 18 тисяч 
українців, звітують прикордонники. 
Відмовлено у перетині було 22 
людям. Переважно це сталося 
через порушення міграційного 
законодавства країни ЄС під 
час попереднього перебування. 
Наприклад, було перевищено термін 
дії візи тощо. Українці з початком 
дії безвізу найбільше виїжджають 
до Польщі, Угорщини, Словаччини і 
Румунії.

Нагадаємо, рішення Ради Європей-
ського Союзу про запровадження без-
візового режиму для короткострокових 
поїздок громадян України до 30 країн Єв-
росоюзу та Шенгенської зони набуло чин-
ності 11 червня.

Однією з тих, хто 11 червня скорис-
тався можливістю безвізового перетину 
кордону, є жителька Луцька Оксана Гузь – 
координатор проекту ООН «Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду». Розпові-
дає, що їздила до Польщі на авто. Кордон 
перетинала зі Львівської області у пункті 
«Краковець-Корчова». 

«Це було ще до дев’ятої ранку, тож пе-
реді мною кордон перетнуло вже близько 
двох десятків людей, скориставшись без-
візом. У перспективі на кордоні має бути 
окремий «пас» для безвізу, але, оскільки 
ще мало таких мандрівників, то усі ставали 
в загальну чергу. Я не побачила особливої 
різниці в процедурах, оскільки все одно 
водій проходить митний контроль, огляд 
автомобіля все одно відбувається. На пас-
портному контролі теж усі стають у загаль-
ну чергу для перевірки документів», – роз-
повідає Оксана.

Прикордонники були дуже люб’язні 
на обох боках, провадить наша співроз-
мовниця. Додаткових питань щодо фі-

нансової спроможності чи документів, які 
підтверджували б бронювання у готелі, не 
ставили. Цікавилися лише метою візиту та да-
тою повернення. Одначе на кордоні у вас таки 
можуть запитати про фінансову спроможність, 
документи, що підтверджують бронювання 
місця проживання, мету поїздки. Наприклад, 
якщо їдете до Польщі на термін до трьох днів, 
то достатньо мати 100 злотих. Мандрівникам 
також радять мати поліс медичного страху-
вання і обов’язково – страхування автомобіля. 
Окремо наголосимо, що безвізовий режим не 
стосується тих людей, які їздять за кордон пра-
цювати або навчатися.

Однією з ключових умов перетину кордону 
саме в умовах безвізу є наявність біометрично-
го паспорта. Їх у Луцьку можна виробити в кіль-
кох структурах: у Центрі надання адміністра-
тивних послуг, що на вулиці Лесі Українки, 35, у 
регіональному управлінні міграційної служби, 
що на Винниченка, 11 та у підприємстві «Пас-
портний центр», що на проспекті Президента 
Грушевського, 4в. Черги великі, адже кількість 
охочих отримати документ збільшилася. Адмі-
ністратор ЦНАПу Тетяна Шишова розповіла: 
аби зайняти чергу для подання документів на 
біометричний паспорт, люди приходять ще 
зранку, до відкриття ЦНАПу.

«Ті, хто приходить зранку і відстоює чергу, 
отримують талони відразу, решта – протягом 
дня, залежно від того, чи є вільні місця. Потім 

бачає, що у випадку навіть важких 
захворювань держава гарантувати-
ме, що пацієнт зможе отримати по-
трібні ліки. Держава вкотре обіцяє 
закуповувати та оплачувати ці ліки 
стільки часу, скільки буде потрібно, 
навіть якщо це дорогі препарати. 

Передбачається, що сімейний 
лікар укладатиме договір з пацієн-
том. За одного пацієнта на рік від 
держави отримуватиме 210 гри-
вень. При цьому норма для лікаря 
становитиме дві тисячі пацієнтів. 
Для педіат рів – 800-900 дітей. Отож, 
за новою системою, зарплата лікаря 
напряму залежатиме від кількості 
пацієнтів, які до нього звертаються. 
Медсестрам заробітну платню ви-
плачуватиме медзаклад або лікарі, з 
якими вони працюють. 

Частину витрат на лікування 
офіційно перекладуть на пацієнта, 
ввівши так званий тариф спільної 
оплати. Його встановлюватиме Кабі-
нет Міністрів. 

Реформа передбачає створення 
нового органу виконавчої влади – 
Національної служби здоров’я. Мі-
ністерство охорони здоров’я про-
понує, щоб ця служба виконувала 
функції страховика і єдиного замов-
ника з централізованої закупівлі ме-
дичних послуг. 

Надання екстреної допомоги 
для пацієнта буде безплатним (на-
приклад, серцеві напади, переломи 
тощо). Також обіцяють не брати гро-
шей за паліативну допомогу. 

ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ
Медична реформа передбачає 

визначення центральних госпіталь-
них лікарень, доступних для доїзду 
в межах 60 хвилин, де можна буде 
отримати розширений спектр по-
слуг. Але на практиці це дуже часто 
означає фактично позбавлення біль-
шості українців змоги вчасно отри-
мувати медичні послуги. 

Наприклад, Волинська обласна 
державна адміністрація за підпи-
сом губернатора подала в Кабмін 
пропозицію щодо створення лише 
трьох госпітальних округів у облас-
ті – в Луцьку, Ковелі та Нововолин-
ську. 

«Волинь – це та область, де і так 
дискриміновано людей із Поліс-
ся, – наголошує Ірина Констанкевич. 
– Волинська ОДА запропонувала 
таку кількість госпітальних округів, 
яка не відповідає реальному стану 
справ. Якщо нас не дослухається 
уряд, на жаль, матимемо складну 
соціальну, демографічну ситуацію в 
області, яка буде полягати у тому, що 

Волинянам, які планують уже цього 
року скористатися безвізовим 

режимом з ЄС і подорожувати з дітьми, 
варто запам’ятати кілька правил.

Як розповіли у Луцькому прикордонному 
загоні, діти, які планують поїздки у країни Шен-
гену, також мають мати біометричний паспорт. 
При цьому паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон дітям від народження і до 
16 років оформляють строком на 4 роки. Після 
16 років видають паспорти з повним терміном 
дії – на 10 років. А от українцям зі звичайними, 
не біометричними закордонними паспортами, 
у тому числі й неповнолітнім, для поїздок в кра-
їни ЄС потрібно, як і раніше, оформлювати візу.

Оформлюючи документ для поїздок дити-
ни за кордон, варто звернути увагу на те, що до 
12 років діти не здають відбитки пальців. Такий 
паспорт зберігає статус біометричного і дає 
дозвіл на безвізовий в’їзд до ЄС. Уже з 12 років 
ця процедура є обов’язковою, а підпис дитини 
при оформленні паспорта ставлять із 14 років.

Діти віком від 16 років і старші мають право 
подорожувати до Європи без віз самостійно. До 
16 років виїжджати за межі України можна лише 
у супроводі обох батьків, або ж у супроводі од-
ного з батьків чи з довіреною особою, маючи із 
собою нотаріально завірену згоду батьків.

Також варто пам’ятати: якщо дитина віком 
до 16 років виїжджає з одним із батьків (опіку-
нів, усиновлювачів), то потрібна нотаріально 
завірена згода другого з батьків (опікуна, уси-
новлювача). Якщо один із батьків живе за кор-
доном, то згоду засвідчують у консульських 
установах МЗС України. Якщо ж один із батьків 
не хоче підписувати згоду, то такий спір ви-
рішують у судовому порядку. Основна мета 
розгляду – довести, що виїзд за кордон відбу-
вається в інтересах самої дитини. 

З іншими особливостями та переліком до-
кументів для оформлення біометричного закор-
донного паспорта для дитини можна ознайоми-
тися на сайті Державної міграційної служби.

ЯК ДІТИ ЗМОЖУТЬ 
ПЕРЕТИНАТИ 
КОРДОН З ЄС

талони не видаємо, бо працівники фізично 
не встигають обслужити всіх. Це, щоправда, 
не стосується українських паспортів, адже ми 
зобов’язані всіх громадян України забезпечи-
ти українськими паспортами», – зазначила Те-
тяна Шишова.

Упродовж дня працюють чотири-п’ять 
адміністраторів, які приймають до 200 людей 
на день. Це, зокрема, ті особи, які приносять 
документи для оформлення закордонного 
паспорта та ID-картки, адже всі паспорти опра-
цьовують на одному обладнанні.

За березень цього року прийняли 2191 
пакет документів для виготовлення біомет-
ричного паспорта, а з 25 травня, відколи за-
працювала система, до 14 червня було 1007 
заявників. Також за цей період було видано 
164 біометричні паспорти.

Вплив безвізового режиму на кількість за-
явників, своєю чергою, можна простежити на-
разі тільки протягом трьох робочих днів. Так, 
8-10 червня документи на закордонний пас-
порт подали 273 особи, а 12-14 червня таких 
уже було 337.

«Люди ще раніше ринули по біометричні 
паспорти, як тільки почули, що буде безвізо-
вий режим», – відзначила Тетяна Шишова.

«Ми зацікавлені прийняти якомога більше 
осіб, тому що це наповнення нашого місцево-
го бюджету, від цього залежить благополуччя 
кожного жителя. Від того, наскільки наповнена 
казна, залежить і те, наскільки розвинені меди-
цина, освіта, культура та інфраструктура, яким 
є стан наших доріг», – зауважила заступниця 
директора департаменту ЦНАПу Оксана Салій.

Окрім цього, з восьмої до дев’ятої ранку по 
вівторках і четвергах адміністратори ЦНАПу 
приймають членів сімей учасників АТО та са-
мих бійців.

«Це на добровільних засадах, адже у ці дні 
прийом у нас розпочинається з 9 години, але 
ми вирішили годину до цього присвятити їм, 
адже хлопці за нас там воюють, а ми таким чи-
ном ідемо їм назустріч тут», – наголосила пані 
Салій.

tsn.ua

unian.ua

Норма для лікаря становитиме 
дві тисячі пацієнтів

Кількість охочих 
оформити 
біометричний паспорт 
помітно збільшилась
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Найбільший гріх стосовно ближнього – не ненависть, а байдужість. Ось істинна вершина нелюдськості. 
Джордж Бернард Шоу
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проблеми екології

«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.

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора 
Ковельський район

СВИНЯЧИЙ БІЗНЕС 
НАРДЕПА НИЩИТЬ ЛІСЖителі вулиці 

Вишневої в 
селі Радошин 

Ковельського району 
вже більш як десять 
років живуть серед 
«невишневих» запахів із 
місцевого свинокомплексу 
ТОВ «Віра-1». Проте це 
не єдина проблема, яка 
турбує людей. Через 
гноївку від свиноферми 
почав сохнути ліс. 

ПОЧАТОК ІСТОРІЇ 
З «АРОМАТОМ»

Депутат Ковельської районної 
ради від фракції «УКРОП» Тарас 
Оніжук розповідає, що про радо-
шинську проблему дізнався після 
звернення жителів Любитівської 
сільської ради. 

«До мене звернулися люди зі 
скаргами на стійкий неприємний 
запах, який ширився вулицями сіл 
Любитів та Воля-Любитівська. Його 
причиною було те, що дрозднів-
ський фермер вирішив удобрити 
свою кукурудзу в період, коли гній 
уже не розкидають полями, адже 
була висока температура повітря. 
Я написав звернення до голови Ко-
вельської райдержадміністрації Вік-
тора Козака, аби він, своєю чергою, 
скерував туди екологічну інспекцію 
для з’ясування ситуації», – пояснює 
Тарас Оніжук. 

За словами дрозднівської сіль-
ської голови Ніни Колочук, любитів-
ці забили на сполох, один раз від-
чувши запах, натомість дрозднівці 
потерпають від нього щодня в теплу 
пору року. Ніна Колочук зазначає, 
що виною цьому є свинокомплекс, 
який розташований на території 
Дрозднів. 

«Тут розводили свиней ще 
40 років тому. Деякий час комплекс 
не працював, потім його викупив 
«Пан Курчак», у 2015 році роботу за-
пустили, – розповідає сільська голо-
ва. – Розміщення свинокомплексу в 
нас – це два боки однієї медалі. Доб-
ре, що є робочі місця для місцевих, 
поросят також там придбати можна, 
деякі кошти йдуть від них у сільський 
бюджет, але ядучий запах дуже зава-
жає жити. Сморід був і в радянський 
час, але зараз він значно гірший. 
Можливо, через те, що годують тва-
рин тепер якось інакше». 

Ніна Павлівна каже, що випа-
док із фермером просто відкрив 
цю проблему для сусідніх сільських 
рад. Якщо ж відходи вивозити у між-
сезоння, то запах – у рази менший. 

ЛЮДИ МОВЧАТЬ, 
БО БОЯТЬСЯ 
ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ 
РОБОТИ ТА ГНОЇВКИ

З дрозднівським фермером 
провели роз’яснювальну бесіду, 
екологічна інспекція взяла проби 
ґрунту і не знайшла перевищення 
допустимої норми шкідливих ре-
човин в удобреній землі під куку-
рудзою. 

Ця тема, яку на сесії Ковель-
ської районної ради оприлюднив 
Тарас Оніжук, вивела назовні іншу, 
пов’язану із ТОВ «Віра-1».

Другий свинокомплекс агро-
промгрупи нардепа Сергія Марти-
няка «Пан Курчак» розташований у 
селі Радошин Ковельського району. 
Тут також працюють місцеві, фер-
мери забирають гноївку, а сморід 
огортає ближні вулиці. 

Але є велика різниця між осна-
щенням свинокомплексів Радоши-
на та Дрозднів. 

Жителька Радошина Любов Ду-
бовець мешкає на найближчій до 
свинокомплексу вулиці Вишневій. 
Уже більш як десять років (адже 
комплекс працює із 2006 року) з 
квітня до жовтня жінка потерпає 
через жахливий запах. Терпець 
увірвався, коли гноївка почала ви-
ливатися з лагуни (гноєсховища) на 
пасовище, випалюючи землю. 

«Цього року були сильні дощі, і 
рівень рідини в лагуні почав стрім-
ко підвищуватися. Гноївка стала 
переливатися через верх, текти на 
городи, пасовище. Там, де її було 
небагато, виросла висока трава на-
сиченого зеленого кольору. Їсти її 
худоба чомусь не хоче. Де ж гноїв-
ка рікою текла, то земля випалена. 
Про запах і мови немає. Обіцяли 
зелені насадження, укріпити дамбу, 
але нічого цього не зробили», – на-
рікає Любов Дубовець.

Жінка також зазначила, що міс-
цеві не надто активно скаржаться 
на свинокомплекс, адже бояться, 
що втратять роботу й не зможуть 
безплатно брати гноївку. Чимало 
жителів Радошина використову-
ють відходи зі свинокомплексу для 
удоб рення своїх полів, є навіть такі, 
які заробляють на цьому, вивозячи 
гній для інших. 

Мовчання людей та недобро-
совісність керівництва свинокомп-
лексу створили ще одну проблему 
в Радошині, тільки вже для навко-
лишнього середовища. 

Любов Дубовець зауважує, що 

після того, як лагуна з відходами 
почала переповнюватися, з неї пус-
тили трубу в ліс. 

Через кількасот метрів від ви-
грібної ями видніється смердюче 
«озерце». Поряд із ним – сухі від ви-
парів аміаку дерева. Спочатку зда-
ється, що це лише кілька маленьких 
сосен, але, коли зайти глибше в ліс, 
відкривається страшна картина із 
численних мертвих дерев. Відразу 
стає зрозуміло, що гноївку тут не 
вперше вилили. 

Любов Дубовець звернулася 
з приводу цієї критичної ситуації 
до депутата Ковельської районної 
ради Ольги Чепенюк під час зборів 
громади. Пані Ольга каже, що вирі-
шила діяти спільно із Тарасом Оні-
жуком у розв’язанні цієї проблеми, 
оскільки власник свинокомплексів 
у Радошині та Дрозднях один. 

«Тут запах жахливий уже дав-
но, проте люди побоювалися щось 
казати проти. Зараз сміливості де-
кому із радошинців додали люди 
із Заячівки, Гулівки, Озірного, які 
не допустили захоронення решток 
з ковельського ветсанзаводу на 

своїй території. Вони побачили, що 
простий селянин також може від-
стояти свою позицію», – наголосила 
Ольга Чепенюк. 

СВИНОКОМПЛЕКС – 
НЕ ШОКОЛАДНА 
ФАБРИКА

Директор ТОВ «Віра-1» Петро 
Приступа розповів про своє бачен-
ня того, що відбувається на їхньому 
підприємстві.

«У Дрозднях свинокомплекс 
налічує 11 тисяч поголів’я, у Радо-
шині – 6,5 тисячі. Кожен з них займа-
ється свиноматками та відгодівлею 
поросят. Дрозднівський комплекс – 
зразкове підприємство, гноєсхови-
ща максимально герметичні, єдине, 
чого не досягнуто, – немає накриття, 
але такого немає в більшості ферм 
Європи, бо це дорого. Ми хотіли за-
пустити лінію з виробництва міне-
ральних добрив, тому перевіряли 
гноївку в лабораторії. Вона хороша 
за показниками – достатньо азоту, 
кальцію, фосфору, тобто тих компо-
нентів, які вносять у ґрунт під час 
посівних кампаній. А щодо непри-

ємного запаху, то в нас свинокомп-
лекс, а не шоколадна фабрика. Так, 
люди часом скаржаться на сморід. 
Але ж він не постійний», – пояснив 
Петро Приступа. 

Виливи гноївки в Радошині ке-
рівник «Віри-1» прокоментувати не 
зміг, адже, за його словами, нічого 
про це не знає. 

Варто зауважити, що лагуна для 
гноївки тут – це звичайний великий 
резервуар у землі, не бетонований 
та не вкритий захисними матеріа-
лами. 

Петро Приступа стверджує, що 
жодних технічних вимог до облад-
нання таких лагун немає, тому, поки 
радошинський свинокомплекс не 
пройшов модернізацію, вона пере-
буватиме у такому стані. Оновлення 
в Радошині обіцяють з наступного 
року.

СВІТОВИЙ ДОСВІД
Першопричиною конфліктів 

між власниками свинокомплексів 
та місцевими жителями у нашій 
країні є те, що більшість комплексів 
створено на базі колишніх колгос-
пів. У радянський час дотримання 
норм відстані до населеного пунк-
ту, обладнання самого виробни-
цтва було іншим, або ж узагалі на це 
заплющували очі. Сьогодні, хоча на 
самих підприємствах розповідають 
про європейську якість функціону-
вання свинокомплексів, насправді 
ситуація далека від цих стандартів.

Наприклад, у Нідерландах за-
проваджують будівництво багато-
поверхових свиноферм. Щоб мі-
німізувати неприємні запахи, там 
вигадали особливі резервуари для 
зберігання стоків. Ці резервуари, 
схожі на повітряні кулі, герметично 
закриті. Спершу гній із ферм сепа-
рують на рідку та тверду фракції. 
Тверду продають як цінне добриво 
компаніям, що провадять теплич-
ний бізнес. А рідку зберігають у цих 
пузирях.

У Бельгії для знешкодження 
запаху встановлюють спеціальні 
фільт ри, що «миють» повітря. 

НАОСТАНОК
Поки керівництво «Віри-1» пе-

реконує, що реконструкція сви-
нокомплексу в Радошині буде на-
ступного року, свинячі фекалії і далі 
випалюють ліс, а запахи ширяться 
селом. 

Депутат Ковельської райради 
від фракції «УКРОП» Тарас Оніжук 
разом із колегою Ольгою Чепенюк 
стверджують, що будуть подавати 
звернення до Ковельської райдерж-
адміністрації та Державної еколо-
гічної інспекції у Волинській облас-
ті, аби вони дали об’єктивну оцінку 
проблемі в Радошині. 

«Неозброєним оком видно, 
що тут є численні порушення тех-
нічних норм зберігання відходів зі 
свинокомплексу, – наголошує Тарас 
Оніжук. – Першим доказом цього є 
те, що люди буквально задихаються 
від ядучого запаху, вони змушені 
робити свердловини, адже вода з 
колодязів зіпсована. Гноївка про-
сочується у підземні води, оскільки 
гноєсховище не має відповідного 
покриття. Ліс поступово також пе-
ретворюють на яму з фекаліями. 
Потрібно зупинити це свавілля, 
аби не сталася екологічна ката-
строфа».

Гноєсховище не обладнане: гноївка просочується 
у землю, а в повінь переливається через дамбу

За словами Любові Дубовець, 
ліс висихає через гноївку

Тарас Оніжук переконаний, 
що екологічна інспекція 
має провести перевірку 

ДИХАТИ СЕЛЯНАМ ЗАВАЖАЄ ГНІЙ
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ОЛАДКИ З 
РОДЗИНКАМИ 

БОРНА КИСЛОТА ПРОТИ МУРАХ

тваринництво НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВІДГОДІВЛІ ТВАРИН

Причин, через які листя огірків 
жовтіє, може бути кілька: нестача, 

надлишок або неправильна частота 
поливу; недостатньо удобрений 
ґрунт, неналежне підживлення, 
неправильна сівозміна. Як наслідок, 
рослини слабшають, знижується 
імунітет і стійкість до різних грибків 
та шкідників. 

Як захистити огірки й отримати високий 
урожай, не використовуючи хімію? За наяв-
ності кількох листків можна починати оброб-
ку таким розчином: 30 крапель йоду на відро 
чистої води, 1 л молока, 20-30 г розчиненого 
масла. Обприскування рекомендовано про-
водити раз на 10 діб. 

5 л води змішати з 1 л молочної сироват-
ки. Обробляти огіркове листя з двох боків.

Лушпиння цибулі (об’єм банки 0,7 л) зали-
ти 10 л води, прокип’ятити хвилину, накрити 
кришкою і залишити на 10-15 годин. Потім рі-
дину процідити, дати як слід відстоятися. На 

Ми пропонуємо нову, 
одну з найкращих 
у світі, екологічно 

чисту, високоекономну 
технологію відгодівлі тварин 
на базі кормоагрегатів 
нового покоління серії 
АКГСМ «Мрія», що готують 
зволожені ферментовані 
гомогенні корми (суспензії) 
з суміші зернових особливої 
молекулярної структури, 
які мають антибактеріальні 
противірусні властивості, 
висококалорійні, збагачені 
протеїном і амінокислотами 
у співвідношенні зерна до 
води 1:2 для свиней та 1:3 
для телят і ВРХ.

Що дають кормоагрегати АКГСМ 
«Мрія»:

• економію зерносуміші в 1,8-2 
рази (за рахунок збільшеного вмісту 
азоту до 30% в тілі тварин, розпаду 
корму на амінокислоти, збільшення 
утримання протеїну, і на цій основі 
посиленого засвоєння кормів проти 
сухих і екструдованих та інших тех-
нологій відгодівлі). При відгодівлі 
свині до 100 кг живої ваги викорис-
товується 250-260 кг зерносуміші, в 
старих технологіях – до 500-600 кг;

• економію електроенергії до 
50% (за рахунок виконання п’яти 
технологічних операцій на одному 
електродвигуні одночасно й відсут-
ності циклонів);

• термін відгодівлі скорочується 
до 15-20 днів (за рахунок ферменто-
ваного збагаченого корму);

• ферментований корм збільшує 
середньодобові прирости живої 
маси на 30% і більше; 

• на 99% скорочуються вірусні 
захворювання тварин, у тому числі 
африканська чума свиней (АЧС) за 
рахунок легкого збагаченого корму 
і сприятливої його дії на шлунково-

кишковий тракт, а також процесів, 
що відбуваються в гідромлині-
змішувачі, де утворюються антиві-
русні компоненти; 

• за 15 років використання фер-
ментованих кормів у 8400 кормо-
агрегатах АКГСМ «Мрія» при низь-
кому рівні кислот рН=5,2-5,5 і солей 
молочної кислоти не зафіксовано 
жодного випадку вірусного захво-
рювання свиней, у тому числі АЧС;

• знижує вихід гною: у сви-
ней – до 44%; у телят та ВРХ – до 
25%, зменшуючи витрати і покра-
щуючи екологію (за рахунок поси-
леного засвоєння кормів).

0,8-2,0 мм. В об’ємі 85-87% за один 
цикл роботи, без дорогого устатку-
вання циклонів.

2. При періодичному стискуван-
ні і розширенні, тиску до 5 бар. 1500-
3000 об./хв електричного двигуна, 
температурі 35-400С, без доступу по-
вітря, утримання в зерні білків, вуг-
леводів, пектинів, крохмалів, цукрів 
тощо, при з’єднанні їх з водою за-
безпечує кислотність рН=5,2-5,5 од. 
і розпад корму на амінокислоти, 
утворюючи сіль молочної кислоти. 
А з’єднання білків сприяє вироблен-
ню інтерферону в організмі тварин, 
знищуючи антитіла. Усі перерахова-
ні вище процеси сприяють стійкості 
корму до вірусних захворювань, 
знищуючи вогнища вірусу, маючи 
противірусний захист, у тому числі 
проти АЧС, на 99%.

Так, у процесі приготування 
корму отримуємо високоефективні 
ферментовані, осолоджені, протеї-
нові корми, що сприяють збільшен-
ню утримання в тілі тварин азоту на 
30%, кальцію на 12%, фосфору на 
6,4%, магнію на 4%, що забезпечує 
переварюваність сирого протеїну на 
12,3%, сирої клітковини – на 14,4% 
більше, ніж при годуванні сухими 
й екструдованими кормами, що 
знач но збільшило засвоєння корму 
шлунково-кишковим трактом і се-
редньодобові прирости живої маси 
тварин на 30% (результат дослі-
дження Полтавського інституту сви-
нарства ім. Квасницького, інституту 
«Landsudvalget for Svine», Данія).

Кормоагрегати АКГСМ «Мрія» 
мають великий попит, доступні за 
ціною і прості в обслуговуванні. По-
дробиці на сайті www. agrokorm.info.

Це світовий рівень тваринни-
цтва за мінімальних витрат, який 
забезпечить тваринникам високий 
прибуток.

 480 г пшеничного борошна   1 яйце
 2 скл. молока   4 ст. ложки родзинок
 4 ст. ложки меду   1 ст. ложки цукру 
 1 ст. ложка пресованих дріжджів   дрібка солі

Розчинити сіль у частині молока, додати 
цукор і попередньо розведені дріжджі, про-
цідити. З’єднати з рештою молока, підігріти до 
температури близько 40°C, додати борошно, 
перемішати до однорідної консистенції, до-
дати олію. Залишити на годину в теплому міс-
ці. Додати в тісто родзинки. Випікати оладки 
з двох боків на змащеній олією сковороді до 
рум’яної скоринки. 

ОБРОБЛЯЄМО 
ОГІРКИ БЕЗ ХІМІЇ 

ogorod.ru

АНТИВІРУСНОЮ ФЕРМЕНТОВАНОЮ ГОМОГЕННОЮ 
КОРМОВОЮ СУСПЕНЗІЄЮ (Ф.Г.К.С.) З СУМІШІ ЗЕРНОВИХ

Адреса прямого виробника кормоагрегатів АКГСМ «Мрія»:

74900, Херсонська область, м. Нова Каховка,
вул. М. Букіна, 52, тел./факс: (05549) 7-08-88, 
(05549) 7-08-01, (050) 848-50-68, (098) 346-35-22,

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

АКГСМ-06А

І як результат – скорочує витра-
ти до 40%, збільшує прибуток проти 
витрат у 2-2,5 раза!

Кормоагрегати «Мрія» дешевші 
за устаткування інших технологій: 

• малогабаритні, потребують 
малої площі – до 2 м2; економлять 
енергоресурси, випускаються по-
тужністю 220 Bт і 380 Bт;

• прості в експлуатації; гарантія – 
1 рік; працюють 10 років до капіталь-
ного ремонту; а головне – окупність 

агрегатів – від 7 до 18 днів. Це швид-
ке повернення вкладених коштів. 

Ваше завдання:
– засипати зерно, налити води, 

увімкнути кормоагрегат і роз-
дати корм. Решту за вас зробить 
«Мрія».

Процеси, що відбуваються в гід-
ромлині кормоагрегата.

1. Подрібнення зерносуміші 
жорнами до потрібної фракції: для 
свиней – 0,5-1,4 мм; для телят і ВРХ – 

8 л води влити 2 л настою і рясно обробити 
зусібіч рослини, обприскати і полити розчи-
ном ґрунт. 

Щоб знову з’явилася зав’язь на огірках, 
їх слід обприскати такою сумішшю: на відро 
води – 2 л сироватки і 150 г цукру, ретельно 
перемішати. 

Бажано, щоб під час поливу вода не по-
трапляла на бадилля, бо на спекотному сонці 
це може призвести до опіків рослини. Зага-
лом, краще поливати ввечері й тільки теплою 
водою. Хоч раз на тиждень слід розпушувати 
землю під рослинами. 

Садові мурахи знищують кліщів, 
червоподібних личинок, яйця совок 
і метеликів. Але... дуже вже вони 
полюбляють солодкі виділення 
попелиць. Мурахи розносять колонії 
попелиці городом, захищають ї ї від 
хижаків. Ось чому їх доводиться 
знищувати. Щоправда, робити це 
непросто. 

Надійним є такий спосіб. Потрібно приго-
тувати солодкий 1-відсотковий розчин бор-
ної кислоти. Затим змочити в ньому ватний 
тампон, покласти його у бляшанку, прикрити 
так, аби до неї могли проникати мурахи, і по-
ставити її поблизу мурашника. Мурахи відку-

шують шматочки солодкої вати і несуть їх мат-
ці й трутням. Уміст бляшанки слід оновлювати 
через кожні два тижні. При цьому концентра-
цію розчину слід зменшити до 0,5%. Через 
місяць-півтора мурашник буде знищено. 

Перед подаванням оладки можна 
полити медом, варенням або згущівкою

Мурахи розносять колонії попелиці

Поливайте огірки ввечері

4lady.in.ua

dovidkam
.com
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Я зробив це, мам! Я на вершині світу! Фільм «Біла спека»
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ВІВТОРОК 27 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, 
00.25 Від першої особи 
07.25, 23.25 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 08.45 
Світ он лайн 09.00, 03.30 
Д/ф «Крізь час і слово. 
Іван Драч» 09.55 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
10.45 Д/с «Марк Твен» 
11.50 Д/с «Орегонський 
путівник» 12.25, 20.20 
Д/с «Порятунок ферми» 
13.40 Уряд на зв’язку з 
громадянами 14.10 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 Перший 
на селі 19.55 Наші гроші 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Оповідання 
ХІХ століття» 22.55, 
05.50 Вічне 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 02.10 Т/с 
«Таксі» 04.25 Т/с «Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Служба розшуку 
дітей

03.01 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.29, 06.59 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Т/с «Татусеві дочки»
19.00 Супермодель по-

українськи
21.20 Х/ф «Васабі»
23.10 Х/ф «Сіністер 2»
01.10 Х/ф «Лемоні 

Снікет: 33 лиха»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.45 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
10.20 «Україна має 

талант!-7»
12.55 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 23.00 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.30, 22.45 «Вагітна 

у 16»

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

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. 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»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
04.15 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 «Дорога в 

порожнечу»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

02.00 Х/ф «Халк»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Скарб.ua 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Земля приматів 11.50 
Природа сьогодення 13.40 
Містична Україна 14.30, 
05.30 Бандитська Одеса 
15.20, 23.40 Смертельний 
двобій 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Походження речей 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Гнів небес 
00.30 Паранормальний 
світ 02.00 Прихована 
реальність 

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 
- 2»

10.45 «Міняю жінку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мітяя»
13.35, 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, 02.05 Х/ф «Чорне 

море»
01.40 «Байки Мітяя»

1+1

06.00 Мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Катя»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.15, 05.15 
«Подробиці»

23.30 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»

02.00 Х/ф «Любочка»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20, 04.50 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.40 Більше ніж правда
10.35 Х/ф «Тюряга»
12.35, 13.20 Х/ф «Алан 

Квотермейн. У 
пошуках Золотого 
міста»

14.55, 16.10 Х/ф 
«Сахара»

17.45, 21.25 Т/с «Пес»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Х/ф «Ніндзя-

убивця»
00.20 Х/ф «Ніндзя: Тінь 

сльози»
01.50 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 Казки У Кіно
12.45, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
13.45 Готель Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

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

країни
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
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
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»
14.20 Концерт 

«Сердечний уклін»
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»
18.05 Мультфільм
19.00 Новини. Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Влада громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(О. Козлюк)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50, 05.30 «Волинська 

веселка»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 «Галерея портретів: 

Василь Стефаник»
03.05 Арт-речиталь 

«Лесині мрії або 
Марення Українки»

03.40 Т/ц «Сам собі 
господар»

04.25 Т/ц «Зроблено в 
Європі»

04.40 Т/ц «Мандри 
великим лугом»

05.00 Т/ц » У майстерні 
митця»

05.15 Т/ц «Творчий 
портрет»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Шляхами Волині
07.00, 08.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.10 
Погода

07.35 Глобал 3000
08.35, 09.50, 18.30, 

22.05 Вголос
08.45 Я тут живу
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Дайджест
10.30 Х/ф «Спадщина 

сестер Корваль»
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині

АВЕРС 14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк
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 «Лорна Дун»
23.40 Феєрія мандрів
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.15 Джем
04.00 Ретроспектива: 

«Учитель»
05.30 Волинський 

портрет

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 
08.15 АгроЕра 06.20, 
07.15, 08.20, 12.20, 
13.30, 22.45, 23.20, 
00.20 Погода 06.25, 
00.25 Від першої особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.30 Паспортний 
сервіс 08.45 Світ он 
лайн 09.00 Т/с «Площа 
Берклі» 09.50 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
10.45 Д/с «Марк Твен» 
11.50 Д/с «Орегонський 
путівник» 12.25, 20.20 
Д/с «Порятунок ферми» 
13.40, 02.10 Борхес 
14.10 Т/с «Анна Піль» 
15.35 Х/ф «Останній 
подарунок» 17.50 Вікно 
в Америку 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50, 
22.50 З перших вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Перша 
шпальта 19.55 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Війна і мир 22.55, 
05.50 Вічне 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 02.40 
Чоловічий клуб. Спорт 
03.50 Чоловічий клуб 
04.25 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 
- 2»

10.45 «Міняю жінку - 6»
12.20, 01.05 Т/с «Байки 

Мітяя»
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, 02.10 Х/ф 

«Морський 
піхотинець - 3: Тил»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Бідна Liz»
11.10, 12.25 Х/ф 

«Діамантова рука»
15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Катя»
23.30 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»
01.20 Х/ф 

«Інтердівчинка»
03.45 «Готуємо разом»

05.00 Служба розшуку 
дітей

05.05, 04.55 Дивитись 
усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.40 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф 

«Тюряга»
14.20, 16.10 Х/ф «13-й 

район. Цегляні 
маєтки»

16.25 Х/ф «У пастці 
часу»

18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Пес»
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «Ніндзя: Тінь 

сльози»
02.10 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 Готель Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

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

країни
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
02.25 Казки У

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

глобусі»
08.10 «Студентський 

квиток»
08.30, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.15 Х/ф «Дорога на 

Січ»
11.45 Концерт пам’яті В. 

Хурсенка «Візьміть мої 
вітрила». ч. 1

12.50 Концерт пам’яті В. 
Хурсенка «Візьміть мої 
вітрила». ч. 2

13.30 Т/ф «Не забуде 
повік Україна»

14.00 Музична вистава 
«Долина ельфів»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 Т/ф «Музеї Волині»
17.25 «Дитячий світ»
17.40 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, 04.25 «Із 

перших уст»
19.450 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.30 «Спорт для всіх»
01.25 Т/ф «Сто доріг 

любові Юрія Поліщука»
01.50 Мультфільм
02.20 «Фольк-music»
03.10 «Студентський 

квиток»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»

05.55, 16.00 «Все буде 
добре!»

07.55 «Планета земля 2»
08.55 Х/ф «Наречена 

мого друга»
11.00 «Україна має 

талант!-7»
13.45 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 23.00 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.30, 22.45 «Хата на 

тата»

06.00 «Спеція»
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, 01.40 «Орел і 

Решка. Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.20, 21.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

18.00 «Звана вечеря»
22.00 Х/ф «Дівчина мого 

найкращого друга»
03.10 «Нічне життя»

05.00, 18.00 Абзац
05.59, 07.19 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.20 Х/ф «Маска 

Зорро»
10.00 Х/ф «Легенда 

Зорро»
12.45 Х/ф «Самотній 

рейнджер»
15.45 Х/ф «Шанхайські 

лицарі»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за 

Ревізором
00.50 Х/ф «Сіністер»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.00 Зірковий 
шлях

10.50 Т/с «Я житиму»
14.45, 15.30 Т/с «Долю не 

обдуриш»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
23.30 Х/ф «Халк»
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитський Київ 
07.20 Скарб.ua 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 10.00 
Мистецтво виживання 
10.50 Земля приматів 
11.50 Мадагаскар: 
зелений рай 13.40 
Містична Україна 14.30 
Бандитська Одеса 15.20, 
23.40 Смертельний двобій 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 17.00 Вовчиця: 
шлях до влади 18.00, 
22.40 Походження речей 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Гнів небес 
21.40 Річкові монстри 
00.30 Гордість України 

ПОНЕДІЛОК 26 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, 18.55, 22.00, 

00.30, 03.00 Погода
07.30 Євромакс
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Глобал 3000
15.00 Джем
16.00 Так чи інакше
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі

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

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Роксолана»
19.50, 20.30, 22.05 

Вголос
20.00 Глобал 3000
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Х/ф «Спадщина 

сестер Корваль»
23.00 Шляхами Волині
23.40 Феєрія мандрів
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Т/с «Так мало часу»
04.30 Ретроспектива: «За 

тих, хто в морі»

Фільм «Ніндзя: Тінь сльози»

00:25

kinoprostir.com

Фільм «Халк»

02:00

kinopoisk.ru
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СЕРЕДА 28 червня
06.05, 08.05 АгроЕра
06.10 Концерт «Українцям 

- українське»
07.05, 08.10 На слуху
07.35, 23.35 Від першої 

особи
08.45 Світ он лайн
09.00 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-
вектор визначено»

10.05 Д/ф «Любомир. 
Бути людиною»

13.30 Фольк-music
14.35 Світло
15.50 Святковий концерт 

БЕЗВІЗ
16.50 Д/ф «Голод до 

правди»
18.15 Новинний блок
19.00, 01.55 Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Д/с «Порятунок 

ферми»
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
00.15 Концерт «Лише у 

нас, на Україні»
02.10 Т/с «Таксі»
03.30 Д/ф «Василь Стус. 

Феномен суток»
04.25 Т/с «Травма»

UA: ПЕРШИЙ

04.10 Т/с «Татусеві дочки»
05.00 Абзац
05.59, 08.39 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
07.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.40 М/ф «Упс..: Ной 

відплив!»
10.30, 00.30 М/ф «Ронал 

- Варвар»
12.00 Х/ф «Лемоні 

Снікет: 33 лиха»
14.00 Х/ф «Все можу»
15.40 Х/ф «Ейс Вентура»
17.30 Х/ф «Ейс Вентура: 

Поклик природи»
19.00 Х/ф «Тупий та ще 

тупіший 2»
21.10 Варьяти
02.15 Служба розшуку дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.40 «Україна має 

талант!-7»
11.55 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»
13.45 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.45 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

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

Шопінг»
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, 05.20 Агенти 

справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 03.00 
Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок 
з Україною. День 
Конституції

09.15 Зірковий шлях
11.20, 15.20 Т/с «Точка 

кипіння»
19.50 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
23.30 Концерт. Музична 

платформа
01.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

04.30 Реальна містика

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса
06.40 Містична Україна
08.20 Таємниці дефіциту
11.10 Смертельний 

двобій
12.50 Гнів небес
14.30 Метеоритна 

загроза
15.30 Природа 

сьогодення
18.20 Брама часу
20.50 Боїнг 747: 

революція
22.50 Незвичайна наука
23.20 Паранормальний 

світ
00.10 Скарб.ua
05.30 Смарт-шоу

МЕГА

06.00 Х/ф «Кирило і 

Мефодій»

07.35, 16.45, 19.30 «ТСН»

08.20 Х/ф «Інша жінка»

12.20 Т/с «Байки Мітяя »

13.35, 14.55, 20.15 Т/с 

«Свати - 5»

16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

21.20 Х/ф «Службовий 

роман. Наші часи»

23.10, 02.00 Х/ф «Ронін»

01.35 «Байки Мітяя »

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»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Катя»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.20, 05.15 
«Подробиці»

23.30 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»

02.05 Х/ф «Весь світ в 
очах твоїх»

03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 09.45 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 04.20 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.35 Х/ф «Алан 

Квотермейн. У пошуках 
Золотого міста»

12.30, 13.20 Х/ф «Сахара»
15.10 М/ф «Нікчемний Я»
16.55 М/ф «Нікчемний Я - 2»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.05 Х/ф «Широко 

крокуючи»
22.35 Х/ф «Широко 

крокуючи-3. 
Правосуддя одинака»

00.25 Х/ф «Ніндзя-
убивця»

01.55 Стоп-10
04.15 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 Х/ф «Трубач»
12.05 Одного разу під 

Полтавою
20.55 Рятівники
22.00 Країна У
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
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 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20 Т/ц «Манівцями»
08.35 Т/ц «Так було»
09.05 Т/ф «Наша 

Конституція»
09.30 Звітний концерт 

Волинського 
державного училища 
культури і мистецтв ім. 
І.Стравінського, ч 1

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

(дайджест)
12.30 «Влада громади»
13.30 Т/ф «Українські 

універсали»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Т/ф «Наша 

Конституція»
14.45 Т/ц «Те, що в мені»
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Звітний концерт 

Волинського 
державного училища 
культури і мистецтв ім. 
І.Стравінського, ч 2

17.30 Т/ц «Музеї Волині» 
(Поле Берестецької битви)

18.00 Т/ц «Зроблено в 
Європі»

18.20 Т/ц «Як це було»
19.05 Т/ф «І народилась 

Конституція»
19.55 Т/ц «Роки і долі» 
20.25 «Вечірня казка»
21.05 «Народний контроль»
21.30 «Євромайдан: якщо 

не ми, то хто?»
21.55 Т/ф «За волю на Волі»
22.25 Погода
22.35 «Час-Time»
23.00 Т/ф «Повернення»
23.50 «Хроніка війни»
00.00 Звіт Волинського 

державного училища 
культури і мистецтв ім. 
І.Стравінського. 1 ч.

03.00 Т/ф «Я не йду в слід 
чийсь…»

03.50 «Мелодії літа»
04.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
04.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»
05.10 «Музичний проспект»
06.00 Т/ц «Музеї Волині»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 У фокусі Європа
07.00, 08.00, 21.30 

Новини «На часі»
07.30, 08.30, 19.05, 

21.50, 00.20, 02.50 
Погода

07.35 Завтра-сьогодні
08.35, 18.30, 20.30, 

22.00 Вголос
08.45 Я тут живу
09.10 Джем
10.00 Х/ф «Лорна Дун»
11.30 Детонація
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Шляхами Волині
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 18.00, 02.00 

МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 15.00 Джем
16.00 Поспілкуймося
17.00 Малюваки
17.10 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.15 Життя в цифрі
18.45, 00.00, 02.30 

Новини «На часі». 
Спецвипуск

19.10 Т/с «Роксолана»
20.00 По ту сторону 

пригод
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.10 Х/ф «Лорна Дун»
23.40, 05.30 Феєрія 

мандрів
00.25 Т/с «Роксолана»
01.25 Волинський 

портрет
03.00 Джем
04.00 Ретроспектива: 

«Навала»

ЧЕТВЕР 29 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, 00.25 Від першої 
особи 07.25, 23.25 На 
слуху 08.35 Паспорт.
Ua 08.45 Світ он лайн 
09.00, 16.30 Т/с «Площа 
Берклі» 09.50 Т/с «На 
межі. Група «Антитерор» 
10.45 Д/с «Марк Твен» 
11.50 Д/с «Орегонський 
путівник» 12.25, 20.20 
Д/с «Порятунок ферми» 
13.40 Слідство. Інфо 
14.10 Т/с «Лінія захисту» 
15.35 Надвечір’я. Долі 
17.25 Школа Мері 
Поппінс 17.40 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50, 
22.50 З перших вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Д/с «Дикі 
тварини» 19.55 «Схеми» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «Оповідання 
ХІХ століття» 22.55, 
05.50 Вічне 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 02.10 
Т/с «Таксі» 03.30 Д/ф 
«Павло Загребельний. 
До запитання» 04.25 Т/с 
«Травма» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
03.50, 07.00 Т/с «Татусеві 

дочки»
04.50, 18.00 Абзац
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
19.00 Супермодель по-

українськи
21.40 Х/ф «Копи на 

підхваті»
23.45 Х/ф 

«Суперфорсаж»
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Україна має 

талант!-7»
11.55 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»
13.45 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30, 00.40 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.30, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 3»

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

Шопінг»
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»
02.15 «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 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Скарб.ua 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00 Річкові монстри 
10.50 Вовчиця: шлях до 
влади 11.50 Природа 
сьогодення 13.40 
Містична Україна 14.30 
Бандитська Одеса 15.20, 
23.40 Смертельний 
двобій 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 17.00 
Земля приматів 18.00, 
22.40 Походження речей 
19.00, 00.30 Легенди 
карного розшуку 
20.00 Гнів небес 21.40 
Мистецтво виживання 

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»

10.45 «Міняю жінку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мітяя»
13.00 Х/ф «Службовий 

роман. Наші часи»
14.55 Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.10, 21.10 Т/с «Свати 

- 6»
22.10 «Право на владу 

2017»
23.40, 02.10 Х/ф 

«Принцеса Монако»
01.45 «Байки Мітяя »

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»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Катя»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.20, 05.15 
«Подробиці»

23.30 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»

02.05 Х/ф «Стежки-
доріжки»

03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.25, 13.20 Х/ф 

«Широко крокуючи»
13.30, 16.10 Т/с 

«Володимирська, 15»
17.45, 21.20 Т/с «Пес»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.15 Х/ф «Вірус»
00.05 Х/ф «Червона 

спека»
02.00 Стоп-10
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

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 Готель Галіція
14.25 Т/с «Домашній 

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

країни
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
00.55 Т/с «Отже»
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
02.25 Казки У

ТЕТ
07.00, 23.55 Молитва за 

Україну
07.05 Т/ц «Влада таланту»
07.30 Час-Тіme
07.55, 00.25 «Із перших 

уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 Д/ф «Справа 

Менделя Бейліса»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30 Т/ц «Роки і долі» 
12.00 Т/ц «Жіночий клуб»
12.35 Т/ф «І народилась 

Конституція»
13.25 «Кошик творчих ідей»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
14.35 Т/ц «Народна 

скарбниця»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.00 Т/ц «У майстерні 

митця»
17.15 Т/ц «Козацька 

звитяга»
17.30 Т/ц «Жіночий клуб»
18.05 Д/ф «Христина 

Кримська»
18.30 Т/ц «Видатні 

волиняни» (Галшка 
Гулевичівна)

18.55 Служба розшуку 
дітей

19.00, 00.00 Новини. 
Підсумок

19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
22.35 «Час-Time»
23.15 Т/ф «Я не йду в слід 

чийсь...»
00.30 «Актуально»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ц «Козацька 

звитяга»
02.15 Т/ц «Бастіони»
02.40 «Музичний 

проспект»
03.35 Т/ц «Здоровенькі 

були!»
04.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
04.25 «Сім чудес Волині»
05.10 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Всім малятам 
-трулялятам

06.30 Волинський 
портрет

07.00, 08.00 Новини «На 
часі». Спецвипуск

07.20, 08.20, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.25 У фокусі Європа
07.50, 08.25, 18.30, 

20.30 Вголос
08.35 Євромакс
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Х/ф «Лорна Дун»
11.30 Діагноз: здоров’я
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Англійські Класи
12.30 Шляхами Волині
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник

АВЕРС 15.00 Так чи інакше
16.00 Поспілкуймося
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Волинський 

портрет
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.05 Х/ф «Меч долі»
23.40 Феєрія мандрів
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Джем
04.00 Ретроспектива: 

«Повітряний водій»
05.30 Волинський 

портрет

БРЕД ПІТТ ПОПРОСИВ 
ВИБАЧЕННЯ В ЕНІСТОН

Американський актор Бред Пітт 
перепросив за біль, якого завдав 

колишній дружині Дженніфер Еністон.

Зазвичай актор не висловлюється 
привселюдно, але зараз він лікується від 
алкогольної залежності й завдяки тера-
пії навчився висловлювати свої почуття. 

Акторка була 
неймовірно зво-
рушена вибачен-
нями. Вона ска-
зала, що прощає, 
і порадила йому 
зосередитися на 
майбутньому.

Нагадаємо, 
пара розлучила-
ся після того, як 
під час знімань 
фільму «Містер 
і місіс Сміт» Пітт 
закрутив роман 
з Анджеліною 
Джолі.

зіркові пристрасті 

Фільм «Принцеса Монако»

Фільм «Широко крокуючи»

23:40

21:05

Фільм «Трубач»

10:40

art-eda.info

hello-style.ru
w

ikikino.com

НА «ОСКАР» УПЕРШЕ 
НОМІНУВАЛИ ТРЕЙЛЕР 
ДО ВІДЕОГРИ

Автором такої новинки став 
кінорежисер, сценарист та 

аніматор Девід О’Рейлі, який створив 
трейлер до відеогри Everything. 

Незвичайну роботу номінували на пре-
мію «Оскар» у категорії «Найкращий аніма-
ційний короткометражний фільм», пише 
First Post.

Трейлер до відеогри вважається пер-
шим випадком в історії, коли до лонг-листа 
премії «Оскар» потрапив ігровий проект. 
Гру вперше презентували у березні цього 
року, вона вже отримала різні нагороди на 
Незалежному фестивалі ігор.

Автор втілює у грі ідеї синтоїзму, релі-
гійної течії, яка поширена в Японії й засно-
вана на вірі в те, що усі явища природи, 
тварини, побутові предмети мають душу.

кіно

Жінки живуть 
довше за 

чоловіків, бо 
вони не мають 

дружин.

geek-tv.ru
viva.ua
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ

ЩЕ 437 ДІТЕЙ З ВОЛИНІ 
ОЗДОРОВИЛИСЯ В «АРТЕКУ-БУКОВЕЛІ» 
Друга зміна обдарованих 

і талановитих дітей 
з різних куточків Волині 
фінішувала у міжнародному 
дитячому таборі «Артек-
Буковель». Цього разу ще 437 
школярів за свої знання та 
здобутки в навчанні дістали 
нагоду побувати в самому 
серці Карпат, оздоровитися, 
насолодитися дивовижними 
краєвидами, знайти багато 
однодумців, які стали 
близькими друзями. Десять 
днів промайнули як мить, 
сповнена драйвом, креативом, 
щирими емоціями та 
дивовижним дозвіллям. 

«Відпочинок у Буковелі» – про-
ект Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» з 2012 року. За цей час більш 
як вісім тисяч талановитих, а також 
особливих дітей відвідали «Артек-
Буковель», який залишився яскра-
вим спогадом для кожного з них. 

Десятикласниця Аня Налепа 
вперше побувала у Буковелі ще два-
надцятирічною, а цьогоріч отрима-
ла можливість відвідати Карпати за 
зразкову наукову роботу з біології. 
Крім того, дівчина  є призером кон-
курсу «В об’єктиві натураліста». 

– За п’ять років, протягом яких 
я побувала в «Артеку-Буковелі», 
маю безліч спогадів та гарних емо-
цій, нових знайомств і відданих 
друзів. Спочатку це був просто «Бу-
ковель», з більш суворими вожати-
ми та менш насиченою програмою. 
Коли став «Артек-Буковель», багато 
чого змінилося: з’явилося більше 
розваг, конкурсів, усе перебуван-
ня дуже цікаве і драйвове. Можна 
показати себе і в мистецькому кон-
курсі, і в інтелектуальному, а також 
спортивному. А ще – вожаті тепер 
наші друзі більше, ніж виховники. З 
ними легко і приємно спілкуватися, 
вигадувати кричалки. Назву нашо-
го 24-го загону придумали спільно, 
вийшло креативно: «Summer бой-
ки». Тому всім-всім школярам хочу 
побажати натхнення до навчання, 
впевнених перемог, а про нагоро-
ду ви не пошкодуєте: відпочинок 
в «Артеку-Буковелі» залишиться 
найяскравішим спогадом назав-
жди, – захоплено розповідає Аня. 

Волинські діти талановиті у 
всьому, якщо здобувають перемо-
гу, то залишаються лідерами на-
завжди. Історія Богдана Лугініна, 
який цьогоріч закінчив восьмий 
клас луцької гімназії №14, – яскра-
ве свідчення цього. Починаючи з 
п’ятого класу, хлопець постійно 

бере участь в олімпіадах з матема-
тики та інформатики, у яких вибо-
рює призові місця. Він також є ак-
тивним учасником різноманітних 
конкурсів з точних наук, результа-
тами яких може пишатися. За свої 
таланти і здобутки в навчанні Бог-
дан має можливість оздоровитися 
та відпочити у Карпатах. 

– Друга зміна була найсильні-
шою і найдружнішою, – каже хло-
пець. – Найбільше запам’яталося 
представлення нашого загону – 

дуже яскраве і феєричне. І хоча я 
схильний до точних наук, мені спо-
добалося брати участь у найрізно-
манітніших музичних, творчих і 
танцювальних конкурсах.  А ще 
хочу відзначити, які в нас були су-
часні вожаті Марина та Аліна. Ми 
відразу здружилися, дуже шкода 
було прощатися з ними по завер-
шенню зміни. Усім однокласникам 
та решті волинських школярів хочу 
побажати: вчіться, здобувайте пе-
ремоги, бо відпочинок в «Артеку-

Буковелі» вартує того.
Координатор проекту «Відпо-

чинок у Буковелі» Оксана Демчук 
розповіла, що ця зміна була над-
звичайно насиченою, а вожаті дуже 
тішаться, коли приїжджають во-
линські діти.

– У наших артеківців практич-
но не було жодної вільної миті. 
Вони весь час були задіяні в твор-
чих конкурсах і музичних мара-
фонах, інтелектуальних змаганнях 
та іграх, спортивних квестах та 

флешмобах. Піднімалися на гору 
Буковель, милувалися найвищи-
ми вершинами Карпат з оглядових 
майданчиків. Крім того, відзнача-
ли в таборі й свята – День україн-
ської культури, День захисту дітей. 
Феєричними були представлення 
та закриття зміни із неймовірним 
гала-концертом та дискотекою, зі 
шквалом позитивних емоцій. Як 
розповідали самі діти, вони відпо-
чили на повну, і цього заряду їм ви-
стачить на цілий рік, – каже Оксана 
Демчук.

Також вона зазначила, що це вже 
друга зміна школярів з Волині цьо-
го року. Під час першого весняного 
заїзду в травні 345 наших дітей по-
бували у «Артеку-Буковелі». Третій 
заїзд заплановано на осінь. Це ще 
понад 200 дітей. Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» продовжуватиме 
проект «Відпочинок у Буковелі» й 
надалі, щоб талановиті та обдарова-
ні, а також особливі юні волиняни 
мали змогу відпочити й оздорови-
тися. Це гарний стимул до нових 
перемог і звершень у навчанні. 

Оксана  ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Яскраві барви відкриття  другої зміни
Лучанин Богдан 
з улюбленою вожатою

Волинські артеківці – крута команда! Загін вожатих вітає юних артеківців

«Артек-Буковель» – це найкраща з земель!
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КАЗКОВЕ ДИТИНСТВО ЕКОЛОГІЯЯСКРАВЕ ДОЗВІЛЛЯ 
ВІД ФОНДУ РОЗВИТКУ

На пероні луцької дитячої 
залізниці – гамірна й весела 
дітвора. Ще мить – і школярі сядуть 
у вагони потяга «Юність». Для 
когось це буде перша подорож 
залізницею. І дарма, що триває вона 
трішки менш як півгодини. Емоції у 
дітей залишаться на довгий час. 

Понад 30 учнів ЗОШ №12 в останні 
дні роботи пришкільного оздоровчого 
табору відвідали дитячу залізницю. Ці-
каве дозвілля для них організував фонд 
розвитку навчального закладу «Лідер», 
що другий рік діє при школі. Фонд роз-
витку ЗОШ №12 активні батьки ство-
рили одним із перших у Луцьку. Його 
мета – залучити у навчальний заклад до-
даткові кошти. 

Представник фонду розвитку школи, 
мама третьокласника Олена Павлосюк 
зазначає: кошти спрямовують не лише 
на те, щоб зробити навчання дітей якіс-
ним та комфортним, а й щоб їхнє дозвіл-
ля було цікавим. Для школярів прово-

НА ПОМІЧ ШКОЛІ НОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
ДЛЯ СЕЛЕЦЬКИХ ШКОЛЯРІВ

У Селецькій ЗОШ I-II ступенів 
імені Олени Полонської 

значну увагу приділяють 
трудовому навчанню. Зі 
шкільної парти юнаків 
та дівчат навчають бути 
мудрими й розважливими 
господарями і господинями. 
Заняття з технічної праці для 
хлопчиків та обслуговуючої 
праці для дівчаток в цій школі 
у Володимир-Волинському 
районі проводять окремо. 
Учениць навчає молодий 
вчитель Надія Семенюк за 
варіативними модулями, 
тобто коли беруть до уваги 
інтереси дітей. Уроки для 
хлопців проводить педагог із 
30-річним стажем Олександр 
Бобко.

– Уроки трудового навчан-
ня – основа основ, особливо у селі. 
Важливо, щоб діти вміли власно-
руч полагодити інструменти, по-
шити постіль, виготовити кухонні 
дошки чи приготувати обід, – пе-
реконана директор школи Віра 
Мазур. – Маємо гарний результат 
учительських старань – Олександр 
Бобко підготував призера район-
ної олімпіади з трудового навчан-
ня. За здобуте друге місце Євген 
Мазур отримав нагороду від Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» – 
путівку в табір «Артек-Буковель». 

У селецькій дев’ятирічці на-
вчається 66 учнів із сіл Селець, 
Чесний Хрест і Марія-Воля. У цих 
населених пунктах, що належать 

до Зимнівської ОТГ, – майже 800 
жителів. Працьовиті люди дбають, 
аби їхні діти отримували освіту в 
комфортних умовах.  

Для проведення практичних 
занять із трудового навчання 
батьки закупили чимало потріб-
них інструментів: дві двокамфор-
ні електроплитки, нитки, гачки, 
спиці для в’язання, фанеру і по-
лотна для лобзиків, граблі, лопати 
і сапки. А коли постало питання 
оновити інструменти в майстер-
ні, щоб учні опановували сучасні 
технології, вчителі та батьки вирі-
шили звернутися у районне пред-
ставництво Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом». Ініціативна група 
написала проект із красномовною 
назвою «Навіть камінь видасть 
божественні звуки, потрапивши у 
працьовиті руки». 

Співпраця з Фондом дала гарні 
плоди: на початку літа в селецькій 
школі випробовували нові швейні 
машинки й сучасні інструменти: 
електричні фрезу та лобзик, шлі-
фувальну машину, бокорізи, тон-
когубці, кусачки та інше потрібне 
господарське начиння.

– Якщо прочитати оголошення 
про вакансії, кого шукають робо-
тодавці? Швачок, столярів, водіїв, 
слюсарів – представників робіт-

ничих професій. От ми і старає-
мося навчити наших учнів основ 
майбутнього ремесла, яке давало 
б можливість заробляти на хліб, – 
каже Олександр Бобко.

За словами представниці Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Вікто-
рії Кашуби, до співфінансування 
проекту долучилися також батьки 
та Зимнівська ОТГ. Адже на терито-
рії об’єднаної громади – це вже тре-
тій проект, реалізований спільно 
з Фондом: у Поничеві обгородили 
сільський цвинтар, у Льотничому 
встановили сміттєві контейнери. 
Голова ОТГ В’ячеслав Католик за-
значив, що завше готовий підтри-

мувати ініціативні громади. 
– Сподіваємося на подальшу 

співпрацю з Фондом, нехай лік 
спільно реалізованих проектів іде 
на десятки, – висловив побажання 
очільник об’єднаної громади. 

У Сельці переконані: їхнє село 
можна вважати перспективним, 
адже до райцентру всього 12 кі-
лометрів. Треба лишень відре-
монтувати розбиту дорогу, щоб у 
мальовничу місцину потягнулися 
молоді сім’ї. Бо якщо в селі наро-
джуватимуться діти, воно матиме 
майбутнє. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Володимир-Волинський район

БІЛЯ ЛУЦЬКОЇ 
ШКОЛИ З’ЯВИТЬСЯ 
МІНІ-ДЕНДРОПАРК
Нині на подвір’ї школи тривають підготовчі 
роботи. Територію, де облаштують зелену 
зону, завбачливо обгородили. Педагоги, учні 
та їхні батьки нетерпеливо чекають, коли під 
вікнами навчального закладу «виросте» міні-
дендропарк. Про це, зокрема, йшлося під час 
публічного звіту про п’ятирічну діяльність 
директора Луцької ЗОШ №17 Олега Маха. 

Кошти для облаштування зеленої зони шко-
ла отримала завдяки участі в міжнародному 
конкурсі. Конкурентами лучан у серйозній бо-
ротьбі були представники з Болгарії, Вірменії, 
Румунії та Польщі. До слова, проект ЗОШ №17 
був єдиним з нашої держави. Його довелося пи-
сати англійською мовою. Чесно зароблені дві 
тисячі євро від грантодавців витратять на об-
лаштування міні-дендропарку. 

Зазначимо, що вже рік при ЗОШ №17 діє 
фонд розвитку навчального закладу «Вулик». За 
словами голови правління фонду Ірини Вертей, 
за цей короткий проміжок часу у школу вдало-
ся придбати два ноутбуки, два Wi-Fi роутери, 
столи та стільці в комп’ютерний клас. 

– Батьки одноголосно вирішили: створення 
фонду розвитку відкриє перед нашою школою 
більше можливостей. Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» на початку діяльності надав нам грант – 
15 тисяч гривень. А цьогоріч для облаш тування 
дендропарку виділив 20 тисяч гривень, – розпо-
відає Ірина Вертей. – Зараз фонд розвитку пра-
цює над залученням додаткових коштів на інші 
потреби навчально-виховного процесу. У нас 
повне взаєморозуміння та взаємодія з дирекці-
єю школи. Сподіваємося на подальшу співпра-
цю з меценатами. Наші двері відчинені для всіх, 
хто приходить із допомогою. 

Кількість учнів ЗОШ №17 з кожним роком 
збільшується. Тож батьки та вчителі дбають 
про комфортні умови навчання школярів, їхній 
розвиток і сучасну освіту. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

Адже є учні, чиї батьки не мають можли-
вості завести дитину на залізницю чи в 
музей. Коли вони підростуть, неодмінно 
згадуватимуть оці походи, – переконана 
молода мама.

Шлях потяга зі станції «Росинка» до 
станції «Водограй» мерехтить дитячими 
емоціями. Хтось із цікавістю дивиться у 
вікно, інші фільмують враження на теле-
фон. 

Особливою ця поїздка є й тим, що 
нині в потязі – незвичайні машиністи. 
Під пильним оком машиніста Олексан-
дра Михайловича та після відповідного 
інструктажу керують локомотивом шко-
лярі Валерія і Давид. Діти старанно вико-
нують настанови, завзято дають сигнали 
на поворотах. 

Після прогулянки залізницею при-
годи у школярів не закінчилися. Цього 
ж дня вони відвідали музей військової 
техніки, де з цікавістю розглядали бойові 
машини та інші експонати. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

дять різноманітні майстер-класи та інші 
пізнавально-розважальні заходи.

– Нам випала можливість у період літ-
ніх канікул влаштувати для дітей свято. 

Цікаві канікули

Дівчата опановують швейне мистецтво А хлопці вчаться вправно володіти інструментами

Пригода запам’ятається на усе життя
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ЗІРКА НАДІЇ ПОДАРУНОК ДЛЯ НАЙРІДНІШИХ
Вихованці Луцького 

навчально-
реабілітаційного центру 
зосереджено і старанно 
розминають в руках шматки 
глини. По тому глиняній 
масі надають круглої 
форми, поверхню роблять 
гладенькою, наносять 
візерунок. І ось під кінець 
заняття дітлахи демонструють 
готовий виріб – підставку 
для чашки. Інша група дітей 
власноруч, використовуючи 
техніку декупаж, створює 
глиняний медальйон у вигляді 
серця. Всі одноголосно 
запевняють: свої творіння 
подарують найріднішим – 
мамам.

Третій рік поспіль волонте-
ри ГО «Зірка надії» за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» організовують практики арт-
терапії, на яких діти з особливими 
потребами навчаються ліплення з 
глини, що сприяє їхній фізичній 
та психологічній реабілітації. Та-
ким чином організатори хочуть 
стимулювати уяву особливих ді-
тей, розвивати творчі здібності та 
сприяти їхній соціалізації. 

– Глина має ще й лікувальні 
властивості. Ми маємо чудовий до-
свід, коли стан дитини з нервовим 
зривом покращився, – розповідає 
керівник громадської організації 
«Зірка Надії» Олександр Жалова-
га. – Ми раді, що можемо роби-
ти добру справу, що є небайдужі 
люди, які підтримують нас. Це дає 
поштовх для подальшої роботи. 

Заняття з арт-терапії – для ді-
ток різного віку. Нещодавно гос-

ДОБРО У СЕРЦІ БАЧИТИ СЕРЦЕМВіктор Шолом – корінний житель 
живописного поліського села 
Кам’януха Маневицького району. 
Живуть Шоломи родиною із двох 
поколінь – тато Анатолій із мамою 
Олею та Віктор із дружиною 
Світланою. А ще є господарство. І його 
охоронці – вірні пси Мультик і Рижик.

Автобіографія із вуст Віктора дуже 
скромненька: народився, ріс, учився. Кло-
поту багато батькам не завдавав, був слух-
няним і працьовитим. Та то – результат на-
лежного виховання. 

– Я вважаю, що батьки мене добре ви-
ховали. Було таке, що й повчали. Навіть ре-
менем. Але я не шкодую. Так треба було, – 
заглиблюється у спогади чоловік. – Батько 
працював у колгоспі на тракторі. Я допо-
магав йому і гайки підкручувати, і на фермі 
худобу годувати. 

Віктор з дитинства мріяв бути шофе-
ром, збирався вступати в училище, та не 
судилося... Чоловік захворів на цукровий 
діабет, утратив зір, став інсулінозалежним. 
Хвороба гострими ножицями перекроїла 
усі Вікторові плани. Проте життя тривало. 
Чоловік опанував професію бібліотекаря, 
працював у сільській школі. Коритися хво-
робі було дуже важко, але ось уже 18 років 
його підтримує друга половинка – дружина 
Ольга. 

Позитивних рис Віктора можна нара-
хувати багато, але очолить їх найголовні-
ша – небайдужість. Поряд із будинком Шо-
ломів – Долина (так селяни назвали ставок у 
видолинку). То – улюблене місце для відпо-
чинку в Кам’янусі. 

– Як було у водоймі багато води, то й 
риба була – і щуки, й коропи, ротанчики, 
навіть черепахи. Тут ніхто не забороняв ри-
балити, навіть люди з району приїжджали, – 

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
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 неділя, 14:00

ТРК «Аверс»
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Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

пригадує Віктор. – Багато тут птахів. Одного 
року на Покрову прилетіло аж сім лебедів. А 
так – дикі качки. І цього року качка приліта-
ла. Вона покружляла, мабуть, побачила, що 
нема де їй гніздитися, і полетіла. 

Уперше за останні 50 років вода у ставку 
висохла повністю. Віктор не зміг змиритися 
з тим, що Долина перетворилася на суціль-
ний чагарник. 

– Торік син подзвонив у Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Попросив, щоб до-
помогли, – розповідає Ольга Шолом, мама 
Віктора. – Тут усе заросло очеретом, став 

чагарник. А село є село: треба і корів напо-
їти, і щоб діти купалися. 

І сам загорівся ідеєю, і людей запалив, 
тож і результату домігся. Сам кошти збирав 
для співфінансування із Фондом. І ось – 
ставок чистенький, навіть рибу запустили. 
Старались усі, навіть ті, хто приїжджає в 
Кам’януху з інших сіл та міст, адже відпо-
чиватимуть разом. Вірили одне одному, під-
тримували одне одного заради спільного – 
добра. 

Наталка ПЕТРУК,
Маневицький район

тинна зустріч волонтерів відбула-
ся з молоддю ГО «Реабілітаційний 
центр» міста Ковеля, з вихован-
цями у притулку для дітей міста 
Рожища, у Липлянській спеціаль-

ній ЗОШ-інтернаті. Працює «Зір-
ка надії» з особливими дітками 
ГО «Джерело життя», «Даун син-
дром», «Янголята» та іншими. 

Це не просто арт-терапія, а 

насамперед дружнє спілкування, 
інколи за горнятком чаю зі смако-
ликами від волонтерів. Тут відкри-
ваються дитячі серця, наповню-
ються любов’ю та радістю. Зі слів 

педагогів, дітям до вподоби такі 
заняття. Тому вони нетерпеливо 
чекають наступних зустрічей. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Сам загорівся ідеєю і людей запалив

Тут відкриваються дитячі серця Підставка для чашки, зроблена дитячими руками

Насамперед – це дружнє спілкування Глина має ще й лікувальні властивості
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим
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ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

ТРЕБА ТРЕНУВАТИСЯ, 
ЩОБ М’ЯЗИ БУЛИ НАКАЧАНІ

На подвір’ї НВК села Броди, 
що на Ратнівщині, в ряд 

вишикувані велосипеди. 
Протяжність села – 7 км. 
Тому школярі на навчання 
змушені діставатися рейсовим 
автобусом, або ж ровером. 
Оскільки двоколісний 
транспорт дешевший, то 
ним і користується більшість 
дітлахів. Незважаючи на те, 
що вже розпочалися канікули, 
діти з’їхалися до школи. У них 
свято – урочисте відкриття 
майданчика.

До 2003 року в Бродах була 
школа І-ІІ ступенів. Однак через 
велику народжуваність (у селі про-
живають сім’ї, які виховують по 8-9 
дітей) її зробили одинадцятиріч-
ною. Відтоді учні початкових класів 
навчаються у приміщенні дитсадка. 
Тоді виникла ще одна проблема – 
відсутність спортивного залу.

– Ми не маємо де проводити 
уроки фізичної культури. Водити 
дітей в інший корпус нереально. 
Поки туди, поки назад – півуроку 
може минути, – каже Анатолій Па-
насюк, заступник директора з ви-
ховної роботи. 

Директор НВК Оксана Павлюк 
прийшла у школу рік тому. При-
гадує: дуже здивувалася, коли по-
бачила, що на перервах школярі не 
мають куди подітися. Перше, що 
зробили, – встановили лавочки, 

щоб їм хоча б було де сісти. Батьки 
виготовили шведські стінки, стар-
шокласники – футбольні ворота. 
Тоді й виникла ідея взяти участь у 
проекті «Ініціативні громади» Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Молода й амбітна директорка 
вже мала досвід у проектній ді-
яльності. Торік у ратнівській ЗОШ, 
де навчається її чадо, на умовах 
співфінансування Фонду та бать-
ків придбали шкільні дошки. Тож, 
заручившись підтримкою батьків, 
взялася реалізовувати проект зі 
встановлення дитячого ігрового 
майданчика в НВК.

Будь-яку хорошу ініціативу 
можна втілити у життя, якщо 
докласти спільних зусиль. Цю 
істину вкотре підтвердили 
в селищі Благодатному, що 
неподалік Нововолинська. 
Днями там урочисто відкрили 
спортивний майданчик із 
вуличними тренажерами, 
вправлятися на яких зможуть 
усі охочі. Облаштувати його 
місцевій громаді вдалося 
завдяки підтримці Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

– Представники МГО «Моло-
діжна ініціатива» вирішили створи-
ти зону для активного відпочинку, – 
розповідає голова селищної ради 
Олександр Топорівський. – Адже у 
Благодатному нема об’єктів та спо-
руд для занять вуличним спортом. 

За словами очільника селищної 
громади, єдиний спортмайданчик 
на території ЗОШ №8 перебував у 
вкрай занедбаному стані, частину 
його конструкцій унаслідок при-
родного зносу в 2015 році було де-
монтовано. Небайдужі жителі вирі-
шили облаштувати на цій території 

ДНЗ №3 «Зоряний», що в 
Луцьку, має фізкультурно-
оздоровчий напрям. Тут 
посилену увагу звертають на 
оздоровлення дітей. Ранок у 
дошкільнят розпочинається 
з гімнастики. Спортивні 
ігри, руханки, прогулянки 
на свіжому повітрі – тут річ 
звична. 

Днями юні лучани отримали 
у подарунок спортивний інвен-
тар від фонду розвитку, що діє 
при дитсадку. Тепер заняття у 
малечі будуть відбуватися з ви-
користанням нових м’ячів, об-
ручів, драбинок, каната й іншого 
інвентарю.

Фонд розвитку «Зоряний» 
було створено одним з перших у 
Луцьку за підтримки Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом». Його 
голова Петро Петрук розповідає, 
що за півтора року діяльності за 

залучені кошти вдалося замінити 
вікна, придбати стільці в актову 
залу, музичний центр. Активно 
долучається фонд розвитку й до 
організації святкових заходів, що 
відбуваються у дитсадку.

Як зазначила представник 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Інна Ткачук, на сьогодні 
створено 22 фонди розвитку: 11 у 
дитсадках міста Луцька та 11 при 
школах. 

– Фонд розвитку – якісна плат-
форма для ефективної роботи на-
вчального закладу. Нині є багато 
ініціативних груп, які цікавлять-
ся створенням фондів розвитку 
в своїх школах та дитсадках. Ми 
проводимо батьківські збори, 
розповідаємо, як працює такий 
фонд і що потрібно для того, щоб 
його створити, – резюмувала Інна 
Ткачук.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Завдяки співфінансуванню 
батьків, сільської ради та Фонду 104 
школярі молодших класів мають 
новий майданчик. Не забули й про 
дошкільнят: поряд з ігровими спо-
рудами, що їх батьки зробили само-
тужки, з’явилися нові каруселі.

Хлопці-третьокласники пере-
конані: потрібно тренуватися, щоб 
м’язи були накачані. Вони навви-
передки випробовують нові спор-
тивні споруди. Уже в новому на-
вчальному році їхні перерви будуть 
цікавішими та кориснішими. 

Ірина ЮЗВА,
Ратнівський район

У ПОДАРУНОК 
ДОШКІЛЬНЯТАМ – 
СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР

МОЛОДІ – ЗДОРОВЕ ЖИТТЯ!

спортивний майданчик. Підраху-
вавши, скільки грошей доведеться 
вкласти для досягнення мети, по-
чали шукати меценатів. Вибір зупи-
нили на Фонді Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Ініціативна група на чолі з 
Олександром Топорівським подала 
в нововолинське представництво 
Фонду проект «Молоді – здорове 
життя!». 

У результаті співпраці з Фон-
дом на території скверу, що по-
близу школи №8, постав сучасний 
спортмайданчик із вуличними тре-

нажерами. Він відразу став базою 
тренувань не лише юнаків, які зай-
маються street workout, а й загалом 
усіх, хто бажає підтримувати спор-
тивну форму.

Голова ініціативної групи пе-
реконаний: невдовзі тут створять 
пов ноцінний комплекс для занять 
вуличним спортом (футбольне 
поле, майданчик з вуличними тре-
нажерами та майданчик для пляж-
ного волейболу). 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Іваничівський район

Змагання дошколяриків

Зона для активного відпочинку

Флешмоб від школярів

Новий майданчик встановили на умовах співфінансуванняЯскрава мить

Займатися на тренажерах зможуть усі охочі
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СУБОТА 1 липня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

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

світ»
09.25 М/с «Книга 

джунглів»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.15 Фольк-music
12.25 Т/с «Оповідання ХІХ 

століття»
17.40 Український корт
18.15 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. Підсумки
01.20 Д/с «Увесь цей 

джаз»
02.15 Д/с «Марк Твен»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
03.40 Т/с «Татусеві дочки»
05.29, 06.44 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
06.45 Ревізор
10.00 Страсті за 

Ревізором
12.20 Т/с «CашаТаня»
15.20 Х/ф «Елвін і 

бурундуки 3»
17.00 Х/ф «Васабі»
18.50 Х/ф «Супер 8»
21.00 Х/ф «Елізіум»
23.10 Х/ф «Марс атакує!»
01.10 Х/ф «Секретний 

експеримент»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Хата на тата»
13.10 «Вагітна у 16»
15.10 Х/ф «Знак долі»
17.15 Х/ф «Лабіринти 

кохання»
19.00 Х/ф «Найкраще 

літо нашого життя»
23.10 Х/ф «Екіпаж»
01.45 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.25 «Мультфільми»

10.10 М/ф «Ніко 2»

11.30 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

13.10 «Орел і Решка»

18.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»

23.50 «Вечірній квартал»

01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 

Сьогодні
07.15, 05.20 Зірковий 

шлях
08.15 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
14.00, 15.20 Т/с 

«Найщасливіша»
17.50, 19.40 Т/с «Білий 

налив»
22.10 Х/ф «Паперові 

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

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Містична Україна
08.20, 18.30 У пошуках 

істини
10.00 Смертельний 

двобій
11.40 Завоювати небо
13.30 Британія: ІІ світова
14.40 Перл Харбор
15.50 Природа 

сьогодення
21.10 Титанік: 

народження легенди
22.20 Проклін двійників 

Титаніка
23.30 Паранормальний 

світ
00.20 Україна: забута 

історія

МЕГА

06.50, 19.30 «ТСН»

07.45 «Гроші»

09.00, 23.15 «Світське 

життя»

10.00 «Таємний код віри»

10.55 Т/с «Матусі»

11.20 Т/с «Пізнє каяття»

16.35, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка 

2017»

20.15 «Знай наших»

00.15, 04.35 «Ліга сміху 2»

1+1

06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «Гусарська 

балада»
08.15, 03.50 Х/ф 

«Одруження 
Бальзамінова»

10.00, 02.00 Док.проект 
«Нонна Мордюкова. 
Як на світі без кохання 
прожити»

10.50 Х/ф «Рідня»
12.50 Х/ф «Вокзал для 

двох»
15.30, 20.30 Т/с «Чотири 

пори літа»
20.00, 01.25, 05.15 

«Подробиці»
23.20 Х/ф «Вік Адалін»
02.40 Х/ф «Стежки-

доріжки»

ІНТЕР

05.00, 12.45 Факти
05.20 Т/с «Відділ 44»
06.55 Дивитись усім!
07.50 Без гальм
08.50 Я зняв! Прем’єра
09.45 Т/с «На трьох»
13.00 М/ф «Нікчемний Я»
14.35 М/ф «Нікчемний 

Я - 2»
16.20 Х/ф «Леді-яструб»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Парк 

юрського періоду»
22.30 Х/ф «Парк 

юрського періоду-2»
00.50 Х/ф «Хранителі»
03.25 Стоп-10

ICTV

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

мандрівниця»
09.45 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.20 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
10.50 М/ф «Болт та Бліп 

спішать на допомогу»
12.10, 19.50 Одного разу 

під Полтавою
13.45 Казки У Кіно
15.55 Х/ф «Гірше не буде»
17.35 Х/ф «Місіс 

Даутфайр»
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Перші сім 

років»
01.40 Казки У
03.45 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

були!»
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05, 23.15, 03.35 

«Волинська веселка»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.50 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

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

«Волинь - 2017» (WMA)
14.35 «Ніч у Луцькому 

замку»
15.00 Т/ф «Візит під 

зливою»
15.30 «Музей Волинської 

ікони»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Про головне 

з Володимиром 
Гунчиком»

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.30 «Вікно в Америку»
00.25, 04.25 «Із перших 

уст»
00.30 «За літнім часом»
01.20 «Музичний 

проспект»
01.35 «Вокальна ліга 

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

волиняни»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

06.30 Волинський 
портрет

07.00, 18.00 Мозаїка 
батьківства

07.30 Євромакс
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.10, 

21.55, 00.25 Погода
08.35 Глобал 3000
09.35, 18.30, 20.30, 

22.00, 02.20 Вголос
09.45 Я тут живу
10.00 Запитай у депутата
11.00 Т/с «Роксолана»
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 Джем
20.00 Вісник обласної 

ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.10 Х/ф «Меч долі»
23.40 Феєрія мандрів
00.30 Музична скринька
01.00 Огляд світових 

подій
01.30 Євромакс
02.00 МузейОк
03.00 Джем
04.00 Ретроспектива: 

«Щедре літо»
05.40 Волинський 

портрет

П’ЯТНИЦЯ 30 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, 13.30, 23.20, 00.20 
Погода 06.25 Життєлюб 
07.20, 23.25 На слуху 
08.30 Територія закону 
08.40 Паспорт.Ua 08.45 
Світ он лайн 09.00, 16.30 
Т/с «Площа Берклі» 09.50 
Концерт БЕЗВІЗ 10.45 Д/с 
«Марк Твен» 11.50 Д/с 
«Орегонський путівник» 
12.25, 20.20 Д/с 
«Порятунок ферми» 13.40 
«Схеми» 14.10 Т/с «Лінія 
захисту» 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 19.15 Д/с 
«Увесь цей джаз» 21.30 
Новини. Спорт 21.50 Т/с 
«Оповідання ХІХ століття» 
22.55, 05.50 Вічне 23.00, 
00.00, 01.00 Підсумки 
00.25 Від першої особи 
02.10 Т/с «Таксі» 03.25 
Фольк-music 04.25 Т/с 
«Травма» 05.05 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
05.30 Вікно в Америку 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 07.00 Т/с «Татусеві 
дочки»

04.50, 18.00 Абзац
05.44, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
10.30, 19.00 

Супермодель по-
українськи

21.30 Х/ф «Погоня»
23.10 Х/ф «Все можу»
00.50 Служба розшуку 

дітей
01.00 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 Х/ф «Сестронька»

10.05 Х/ф «Щоденник 

лікаря Зайцевої»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 Х/ф «Знак долі»

20.45, 22.45 Х/ф 

«Лабіринти кохання»

23.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
10.30, 01.00 «Розсміши 

коміка»
11.30, 19.00 «Навколо М»
12.25, 01.50 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.20, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.20, 21.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

17.50 «Звана вечеря»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «Вечірній квартал»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50 Агенти 

справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.10 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 «Дорога в 

порожнечу»
23.20 С/р «Слідами 

Грантоїдів. 2 ч.»
00.00 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 14.30, 00.30 
Бандитська Одеса 
07.20 Скарб.ua 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Земля приматів 11.50 
Природа сьогодення 
13.40 Містична 
Україна 15.20, 23.40 
Смертельний двобій 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Походження речей 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Гнів небес 

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»

10.45 «Міняю жінку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мітяя»
13.35, 14.55 Т/с «Свати 

- 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15, 22.45 «Ліга сміху 2»
00.50 «Вечірній Київ »
04.35 «Маленькі гіганти»

06.00 Мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

10.10, 12.25 Т/с «Катя»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.30 «Подробиці 

тижня»
22.00 Х/ф «Дитина на 

листопад»
23.50 Х/ф «Дама з 

папугою»
01.50 «Україна: забута 

історія»
04.10 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф 

«Широко крокуючи-3. 
Правосуддя одинака»

13.35, 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 «Червона 

спека»
02.15 Х/ф «Вірус»
03.45 Стоп-10

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
09.40 Х/ф «Бойовик 

Джексон»
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, 03.55 Віталька
17.50 Країна У
20.00 Х/ф «Місіс 

Даутфайр»
22.15 Х/ф «Гірше не буде»
00.00 Х/ф «Мільйони»
01.50 Казки У

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»
11.05, 06.25 «Волинська 

веселка»
11.30, 23.15 Тема дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
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
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.00 Мультфільм
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 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.20 Поетично-музична 

вистава за творами Лесі 
Українки «Інкрустації»

02.15 Концерт «Європа 
за нами»

04.30 «Музичний 
проспект»

05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Т/ц «Манівцями»
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»

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

07.35 Глобал 3000
08.35, 23.40, 05.40 

Феєрія мандрів
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Х/ф «Меч долі»
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
18.30, 02.20 Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Євромакс
20.30 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Запитай у депутата
22.05 Х/ф «Меч долі»
00.35 Євромакс
01.00 Т/с «Роксолана»
02.00 МузейОк
03.05 Т/с «Так мало часу»
04.00 Ретроспектива: 

«Гроза»

Фільм «Васабі»

Фільм «Знак долі»

Фільм «Червона спека»

17:00

18:30

00:35

kinokrad.co

Фільм «Гірше не буде»

15:55

tvzavr.ru

kino-teatr.ru

uaonlinefi lm
s.com

ІЗ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, 
ПАНЯНКИ!

Äíÿìè â³äçíà÷àþòü äí³ íàðîäæåííÿ 
ïðàö³âíèêè Êîâåëüñüêîãî öåíòðó ïîøòî-
âîãî çâ’ÿçêó:  Îêñàíà Ëóêàøèê (21 ÷åðâ-
íÿ), Ëþäìèëà Áîðòíè÷óê, Íàä³ÿ Ñóë³ê 
(23 ÷åðâíÿ), Îëüãà Ìàò÷óê, Íàòàë³ÿ Ñà-
âàðèí (24 ÷åðâíÿ), Ñâ³òëàíà Ïðîêîï’ºâà 
(26 ÷åðâíÿ), Ëþäìèëà Êóïð³é÷óê, Ëþä-
ìèëà Øèìàíñüêà (27 ÷åðâíÿ), Âàëåíòè-
íà Ãàéäóê, Òåòÿíà Äàíèëþê (28 ÷åðâíÿ).

«Âîëèíñüê³ Íîâèíè» äÿêóþòü âàì 
çà ïë³äíó é ñàìîâ³ääàíó ðîáîòó! 

Íåõàé âàø³ åíåðã³éí³ñòü, äóøåâí³ñòü
³ ëþäÿí³ñòü ïîâåðòàþòüñÿ ñòîðèöåþ.

Çè÷èìî óñ³ì âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ 
é Áîæî¿ áëàãîäàò³! Ùàñòÿ âàì ³ äîáðà!

газета вітає
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НЕДІЛЯ 2 липня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 22.50, 

23.20, 00.10 Погода
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 23.00 Світ on line
09.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

09.55 Х/ф 
«Одержимість»

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

Мартін Скорсезе 
представляє»

14.35 Мистецькі історії
14.50 Фольк-music
16.10 Садові скарби
16.40 Х/ф «Джейн Ейр»
18.45 Х/ф «Мадам 

Нобель»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні 

свята Мацурі»
22.20 Д/с «Дикі тварини»
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. 

Підсумки
03.00 Д/ф «Генна 

інженерія. Люди Х»
03.25 Чоловічий клуб 
04.55 Д/ф «Українська 

Гельсінська спілка-
вектор визначено»

05.45, 12.45 Факти
06.15 Т/с «Відділ 44»
09.35 Х/ф «Боєць»
11.20, 13.00 Х/ф «Леді-

яструб»
14.00 Х/ф «Парк 

юрського періоду»
16.25 Х/ф «Парк 

юрського періоду-2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Парк 

юрського періоду-3»
22.25 Х/ф «Загублений 

світ»
00.05 Х/ф «Хранителі»
02.50 Т/с «Код 

Костянтина»

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 «Битва за 

планету Терра»
11.30 Х/ф «Перші сім 

років»
13.05, 03.50 Віталька
19.50 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Трубач»
01.25 Х/ф «Бойовик 

Джексон»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Про головне з 

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

Волині»
10.05 «Студія «Клас!»
10.30, 19.30 «Урок для… 

батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.50 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька» (історично-
кулінарне шоу)

12.15 «Кошик творчих 
ідей»

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

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
14.40 Мультфільм
15.30 Т/ц «Молодіжний 

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

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

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
20.00 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
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 «Ніч у Луцькому 

замку»
00.50 Українське кіно 

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

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!»

10.15 «Караоке на 

Майдані»

11.10 «Планета земля 2»

12.10 Х/ф «Найкраще 

літо нашого життя»

16.20 Х/ф «Екіпаж»

19.00, 02.00 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла 3»

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

додай води»
11.00 М/ф «Ніко 2»
12.20 «Орел і Решка»
17.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
23.00 Х/ф «Наречений 

напрокат»
01.10 «Розсміши коміка»
02.40 «Нічне життя»

07.30 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Дорога в 

порожнечу»
15.00 Х/ф «Паперові 

квіти»
17.00, 20.00 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.45 Т/с 

«Найщасливіша»
01.10 Реальна містика
02.50 Таємний код 

зламано. Їжа
03.35 Таємний код 

зламаной. Паралельні 
світи

04.20 Агенти 
справедливості 16+

06.00 Бандитська Одеса
07.30 Містична Україна
08.20, 18.30 У пошуках 

істини
10.00 Нові технології 

війни
11.40 Боїнг 747: 

революція
13.30 Титанік: 

народження легенди
14.40 Проклін двійників 

Титаніка
15.50 Природа 

сьогодення
21.10 Британія: ІІ світова
22.20 Перл Харбор
23.30 Паранормальний світ
00.20 Таємниці 

кримінального світу

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.05 «ТСН»
07.05 Т/с «Пізнє каяття»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
09.55 «Розсміши коміка 

2017»
10.55, 12.00, 13.00, 

14.05, 15.45, 16.55 
«Світ навиворіт - 5: 
Індонезія»

18.30 «Світ навиворіт: 
Камбоджа»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Вирок 
ідеальної пари»

01.05 Х/ф «Принцеса 
Монако»

04.50 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

05.45 Мультфільм
06.25 Х/ф «Королівська 

регата»
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 «Готель 

романтичних 
побачень»

13.50 Т/с «Повернешся - 
поговоримо»

17.20, 20.30 Т/с «Тільки 
не відпускай мене»

20.00, 02.30 «Подробиці»
22.00 Х/ф «Рідня»
00.00 Х/ф «Вокзал для 

двох»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.39, 07.09 Kids Time
07.10 Х/ф «Джунглі у 

пошуках Марсупіламі»
09.10 Х/ф «Ейс Вентура 

- детектив з розшуку 
домашніх тварин»

11.00 Х/ф «Ейс Вентура: 
Поклик природи»

12.40 Х/ф «Тупий та ще 
тупіший 2»

14.50 Х/ф «Марс атакує!»
17.00 Х/ф «Елізіум»
19.00 Х/ф «Земля після 

нашої ери»
21.00 Х/ф «Пандорум»
23.10 Х/ф «Сигнал»
01.00 Х/ф «Секретний 

експеримент»

06.00 Мультсеріал «Авто 
про добро»

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

часі». Спецвипуск
08.25, 09.25, 18.55, 

21.55 Погода
08.30, 14.30, 21.00 

Феєрія мандрів
08.50, 14.50, 18.30, 

20.30 Вголос
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00 Х/ф «Меч долі»
11.15 Так чи інакше
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Пригоди Марка
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 «Будинок 

батька твого»
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: 

«Земля»

ФУТБОЛ 1

ПН 26 червня ВТ 27 червня СР 28 червня ЧТ 29 червня ПТ 30 червня СБ 1 липня НД 2 липня
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 
20.30, 22.30, 01.30, 03.35, 
05.40 Топ-матч 06.10 Халл 
Сіті - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 08.10 Шахтар - Зоря 
10.10 Наполі - Реал. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.00 
Зірка - Карпати 13.50 Челсі - 
Лестер. Чемпіонат Англії 15.55 
Сент-Етьєнн - МЮ. 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 17.45 Голи 
сезону. Чемпіонат Англії 
18.40 Зоря - Фенербахче. Ліга 
Європи УЄФА 20.40 Челсі - 
Вест Гем. Чемпіонат Англії 
22.45 Огляд сезону. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Ман Сіті - 
Гаддерсфілд Таун. Кубок Англії 
01.45 Фіорентина - Боруссія 
(М). 1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 03.50 Саутгемптон - 
Арсенал. Кубок Англії 

06.00, 08.00, 20.30, 01.30, 
03.35, 05.40 Топ-матч 06.10 
Зальцбург - Шальке. Ліга 
Європи УЄФА 08.10 Олімпік 
- Шахтар 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Баварія - Реал. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.00 Брага 
- Шахтар. Ліга Європи УЄФА 
13.50 Челсі - МЮ. Чемпіонат 
Англії 15.55 Андерлехт - 
МЮ. 1/4 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 17.45 Огляд сезону. 
Чемпіонат Іспанії 18.40 
Феєнорд - Зоря. Ліга Європи 
УЄФА 20.40 Арсенал - Челсі. 
Чемпіонат Англії 22.45 Голи 
сезону. Чемпіонат Англії 23.40 
Саутгемптон - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 01.45 
Барселона - Ман Сіті. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 03.50 Саттон 
Юнайтед - Арсенал

06.00, 08.00, 13.35, 23.20, 
01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч 
06.10 Олімпік - Динамо 08.10 
Зірка - Шахтар 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Реал - Баварія. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.40 Огляд 
сезону. Чемпіонат Іспанії 13.50 
Саутгемптон - Челсі. Чемпіонат 
Англії 15.55 МЮ - Андерлехт. 
1/4 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 18.15 «LaLiga Files» 
1 епізод. Чемпіонат Іспанії 
18.55 МЮ - Зоря. Ліга Європи 
УЄФА 20.40 Шахтар - Динамо 
22.45 «LaLiga Files» 2 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Сталь 
- Олімпік 01.45 Лестер - Ман 
Сіті. Чемпіонат Англії 03.50 
Арсенал - Лінкольн Сіті. 1/4 
фіналу. Кубок Англії 

06.00, 08.00, 18.20, 20.30, 
23.25, 01.30 Топ-матч 06.10 
Вест Бромвіч - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 08.10 Шахтар 
- Чорноморець 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Реал - Атлетіко. 1/2 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 12.00 Арсенал 
- Баварія. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.50 Челсі 
- Евертон. Чемпіонат Англії 
15.55 Сельта - МЮ. 1/2 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 17.45 «La-
Liga Files» 2 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 18.40 Зоря - Феєнорд. 
Ліга Європи УЄФА 20.40 МЮ 
- Ман Сіті. Чемпіонат Англії 
22.45 «LaLiga Files» 3 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Шахтар 
- Генк. Товариський матч 01.35 
Лестер - Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 03.25 Арсенал - Ман Сіті. 
1/2 фіналу. Кубок Англії 

06.00, 08.00, 18.25, 20.30, 
23.20, 01.30 Топ-матч 06.10 
Фіорентина - Боруссія (М). 
1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 08.10 Олександрія - 
Шахтар 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Атлетіко - Реал. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.00 
Шахтар - Генк. Товариський 
матч 13.50 Мідлсбро - Челсі. 
Чемпіонат Англії 15.55 МЮ - 
Сельта. 1/2 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 17.45 «LaLiga Files» 
3 епізод. Чемпіонат Іспанії 
18.40 Фенербахче - Зоря. Ліга 
Європи УЄФА 20.40 Арсенал - 
Тоттенгем 22.45 «LaLiga Files» 4 
епізод. Чемпіонат Іспанії 23.40 
Евертон - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 01.45 Тоттенгем - Сток 
Сіті 03.35 Арсенал - Челсі. 
Фінал. Кубок Англії 

06.00, 08.00, 20.30, 23.20, 
01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч 
06.10 Ворскла - Динамо 08.10 
Шахтар - Карпати 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.15 Ювентус - Реал. 
Фінал. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.25 Журнал Ліги Чемпіонів 
13.15 Світ Прем’єр-Ліги 13.45 
Челсі - Тоттенгем. Чемпіонат 
Англії 15.55 Аякс - МЮ. Фінал. 
Ліга Європи УЄФА 18.05 «La-
Liga Files» 4 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 18.40 Зоря - МЮ. Ліга 
Європи УЄФА 20.40 Тоттенгем 
- Вест Гем. Чемпіонат Англії 
22.45 «LaLiga Files» 5 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Шахтар 
- Бохум. Товариський матч 
01.45 Олімпік - Дніпро 03.50 
Вест Гем - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 

06.00, 08.00, 18.25, 20.30, 
23.25, 01.30, 03.35, 05.40 
Топ-матч 06.10 Легія - Реал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.10 
Шахтар - Сталь 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Тоттенгем - Свонсі. Чемпіонат 
Англії 12.05 Боруссія (Д) 
- Бенфіка. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.50 Ман Сіті 
- Челсі. Чемпіонат Англії 15.55 
Дербі Каунті - Лестер. Кубок 
Англії 17.45 «LaLiga Files» 5 
епізод. Чемпіонат Іспанії 18.40 
Борнмут - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 20.40 Шахтар - Бохум. 
Товариський матч 22.45 «La-
Liga Files» 1 епізод. Чемпіонат 
Іспанії 23.40 Реал - Наполі. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.45 Сталь - Олександрія 
03.50 Мідлсбро - МЮ. 
Чемпіонат Англії 

Фільм «Хранителі»

00:05

horrorzone.ru

Фільм «Пандорум»

21:00

kino-teatr.ua

зіркове весілля

МАТВІЄНКО І МІРЗОЯН ОДРУЖИЛИСЯ 

Відомі українські 
співаки Тоня 
Матвієнко та 

Арсен Мірзоян 15 
червня одружилися, 
пише «ТСН.ua». На 
весіллі у молодят 
було 60 гостей – лише 
найближчі друзі та 
родичі. Серед відомих 
гостей – співаки 
Сашко Положинський 
та Олександр 
Пономарьов. 

Церемонія відбулася в 
одному з ресторанних комп-
лексів на березі Дніпра. Роз-
писав закоханих популярний 
артист Олег Винник. Для цьо-
го він навіть написав автор-
ський сценарій. 

Цікаво, що дата весілля 
наснилася Матвієнко. «Мені 

снився Лас-Вегас, де ми одру-
жуємося з Арсеном. Не було 
нікого з друзів. Я кажу: «Боже, 
як це? Ніхто ж не побачить». 
У сні я поцікавилася, який це 
був день, відразу розбудила 
Арсена і сказала:  «Я знаю, 
коли в нас буде весілля», – 
пригадала співачка.

Наречена Тоня обрала 
для весілля дві дизайнерські 
сукні: одну для офіційної 
церемонії, а іншу – для свят-
кування. Обидві сукні біло-
го кольору від українських 
дизайнерів Slanovskiy та Юлії 
Айсіної (бренд Aysina). А от 
Арсен Мірзоян, як і належить 
нареченому, одягнув класич-
ний чорний костюм. 

Нагадаємо, що у пари вже 
є спільна донька та діти від 
попередніх шлюбів. 

jetsetter.ua
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БІГАЄТЕ В 
ТУАЛЕТ УНОЧІ? 
ВИННА СІЛЬ

Людям, які прокидаються 
вночі через потребу сходити в 
туалет, варто вживати менше 
солі. Описаний японськими 
науковцями симптом назива-
ється ніктурія. Він притаман-
ний людям, старшим за 60 ро-
ків, і спричиняє порушення 
сну. Постійні нічні походи до 
вбиральні також провокують 
стрес, втому та дратівливість.

У дослідженні науковців 
взяли участь понад 300 осіб. 
Фахівці з Нагасакі протягом 
трьох місяців спостерігали за 
людьми, які вживали багато 
солі й мали поганий сон, а по-
тім скоротили його, пише BBC. 
Зрештою кількість нічних по-
ходів до туалету зменшилася 
з двох або більше до одного. 
Ті ж, хто їв більше солі, почали 
частіше прокидатися вночі, 
щоб справити нужду. 

Крім того, ніктурія може 
бути ознакою не тільки над-
мірного споживання солі, а й 
діабету та серцево-судинних 
захворювань.

варто знатиздоров’я 

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

ПІДСТУПНЕ СОНЦЕ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ 
  Галина ТЕРНОВА

Якщо довго 
перебувати на 
сонці без головного 

убору, сонячного удару 
не уникнути. Підступність 
цього явища в тому, 
що ознаки нездужання 
виявляються лише 
через 6-8 годин. Як і 
тепловий, сонячний 
удар супроводжується 
порушенням кровообігу, 
пітливістю, головним 
болем, шумом у вухах, 
почервонінням шкіри, 
нудотою, втратою 
свідомості та підвищенням 
температури. 

Потерпілого треба роздягну-
ти, покласти в прохолодному місці 
й добре напоїти водою. Змочити 
голову прохолодною водою, при-
класти до чола холодний компрес. 
Можна загорнути в мокре прости-
радло. Якщо температура не падає 
і стан погіршується – слід негайно 
викликати швидку. 

Сонячний опік – це звичайний 
опік шкіри (почервоніння і хво-

робливе її запалення під впливом 
сонячних променів). Особливо 
слід подбати про дітей. Адже у них 
шкіряний покрив надзвичайно чут-
ливий. Якщо опік сильний, через 
деякий час уражена ділянка вкри-
вається пухирцями, а згодом шкіра 
облазить та лущиться. Тому не вар-
то легковажити. Вчені давно дійшли 
висновку, що часті сонячні опіки 

спричиняють рак шкіри. 
Почервонілі місця слід обми-

ти прохолодною водою і змастити 
кремом. Також для цього можна ви-
користати домашню сметану. Якщо 
ж пухирі надміру болять, варто 
звернутися до лікаря. 

Треба також регулярно та ре-
тельно мити руки. А ще – їсти тільки 
свіжу їжу. Влітку все дуже швидко 

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, щебінь, від-
сів, камінь бутовий (формак), ґрунт на ви-
мостку, 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.

Підприємство пропонує комплекс 
будівельно-монтажних робіт:
• будівництво житлових і нежитлових 
приміщень;
• ремонтно-будівельні та 
оздоблювальні роботи;
067-914-17-21
• встановлення твердопаливних котлів;
• електромонтажні роботи;
• роботи з каналізаційними системами;
• послуги екскаватора.
067-332-50-35

 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 без-
платна. 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.

 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.

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.

 Терміново продам земельну ділянку під 
будівництво (0,12 га) в с. Княгининок Луць-
кого р-ну, вул. Зоряна, 7, біля траси, можли-
вий 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, фаб рики; 
зварники, слюсарі, столяри. Високі зар-
плати, 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 виготовленні 
документів. Усі вакансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

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

ня готелю тощо). Луцьк, вул. Л. Українки, 
37, 099-315-22-72, 093-205-02-80 (Окса-
на Володимирівна), 067-914-15-78 (Альо-
на); 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.

РІЗНЕ

 Продаємо 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.

псується, і якщо продукт не поклас-
ти до холодильника, хвороботворні 
бактерії відразу ж окупують його і 
розмножаться. А коли до підозрі-
лого харчу додати немиті фрукти 
та руки, то отруєння не уникнути. 
Його симптоми можна відчути вже 
за дві-три години. Найпоширені-
шим є сальмонельоз. Симптоми: 
діарея, блювання, підвищена тем-
пература. Насамперед треба добре 
промити шлунок великою кількістю 
підсоленої води або двовідсотко-
вим розчином харчової соди. Після 
цього вжити активоване вугілля і 
якомога більше рідини. Щоб уник-
нути зневоднення організму, зна-
добиться фізіологічний розчин. І 
обов’язково – до лікаря! 

Слід бути обережними і з кон-
диціонером. Адже якщо у спеку 
прийти з вулиці в мокрому від поту 
одязі й потрапити під струмінь хо-
лодного повітря, то застуда гаран-
тована. Також можна захворіти на 
гайморит, а то й на запалення леге-
нів. Крім того, не варто значно зни-
жувати температуру в приміщенні: 
перепад температур у кімнаті й на 
вулиці має становити не більш як 10 
градусів.   

колаж
 ВН

Пильнуйте дітей, адже їхня 
шкіра вкрай чутлива
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Люди помиляються, думаючи, що коли вони старіють, то перестають любити. Навпаки, 
вони старіють тому, що перестають любити. Габріель Гарсіа Маркес
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святиня ВІД ЧОГО ОБЕРІГАЄ ІВЕРСЬКА 
ІКОНА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

 Галина ТЕРНОВА

Іверська ікона Пресвятої 
Богородиці належить до 

перших ікон Пречистої Діви, що 
їх написав апостол Лука. Це один 
з найбільш відомих і шанованих 
у православному світі образів 
Богоматері.

Історія Іверської ікони Божої Матері по-
чалася у ІХ столітті в невеликому поселен-
ні поблизу міста Нікеї за часів царювання 
імператора-іконоборця Феофіла (829-842 рр.). 
Одна вдова, що жила разом із сином, зберіга-
ла вдома заповітний образ Божої Матері. Про 
духовний скарб жінки стало відомо, а за збе-
рігання і вшанування ікон людину могли під-
дати жорстоким тортурам. Образи угодників 
Божих відбирали у вірян, забирали із храмів, 
показово знищували, демонструючи зневагу 
й плюндрування святині. Для бідної жінки, яка 
зберігала в себе ікону Богородиці, втратити її, 
очевидно, означало не просто позбавитися 
майна, а й втратити видиму ознаку заступни-
цтва Божої Матері. Тому й берегла вона ікону 
як неоціненний скарб, коштовніший за будь-
які багатства.

Одного дня в будинок удови прийшли 
озброєні воїни, виконуючи наказ правителя – 
вилучити і знищити ікону, а її власників пока-
рати. Та чомусь начальник тих воїнів вирішив 
дати можливість бідним людям залишити 
свою святиню вдома, якщо вони до ранку 
зберуть викуп. От тільки кількість золота, яку 
він забажав отримати за свою поблажливість, 
була неймовірно великою, щоб бідняки змог-

ли її зібрати, тим паче, за ніч. Один із воїнів 
вдарив у священний образ списом. І диво по-
бачили всі присутні – із сухої дошки потек ла 
кров, як із рани на тілі живої людини. Коли 
воїни пішли, жінка, розуміючи, що помилу-
вання вона не отримає й ікону теж не врятує, 
відрядила сина в безпечне місце, щоб зберег-
ти його життя, а свій скарб – ікону Божої Ма-
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Ікона славиться як захисниця від ворогів

тері – віднесла на берег моря. Вона опустила 
образ у воду. І знову сталося диво – ікона Бо-
гоматері стоячи поплила по воді.

Про образ з проколотим ликом стало відо-
мо на Афоні, оскільки єдиний син тієї вдовиці 
став ченцем на Святій Горі. Він був у обителі 
поблизу того самого місця, де колись пристав 
корабель, що віз на острів Кіпр Пречисту Бо-
городицю, і там же у Х столітті грузинський 
вельможа Іоанн та візантійський полково-
дець Торнікій заснували чернечу обитель, що 
отримала назву Іверської.

Якось монахи Іверського монастиря по-
бачили на морі вогненний стовп, що підні-
мався до неба – він здіймався від образу Бо-
гоматері, який дивним чином стояв на воді. 
Ченці сіли у човен і хотіли забрати ікону в 
свою обитель, але тільки-но вони наближа-
лися до Богоматеринського образа, святиня 
віддалялася від них. 

Тоді ігумен монастиря очолив молитов-
не служіння з проханням дарувати ікону 
обителі. І ось уночі старець того монастиря, 
пізніше віднесений до лику святих, Гавриїл 
Грузин, удостоївся видіння Небесної Цариці. 
«Передай настоятелю і братії, що я хочу дати 
їм Мою ікону в покров і допомогу. Увійди в 
море і з вірою йди по хвилях – тоді усі піз-
нають Мою любов та благовоління до вашої 
обителі», – такі слова промовила Пречиста 
Діва у видінні до старця.

Зранку вся братія монастиря зі співом 
молебня вирушила на берег моря. Старець 
Гавриїл без страху і коливання ступив на воду 
й забрав священний образ Богоматері. Ікону 
поставили у невеликому храмі на березі й три 
дні поспіль перед нею не змовкала чернеча 
молитва. Пізніше образ перенесли у собор-
ний храм монастиря.

Але дива й далі відбувалися із тією іконою: 
зранку наступного дня її виявили не у храмі, а 
над монастирською брамою. І так повторю-
валося кілька разів. Урешті старець Гавриїл 
знову отримав видіння Божої Матері, Яка спо-
вістила йому, що не бажає, щоб охороняли Її, 
а сама хоче бути Охоронителькою в цьому 
житті й майбутньому. «Поки бачитимете Мою 
ікону в своїй обителі, благодать і милість Сина 
Мого до вас не зменшиться», – сказала пре-
чиста Діва Марія.

Ченці збудували надбрамну церкву на 
честь Пресвятої Діви, Охоронительки обите-
лі, де чудотворна ікона перебуває і донині. 
Православні греки називають її «Вратарни-
ця», а за місцем свого явлення на Афоні вона 
іменується Іверською. 

Іверська ікона Пресвятої Богородиці 
здавна славиться як захисниця від ворогів. 
У неї просять допомоги перед боєм, кажуть, 
що незримий омофор вкриває воїна, який 
воює за добру справу, і приносить йому пе-
ремогу.

  Підготувала 
Дарина ГОГОДЗА 
Фото lutskrada.gov.ua 
Луцьк

болюча історія ТРАГЕДІЯ ЛУЦЬКОЇ ТЮРМИ: НОВІ 
ДОКАЗИ КРИВАВОГО ЗЛОЧИНУ 

«Боже! Що вони роблять? Іроди! 
Розстрілюють, рвуть граната-
ми. Хто міг би подумати! Варвари, 
душогуби! Світ такого не бачив, 
не чув... Люди, рятуйтеся хто як 
може!.. 

...Я теж підбігаю до муру, під-
німаюсь по дошці вслід за якимсь 
юнаком, але його скошує куля і він 
мертвий падає на мене. Ми обидва 
летимо вниз. У цей час енкаведисти 
зорієнтувалися в ситуації і увесь 
вогонь скерували по втікачах. Я ще 
встиг піднятися, відбігти кілька 
кроків з нахиленою головою вниз від 
свистячих куль. Впав. Притих. 

Чую, як на мене навалюються 
трупи розстріляних в’язнів. Один 
накрив мою голову животом. Його 
кров потекла на моє обличчя. По-
тому знову – трупи, трупи, тру-
пи... Деякі з них непосильним тяга-
рем падають на мене. Я подумав: 
«Якщо куля не влучила, то трупи 
задушать...».

Моторошні спогади оживають 
у пам’яті Миколи Куделі. Він дивом 
зумів урятуватися в червні 1941 
року. Те, що відчували, про що мрія-
ли, кого любили ці жінки та чолові-
ки, які стали жертвами холодної ма-
шини смерті Народного комісаріату 
внутрішніх справ (НКВС), ми ніколи 
не дізнаємося. З яким жахом вони 
востаннє поглянули на небо – не-
хай ніколи ніхто не відчує... 

Минає 76-й рік з того трагічно-
го дня в історії Луцька, а й досі тут, 
попід стінами Луцької тюрми, мо-
торошна тиша кричить про злочин 
проти людства, який вкоренився 
у цих стінах, у цій землі, у цьому 
повіт рі. Черговим свідченням цього 
стала ексгумація людських останків, 
що почалася 12 червня 2017 року 
біля монастиря бригіток на терито-
рії старого міста. Попередньо по-
шукові роботи тут відбувалися у 90-
ті роки минулого століття та у 2009 
році. Найімовірніше, останки нале-
жать саме розстріляним в’язням. 

мунального пошукового підприєм-
ства «Доля» зі Львова. Громадський 
активіст Сергій Годлевський, який 
допомагає фахівцям у розкопках, 
каже, що, ймовірно, на цьому міс-
ці була вирва від вибуху снаряду, 
людські тіла сюди кинули і засипа-
ли. Знайдено боєкомплекти, пат-
рони, гільзи, які були на озброєні 
органів НКВС. 

23-24 червня 1941 року за на-
казом Лаврентія Берії органи НКВС 
проводили розстріли в’язнів Луць-
кої тюрми, адже наступали війська 
нацистської Німеччини. 

«В’язнів вигнали у східне і за-
хідне подвір’я тюрми й почали роз-
стрілювати з кулеметів та закидати 
гранатами. Потому тіла кидали у 
ями, які утворилися в результаті 

авіаудару. За різними даними, та-
ких ям було п’ять. Є різні свідчення 
очевидців про ті події. Тут знайде-
но останки людей віком від 18 до 
30 років. Рідко – 40 років. Тобто це 
було те покоління патріотів, які мог-
ли б дати потомство», – наголосив 
він.

У ті дні було розстріляно від 
1700 до 2500 осіб. Сергій Годлев-
ський подякував виконувачу пов-
новажень міського голови Ігорю 
Поліщуку, митрополиту Луцькому і 
Волинському Михаїлу та всім людям 
за допомогу. Також слова вдячності 
пролунали й на адресу покійного 
міського голови Миколи Романю-
ка, який підтримав початок робіт з 
проведення ексгумації тіл.

«Три роки тому Священний Си-
нод нашої церкви ухвалив рішення 
вважати місцевими святими в’язнів 
Луцької тюрми. Тут буде саркофаг 
під склом. Люди зможуть не лише 
прийти і подивитись, але й помоли-
тись, бо на території діє монастир-
ський храм», – зазначив митропо-
лит Михаїл. 

У монастирі бригіток, за слова-
ми владики, буде влаштовано музей 
луцької тюрми, де розмістять фото-
графії в’язнів, їхні речі тощо.

Важливо розуміти, ХТО був 
цими в’язнями. У 40-х роках мину-
лого століття за ґрати саджали не-
угодних режиму. Тобто патріотично 
налаштовану молодь, священно-
служителів, представників інте-
лігенції. Усіх, хто міг думати, про-
тестувати, боротися. Тобто тих, хто 
був непотрібен владі. Їх готувалися 
відправити вагонами на заслання, 
та на заваді цьому стала війна. Коли 
німецькі літаки почали обстрілюва-
ти місто, в’язні зчинили бунт, хтось 
зміг утекти, але більшість просто 
розстріляли. 

Секретар міської ради, викону-
вач повноважень міського голови 
Ігор Поліщук розповів, що у березні 
до мерії надійшло клопотання виді-
лити кошти для ексгумації останків 
розстріляних в’язнів Луцької тюр-
ми. З міського бюджету на ці цілі 
виділили 100 тисяч гривень. «Нині 
ми усі бачимо, що тривають робо-
ти. Уже знайдено фрагменти люд-
ських тіл, одяг, взуття... Як роботи 
завершаться, рештки знайдених 
людських тіл перезахоронимо за 
всіма християнськими традиціями 
на території Луцької тюрми. Це міс-
це якраз підходить для цього», – на-
голосив він.

Роботи проводять фахівці ко-

У червні 1941 року на території Луцької тюрми 
енкаведисти розстріляли від 1700 до 2500 осіб

У монастирі бригіток влаштують 
музей Луцької тюрми

Виконувач повноважень міського голови 
Ігор Поліщук запевнив, що людські рештки 
перепоховають за християнськими традиціями 
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Ранок у родині 
Марценюків знов 
починався зі 

скандалу. Леся Василівна 
спересердя розбила 
чергову тарілку, не 
догледіла кави на плиті, 
і врешті, пожбуривши 
кухонного рушника на 
підлогу, безсило впала на 
стілець.

– Тільки через мій труп, чуєш, 
сину, тільки в такий спосіб одру-
жишся з тією задрипанкою, – теа-
трально заламувала руки. – Це ж 
треба отаке! З діда-прадіда інтелі-
генти, а тут маєш: мати – швачка, 
батько – електрик, а сама... Ех! Сину-
сину, що ж ти із нас до часу душі ви-
ймаєш?!

– Лесю, люба, ну не гризися вже 
ж так, – крапав у склянку заспокій-
ливе Дмитро Іванович. – Тож файна 
дівка та Наталка, то й що, що не пан-
ського роду. Може, нашому Оресто-
ві з нею добре буде...

Орест мовчки наминав омлет і 
мимо вух пропускав материні нота-
ції. Бо вже напам’ять знав, що далі 
говоритиме. Сьорбнув води з чай-
ника (кава ж бо темною калюжкою 
розплилася по плиті) й вискочив 
із квартири. Пора на науку, як-не-
як, п’ятий курс технічного вишу. А 
після пар – до Наталочки коханої, 
дивитися-не надивитися у її яснії 
очі, цілувати-припадати до вуст ме-
дових.

Він не уявляв свого життя без ко-
ханої дівчини. Уже понад три роки 
вони зустрічаються, а й досі натіши-
тися не може з того, що ця красуня 
його обрала, йому вірна й за нього 
заміж вийти погодилася. Довгими 
вечорами, коли Орест утікав від 
материних нотацій, вони з Натал-
кою мріяли, як же гарно заживуть, 
коли одружаться. Він зароблятиме 
гроші, купатиме милу в розкошах, а 
вона плекатиме затишок у їхньому 
гніздечку, діточок бавитиме, яких у 
них не менш як трійко буде... Зараз 
треба виш закінчити, добру роботу 
знайти і... переконати маму, що На-
талка доброю невісткою їй стане.

– Потерпи ще трохи, кохана, – 
цілував тонкі пальчики. – За півроку 
неодмінно поберемося.

– Та я ж тебе й ціле життя чека-
тиму, ти тільки не зрадь, – усміхала-
ся Наталка.

...Після випускного Орест ки-
нувся на пошуки роботи. Але не так 
усе складалося, як він собі задумав. 
Не міг вакансії за спеціальністю під-
шукати – і край. Не знав хлопець 
тоді, що то матінка рідна заповзя-
лася по-своєму синову долю крої-

МАТИ ДОЛЕНЬКУ КРОЇЛА. 

ТА НЕВМІЛО…

приємний сюрприз МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ – ДЛЯ 
ВОЛИНСЬКИХ ЛИСТОНОШ 

У газеті «Волинські 
Новини» завершується 

передплатна акція, 
за умовами якої буде 
проведено розіграш цінних 
призів серед передплатників.

Утім варто зауважити, що не за-
лишилися без нашої уваги й праців-
ники пошти. Найкращі листоноші, які 
залучили до передплати найбільше 
підписників, отримали подарунки. 
Відтак поштове відділення у Ратнів-
ському районі, яке обслуговує села 
Шменьки та Здомишель, дістало в 
подарунок від «Волинських Новин» 
мікрохвильову піч. Тут газету перед-
платило 52 людини. 

Виписані газети та журнали що-
місяця, щотижня або й кілька разів 

села – як велика родина, де всі усе 
знають одне про одного. 

До речі, на два села тут лише два 
поштарі. Тетяна Кондратюк – листо-
ноша зі стажем, працює 16 років. Її ко-
лега Валентина Оксентюк – 11 років. 

Листоноші кажуть, що «Волин-
ські Новини» для багатьох людей є 
чи не найулюбленішою газетою. 

– Тут і про життя прочитати 
можна, і про господарство, – каже 
Тетяна Прокопчук. – А ще одно-
сельчани газету передплачують, бо 
в ній мало реклами. Та й подарунки 
можна отримати, якщо розгадати 
сканворд. 

Нагадаємо: для того, аби стати 
учасником розіграшу призів від 
газети «Волинські Новини», треба 
лише надіслати квитанцію про пів-
річну чи річну передплату або її ко-
пію на адресу редакції чи на елек-
тронну пошту. 

Станьте читачем – отримайте 
приз!

одного ранку не прокинувся в оселі 
білявки Ілони – українки, яка, аби 
виїхати за кордон, вийшла заміж 
за американця, народила йому ді-
тей, відсудила півпомешкання й 
покинула обдертого як липку. І за-
лишився...

Уже три місяці не телефонував 
мамі. Атож – часу обмаль. Та й гро-
шей, бо ж трьом Ілониним дітлахам 
треба купити одягнутися-взутися-
поїсти, за школу заплатити. А під 
серцем уже ж носить його дитинку. 
Тож тепер точно не кине жінку, хоч 
і старша за нього на кілька років, 
ще й із «приданим». Працюватиме, 
аби забезпечити величеньку роди-
ну. Про повернення на батьківщину 
вже навіть і не мріє. Хіба – у гості до 
батьків, аби з невісткою та онуком 
(коли народиться, звісно) познайо-
милися.

***
Вони перетнулися випадково в 

супермаркеті у відділі дитячих ре-
чей. Наталка підшукувала своєму 
півторамісячному синові гарну вдя-
ганку. Леся Василівна розгублено 
ходила між стелажами з шапочками-
штанцями-комбінезончиками. Зу-
стрілися поглядами. Молода мама 
усміхнулася. Орестова мати поту-
пилася.

– Здрастуйте! Як Орест пожи-
ває? Певно, вже нащадків бавить? 
Для них речі підбираєте? – дріботі-
ла Наталка запитаннями.

– Прости, дитино, – розридала-
ся жінка. – Перекроїла я життя і тобі, 
й синові. Я ж так тебе за невістку не 
хотіла, що казна-чого навигадува-
ла. Не було тоді ніякого весілля. А 
Орестові сказала, що ти вийшла 
заміж. Він і злигався з якоюсь про-
йдисвіткою, яка тільки гроші з нього 
цідить. А він же в мене порядний, не 
кине, бо та хвойда вагітна, щоб їй... 
Прошу, аби додому вертався, а він 
мені: «Хіба як дитинка народиться». 
Отаке. Думала, що знаю, як ліпше 
синову долю влаштувати. А вияви-
лося – помилялася я... Прости, якщо 
зможеш.

– Мені вас шкода, – сумно усміх-
нулася Наталка. – Та й перегоріло 
все якось. Час рани лікує. Зате в 
мене он який синочок чудовий рос-
те. І чоловік любить. А у вас, як Бог 
дасть, ще все налагодиться. Ви тіль-
ки більше не втручайтеся в Оресто-
ве життя. Бо ще зненавидить.

І, переклавши сина на іншу 
руку, пішла на касу. Бо вже, певно, 
Ромчик своїх найрідніших заче-
кався, у автівці сидячи. Наостанок 
озирнулася. Леся Василівна, зіщу-
лившись, розгублено стояла поміж 
стелажів з дитячими вдяганками. 
На мить Наталці стиснуло серце. 
Тільки на мить. Відтак усміхнулася 
ясно, змахнула непрохану сльозу. 
Треба йти уперед. Минуле більше 
не тримає...

ти. Леся Василівна, побачивши, що 
істериками не доможеться свого, 
вирішила брати хитрістю. «Нічого, у 
боротьбі за синове майбуття будь-
які засоби виправдані», – заспокою-
вала власну совість, що вряди-годи 
ще попискувала десь ізсередини 
слабкими докорами. Забезпечивши 
собі «тили», тобто переговоривши з 
усіма можливими Орестовими ро-
ботодавцями (атож, зв’язків у місті 
не бракує, не останні ж люди!), вона 
взялася за наведення мостів із за-
кордонними друзями. Про його ко-
хання й плани – ані пари з вуст.

– Послухай-но, синку, – обереж-
ненько почала якогось ранку, коли 
Орест сидів на кухні, обкладений 
газетами з оголошеннями. – Оце 
днями Галя, подруга моя студент-
ська, телефонувала зі Штатів. То я їй 
розповіла, що не можеш тут на ро-
боту влаштуватися. А вона мені: «То 
чого ж мовчали? Нам у фірму саме 
такий спеціаліст потрібен». Може, 
поїдеш? Галя обіцяла запрошення 
надіслати, гостьову візу отримаєш. 
Попрацюєш трохи за кордоном, 
грошенят і на весілля, і на власну 
справу підзаробиш. А Наталка твоя, 
як любить, то почекає.

За два місяці в аеропорту Мар-
ценюки виряджали сина до Аме-
рики. Леся Василівна театрально 
зітхала, Дмитро Іванович понуро 
мовчав, а Наталка, давлячись слізь-
ми, шепотіла в самісіньке серце:

– Чекатиму, скільки треба. Ти 
тільки не зрадь...

І вона чекала. Замурувала себе 
в чотирьох стінах, виходила тільки, 
коли мати до крамниці посилала 
(умисне щось купити вигадувала 
щодня, аби дитина на повітря вихо-
дила) чи на пошту – листа коханому 
за море відіслати. Спочатку листи 
від нього надходили щомісяця, на-
віть іноді телефонував на кілька 
хвилин, щоб голос коханої Наталоч-
ки почути. Відтак чомусь писати пе-
рестав. «Певно, часу не має, гарує, 
бідолашний», – заспокоювала себе 
дівчина. І чекала... Не знала, що 
всі його палкі послання осідають у 
сумці Лесі Василівни (а що, припла-
тила кілька гривень поштарці, та й 
носила пошту з Америки на адресу 
Марценюків).

– Наталко, є розмова. Зустрінь-
мося завтра у кав’ярні, – почула 
якогось вечора у слухавці голос по-
тенційної свекрухи.

Ледве дочекалася того вечора. 
Сушила голову: що ж хоче їй сказа-
ти Орестова мама? Ось і кав’ярня. 
За столиком у кутку – Леся Василів-
на. Щойно зі Штатів. Така вишукана. 
Така самовпевнена. Погляд – мета-
левий. Вуста рішуче стиснуті. У На-
талки по спині – бридкі мурашки. 
Щось недобре зараз його мама ска-
же... А та сходу купу світлин дівчині 
перед очі – тиць! А на них – Орест 
у фраку, усміхнений такий. Біля ньо-
го – дівчина якась у весільній сукні, 
батьки його... У Наталки перед очи-
ма світ захитався: як же так?! А їхнє 
кохання – вже нема його?!

– Усе збагнула? Не твій він біль-
ше. Забудь. Вільна ти... – війнула хо-
лодом Леся Василівна й подалася 
геть, залишивши дівчину майже не-
притомною за маленьким столиком 
у кутку кав’ярні.

«Усе нормально, я ж синове 
майбуття прогнозую», – втихоми-
рювала голос совісті. Головне – аби 
Наталка не довідалася, що на світ-
линах – весілля Галиної доньки, а 
Орест свідком з боку молодого був. 
То Леся Василівна умисне в таких 
ракурсах їхню компанію попросила 
поклацати, щоб було що ненавис-
ній дівці показати, яка хоче долю її 
синочкові перекроїти. Тільки мама 
знає, як краще! Та й Орестові вже 
розповіла про Наталчине «віролом-
ство», мовляв, крутонула хвостом, 
щойно він на американській землі 
приземлився, уже й заміж зібралася 
за якогось олігарха місцевого.

...До тями Наталка приходила 
добрих півроку. А потім... з відчаю 
вийшла заміж за однокласника 
Рому, який давно за нею сохнув.

На радощах Леся Василівна 
узялася підбирати синові підходя-
щу наречену. Усе слала йому фото-
графії доньок своїх подруг, мовляв, 
обирай, сину, достойницю, повер-
нешся – і весілля справимо.

Орест же за морем горював по-
своєму: знайшов спочатку компа-
нію, з якою пиячив кілька тижнів, на 
дні пляшки топлячи біль від «зради» 
коханої. Потім кинувся їй «мстити-
ся» щовечора з іншою дівкою. Доки 

на тиждень поштовики доставля-
ють до зазначених адресатів. Інко-
ли долати кілометри їм доводиться 
без належних транспортних засо-
бів і нормальних доріг. Попри такі 
негаразди, листоноші намагаються 
вчасно приносити людям свіжу пре-
су. Роботу поштарів простою не на-
звеш. Адже не секрет, що нині вони 
є і кур’єрами, і психологами, бо як 
ніхто вміють вислухати й зрозуміти.

Тетяна Прокопчук працює на-
чальником поштового відділення 
у Здомишлі з 2001 року. Жінка роз-
повідає, що іноді їй доводиться 
не лише газету чи журнал людям 
передплатити, а й вислухати чи по-
радити. Жінка дуже любить свою 
роботу, каже, ці два невеличкі 

Лілія Бондар

колаж
 ВН

Корисний подарунок – сільським поштаркам
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СТЕПАНЮК 
ТРІУМФУВАЛА 
В ЄВРОЛІЗІ

Грузія

З абсолютним показником україн-
ська національна збірна з волейболу 
повертається із Тбілісі. Тут наші дівчата 
виграли усі три поєдинки в групі Б Євро-
ліги. Лідером команди у Грузії виявилася 
лучанка Анна Степанюк, вона доклалася 
до всіх трьох перемог українок із рахун-
ком 3:0. Так, було почергово подолано 
збірні Чорногорії, Франції та Грузії. 

Наступний етап Євроліги пройде у 
Франції з 23 до 25 червня. Тут  остаточно 
визначаться фіналісти турніру.

КОВЕЛЬ 
ПРИЙМАТИМЕ 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ
Ковель

24-25 червня у Ковелі, в урочищі 
Люблинець, пройде чемпіонат Європи з 
мотокросу. Він  відбуватиметься у класі 
65 куб. см, 85 куб. см та EMX Open.

Організатори чекають на приїзд 
учасників та вболівальників із 12 країн, 
серед яких – Білорусь, Естонія, Латвія, 
Литва, Польща, Словенія, Угорщина, Да-
нія, Чехія.

ОКСАНА ГРОНОВИЧ –
ЧЕМПІОНКА-
РЕКОРДСМЕНКА 
Білорусь

Лучанка Оксана Гронович стала 
чемпіонкою світу з класичного пауер-
ліфтингу серед юніорок та встановила 
рекорд України в тязі та сумі трибор-
ства. Заслужений тренер України, тре-
нер команди Volyn Strength Олег Хом’як 
розповів, що Оксана перемогла у ваго-
вій категорії до 52 кг і вирвала золоту 
нагороду в канадійки під час останньо-
го підходу станової тяги.

Спортсменка також виборола малу 
срібну нагороду в жимі лежачи з резуль-
татом 77,5 кг та мале золото у тязі 160 кг, 
встановивши рекорд України в тязі та у 
сумі триборства – 357,5 кг! Цього року 
Оксана також стала чемпіонкою Європи.

Ковельчанин Стас Здробилко на 
змаганнях серед юніорів у ваговій ка-
тегорії до 83 кг посів четверте місце, 
поступившись представникам США та 
Росії. У присіданні спортсмен зафіксував 
260 кг; у жимі лежачи – 180 кг, які при-
несли йому малу бронзову нагороду. А у 
тязі підкорились 257,5 кг, які дозволили 
Стасу у сумі триборства (697,5 кг) пе-
ревиконати норматив майстра спорту 
України міжнародного класу.

волейбол

мотокрос

сильніша за всіх

  Тетяна ГРІШИНА 
Луцьк

тримаємо удар 

легка атлетика

ноги в руки!

«Є не так багато 
країн, які мають 
національні 

види спорту. Це 
родзинки. Адже 
національний вид 
спорту не може 
взятися несподівано, 
нізвідки. Для цього 
мають бути історичні 
корені, підстави», – 
розповідає Заслужений 
тренер України Едуард 
Єрьоменко. Такою 
родзинкою пишається і 
Україна, маючи хортинг – 
національний вид спорту. 
Саме як вид спорту 
це бойове мистецтво 
визнали ще у 2011 році, 
й ось днями Верховна 
Рада України офіційно 
надала йому статус 
національного. 

У країнах, де є такі види спор-
ту, їх плекають та розвивають на 
державному рівні. Навіть через 
власні дипломатичні установи 
поширюють знання про бойове 
мистецтво у світі, адже це складо-
ва культури та історії народу. 

Засновником, розробником 
методології тренування та пра-
вил бою, а також Президентом 
Всесвітньої федерації хортингу є 
Едуард Єрьоменко. Він не лише 
воїн у спорті – вивчав карате, 
самбо, дзюдо, рукопашний бій 
та інші види бойових мистецтв, а 
й воїн по життю. Адже ще у 80-х 
брав участь у бойових діях в Аф-
ганістані та був в АТО на сході 
України. Нещодавно він відвідав 
Луцьк, щоб провести атестацію 
Волинської обласної федерації 
хортингу. 

ХОРТИНГ – БОЙОВА СПОРТИВНА 
РОДЗИНКА УКРАЇНИ  

ТРИ ЧЕМПІОНСТВА ТА ДЕВ’ЯТЬ 
МЕДАЛЕЙ ЮНИХ ВОЛИНЯН У ХАРКОВІ

Розповідає, що методологію 
хортингу розроблено таким чи-
ном, аби вона була зрозуміла та 
близька слов’янину. Поєдинок 
починається від поклону й завер-
шується чітким та однозначним 
фіналом – суперник має здатися. 
В інших видах бойових мистецтв 
поєдинок можна закінчити, на-
приклад,  за результатами вигра-
них очок тощо.  

«Встали, поставили ручки в 
кулаки – і усе. З шестирічного 
віку спортсмен знає, що у нього 
є єдиний варіант перемоги – су-
перник має здатися. У старших 
хортингістів фінал може бути 
або здачею спортсмена, або но-
каутом», – доповнює президент 
Волинської обласної федерації 
хортингу Сергій П’ятіков. 

Тренер каже, що хортинг по-
єднує у собі ударно-кидкові тех-
ніки, проте новітні. Бій цікавий 
тим, що спортсмен може виявити 
кмітливість та вміння і вийти з не-

виграшного положення у будь-
якій ситуації, коли, здавалося б, 
такої можливості немає. Тож хор-
тинг у цьому сенсі можна назвати 
вищою математикою.

«Будь-яке бойове мисте-
цтво – це біомеханіка. Центр тя-
жіння виходить за межі проекції 
тіла і воно падає. Але як його 
вивести і в який бік – це питання 
бойових мистецтв. Хтось робить 
це за рахунок кидкової техніки, 
хтось за рахунок удару. Але якщо 
у певних бойових мистецтвах до-
статньо збити суперника з ніг, то 
в хортингу боротьба виходить 
у партер і далі розпочинається 
кропітка, інтенсивна, потужна, 
виснажлива робота», – пояснює 
Сергій П’ятіков. 

Попри те, що хортинг – укра-
їнське бойове мистецтво, цим 
напрямком зацікавлені у всьому 
світі. Цей факт доводить відкрит-
тя федерацій у різних країнах 
не лише Європи, а й Сходу, Азії. 

Навіть у Росії є відповідна феде-
рація. 

«В Ірані є федерація хор-
тингу, де команди мусульман, 
що не знають ані російської, ані 
української мов, під емблемами 
українського хортингу прово-
дять свої заходи у Тегерані. Якщо 
їм розповісти про наших козаків, 
то навряд чи це на них подіє. Але 
є зрозумілі правила змагань, які 
цікаві спортсменам», – пояснює 
Едуард Єрьоменко. 

Знайдуть багато для себе у 
хортингу і жінки, й чоловіки. Ко-
рисною буде система тренувань 
і для дітей, адже бойове мисте-
цтво не лише тренує тіло, а й дис-
циплінує, вчить шанувати історію 
та традиції власного народу. 

Восени уперше на Волині 
відбудеться Чемпіонат Європи 
із цього виду спорту. Очікується, 
що з’їдуться команди не менш як 
з 12 країн, аби визначити най-
кращих. 

Харків

Чемпіонат України з легкої 
атлетики у наймолодшій 

віковій категорії – 2002 р. н. 
та молодші – став черговим 
успішним стартом для 
волинських спортсменів.

Із Харкова юні волиняни при-
везли дев’яте загальнокомандне 
місце з-поміж 25 регіонів, а також 
Любешівська ДЮСШ завоювала 
перше місце у рейтингу дитячо-
спортивних шкіл.

Ці перемоги кувалися само-
відданими виступами волин-
ських легкоатлетів.

Вихованка ДЮСШ Луцького 
району Іванна Саковець повер-
нулася додому відразу із трьо-
ма (!) медалями. 14-річна Іванка 

Задоволені та атестовані спортсмени разом із 
засновником хортингу Едуардом Єрьоменком 

Facebook Сергія П
’ятікова

Суми

Чемпіонат України зі спортивної 
ходьби на дистанції 20 км, який 

відбувся 17 червня в Сумах, став 
черговим тріумфом волинської школи 
спортивної ходьби.

Волиняни завоювали перше загально-
командне місце, а також виграли дві золоті та 
одну срібну медалі в індивідуальних заліках. 

Валентина Мирончук виграла захід у жі-
нок, «привіз ши» на фініші дві хвилини киянці 
Аліні Цвілій. У такий спосіб Валя завоювала 
путівку на чемпіонат світу. 

Дмитро Собчук виграв захід серед молоді 
у чоловіків, а Марія Філюк завоювала «срібло» 
серед молоді. 

Перемога Мирончук у Сумах принесла 
волинській легкій атлетиці вже шосту путівку 
на чемпіонат світу в Лондоні, який відбудеть-
ся у серпні. 

Раніше право змагатися із найсильніши-
ми спортсменами світу здобули Юрій Русюк 
(марафон), Ірина Климець (метання молота), 
Іван Банзерук (спортивна ходьба, 50 км), На-
дія Боровська (спортивна ходьба, 20 км), Іван 
Лосєв (спортивна ходьба, 20 км).

ВОЛИНЬ ТРІУМФУВАЛА В 
СУМАХ І ЗАВОЮВАЛА ЩЕ ОДНУ 
ПУТІВКУ ДО ЛОНДОНА

виграла стометрівку із результа-
том 12.90 с, а на 200-метрівці здо-
була бронзову медаль. Водночас 
в естафеті 100+200+300+400 м 
Саковець допомогла команді 
Волині здобути третє місце. Крім 

неї, бронзові медалі завоювали 
Дарина Коць, Дарина Кравчук та 
Мирослава Панасюк.

Тріумфом завершилися і захо-
ди в спортивній ходьбі на 3 000 м. 
У дівчат увесь п’єдестал виявився 

на фініші волинським. Виграла 
чемпіонат 12-річна Валерія Шо-
ломіцька, другою була Юлія Пет-
рик, третьою – Іванна Меліщук. 
Усі спортсменки представляють 
Любешівську ДЮСШ. У хлопців на 
3 000 м переміг також вихованець 
цієї школи Тарас Корецький.

Відзначимо і вдалий виступ 
Бориса Абрамовича. Цей наш 
атлет привіз додому дві бронзові 
медалі.  Борис здобув їх у фіналі 
бігу на 3 000 м та в стипльчезі на 
2 000 м.

Наступний значний старт 
волинських легкоатлетів відбу-
деться 26-28 червня. У Луцьку 
пройде чемпіонат України серед 
юніорів.

Ю
рій Конкевич

О
лена Борисю

к

Валентина Мирончук стала шостою 
волинянкою, яка завоювала право 
виступити у Лондоні

Волиняни у Харкові

facebook.com
/oleg.khom

yak
getbg.net

М
икола М

артиню
к
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  Іван БОГДАНОВИЧ 
Швейцарія

  Іван БОГДАНОВИЧ 
Лондон

  Юрій КОНКЕВИЧ 
Львів

  Юрій КОНКЕВИЧ
Київ

Минулого тижня в Києві 
відбувся XX Конгрес 
Федерації футболу України, 

яка пройшла реорганізацію і 
перетворилася з громадської 
організації на громадську спілку. 
Нове утворення стало повноцінним 
правонаступником колишньої 
організації.

Андрія Павелка переобрано президентом 
ФФУ. При цьому термін повноважень прези-
дента ФФУ під приводом нового статуту про-
довжено з чотирьох до п’яти років. За таке рі-
шення проголосували майже повним складом 
конгресу, як у давні недобрі радянські часи.

Першими віце-президентами ФФУ обра-
но Назара Холодницького (очільник антико-
рупційної прокуратури буде боротися з до-
говірними матчами), Олександра Бандурка та 
Вадима Костюченка. Раніше у ФФУ було тільки 
два перші віце-президенти. Бандурко й Кос-
тюченко зберегли свої пости, а Холодницький 
увійшов до ФФУ вперше.

Віце-президентами федерації обрано Олек-
сандра Герегу, Костянтина Єлісєєва, Максима 
Єфімова, Ігоря Кочетова, Сергія Куніцина, Ан-
дрія Мацолу (одного з найбільших спонсорів 
ФФУ, власника «Першої приватної броварні»), 
Юрія Почесного, Олега Собуцького.

уміння домовлятися

«СТАРОЖИЛИ» ВОЛИНІ 
ШУКАЮТЬ НОВІ 
КОМАНДИ І ЧЕКАЮТЬ 
РІШЕННЯ ЩОДО ПЛ

  Юрій КОНКЕВИЧ

«Волинь» вийшла з відпустки без 
багатьох футболістів основного 
складу. До занять у Луцьку стають 
в основному гравці молодіжного і 
юніорського складів. Саме цей склад 
закінчував минулий сезон у Прем’єр-
лізі після того, як «Волинь» вилетітела 
з УПЛ за спортивним принципом. 
Про намір грати суто молодими 
футболістами говорив напередодні 
Конгресу ФФУ 16 червня і головний 
тренер «Волині» Віталій Кварцяний.

У частини вчорашніх лідерів команди 
закінчилися контракти, частина перспек-
тивної молоді почала  також шукати нові 
команди.

Фінішували контракти в Анатолія 
Діденка, Олега Герасимюка, Віталія Не-
ділька, Сергія Логінова. Діденко зараз в 
Одесі, Логінов підтримує форму в Дніпрі, 
Герасимюк і Неділько – в Луцьку, усі ці 
футболісти – у пошуку нових клубів. Ана-
логічна ситуація і у воротаря Артема Ки-
чака, півзахисників Редвана Мемешева 
й Артема Дудика. У них поки чинні кон-
тракти з «Волинню», але не забуваймо, 
що клуб має майже піврічну заборгова-
ність перед футболістами із зарплати.

Відзначимо, що всі «списані» Віталієм 
Кварцяним у кінці минулого чемпіонату 
ветерани команди перебувають також у 
режимі очікування майбутнього «Воли-
ні». Як відомо, найближчим часом коман-
да може зберегти місце в ПЛ через знят-
тя «Сталі». Клуб з Кам’янського не надав 
фінансових гарантій стосовно участі в 
чемпіонаті. Цілком імовірно, що в такому 
разі частина колишніх досвідчених грав-
ців «Волині» може залишитися в команді.

Ще двоє молодих, але вже «засвіче-
них» футболістів «Волині» поїхали на пере-
гляд. Владислав Шаповал зіграв два матчі 
за словацький «Ружемберок», проте клу-
би поки не можуть домовитися про суму 
його трансферу. Універсал Юрій Романюк, 
який грає на правому флангу, запроше-
ний на перегляд у мінське «Динамо».

Поки вирішується питання, в якому 
чемпіонаті гратиме «Волинь», команда 
складає плани на підготовку. Наступного 
тижня буде зіграно спаринги з дублем 
«Карпат» та першоліговим винників-
ським «Рухом». Літній збір заплановано 
провести в липні у Закарпатті. 

ЧЕТВЕРТІ В УКРАЇНІ!
Кропивницький

Юнацька команда легкоатлетів 
Волинської області виборола 
високе четверте місце в 
загальнокомандному заліку 
Чемпіонату України з легкої 
атлетики серед юнаків 2000 р. н. і 
молодших. Він фінішував на стадіоні 
«Зірка» у Кропивницькому.

Волиняни поступилися тільки коман-
дам Київської, Дніпропетровської та Хар-
ківської областей, натомість випередили 
сильні збірні Сумської, Донецької облас-
тей та команду міста Києва. 

Такий вдалий виступ забезпечувався 
успішними індивідуальними стартами 
нашої команди. Чемпіонкою в бігу з пере-
шкодами на 2 000 м стала Іванка Кух (Лю-
бешівська ДЮСШ). Не було рівних тріо 
наших скороходок у заході на 3 000 м. 
Перемогла в Кропивницькому Дарина 
Касян, другою фінішувала Валерія Шоло-
міцька, третьою – Юлія Петрик. 

Ще чотири наші легкоатлети завою-
вали срібні медалі чемпіонату України. 
Спринтер Ерік Костриця був другим у 
фіналі на 200 метрів, Олександра Хоми-
люк також «срібна» у дівчачому фіналі 
на 200 м. Софія Богдан метнула спис у 
найкращій спробі на 47.31 м, і це також 
другий результат на чемпіонаті. Інший 
наш метальник списа, Дмитро Кальков, 
показав 63.66 м,  результат – «срібло» 
ЧУ. Ще одну нагороду, бронзову, здобув 
Дмитро Медведюк у заході на 3 000 м в 
спортивній ходьбі. 

міжсезоння

легка атлетика

ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ АНДРІЙ I

Членами Виконкому ФФУ обрано Вікто-
ра Андрухіва, Віктора Безрука, Віктора Без-
смертного, Ірека Гатаулліна, Владислава Голу-
ба, Андрія Гордєєва, Ярослава Грися, Миколу 
Єропунова, Віталія Кварцяного, Тараса Клима, 
Євгена Краснікова, Олександра Кудацького, 
Мирослава Щербея, Володимира Бандурова, 

Василя Орлецького, Руслана Павлюка, Ген-
надія Прокоповича, Андрія Прохоровича, 
Олексія Хахльова, Ігоря Хібліна, Петра Чилібі, 
Тараса Юрика, Ярослава Москаленка, Романа 
Зозулю, Катерину Монзуль, Артема Франкова, 
Сергія Владико, Вадима Івченка, Володимира 
Генінсона, Сергія Макарова, Івана Крулька.

новації

герої поряд

жіночий футбол

ФУТБОЛ МОЖЕ СУТТЄВО ЗМІНИТИСЯ

ФАНАТ ГОЛІРУЧ КИНУВСЯ НА ТЕРОРИСТІВ

ВОЛИНЯНКИ ПРОБИЛИСЯ У ВИЩУ 
ЛІГУ ЖІНОЧОГО ФУТБОЛУ

Міжнародна рада 
футбольних асоціацій 

візьме на розгляд зміни в 
правилах, які запропонував 
колишній англійський 
арбітр Девід Еллерей. Ця 
організація відповідає за 
ведення і регулювання 
правил гри у футбол.

Однією з радикальних змін 
може бути введення чистого ігро-
вого часу, як в інших ігрових ви-

дах спорту, коли відлік буде вве-
дено тільки зі свистка. У такому 
випадку матч буде скорочено до 
60 хвилин.

Також запропоновано призна-
чати пенальті в епізодах, коли во-
ротар бере м’яч у руки від свого 
одноклубника, а ще зараховувати 
гол, коли гравець вибиває м’яча з 
лінії воріт рукою.

Рада також планує дозволити 
футболістам вільно розігрувати 
штрафні удари або кутові (без 
обов’язкового паса на початку), 
дозволити розігрувати штрафні й 
кутові по м’ячу, який котиться.

Деякі правила можуть бути 
задіяні на майбутніх турнірах, 
наприклад, молодіжних чемпіо-
натах, але загалом стратегія но-
вовведень розрахована на п’ять 
років.

Мета нових правил – «зроби-
ти футбол більш привабливим, 
справедливим, поліпшити пове-
дінку гравців і викликати більше 
поваги».

Нові правила будуть обгово-
рювати в найближчі місяці, а ймо-
вірне затвердження деяких із них 
може відбутися на конгресі ІФАБ у 
березні 2018 року.
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Конгрес ФФУ нагадав часи, коли майже безальтернативно 
українським футболом керували Григорій Суркіс та Анатолій Коньков

ПАВЕЛКУ ДОДАЛИ РІК ДО ТЕРМІНУ, ГОЛОВУ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ ОБРАЛИ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ 
ФФУ, КВАРЦЯНИЙ УВІЙШОВ ДО ВИКОНКОМУ ФЕДЕРАЦІЇ

У Лондоні під час 
недавнього теракту 

на ринку Боро 47-річний 
хуліган Millwall Football Club 
Рой Лернер не побоявся 
наодинці битися з трьома 
озброєними ісламістами.

...Ісламісти з ножами вдерлися 
в бар «Чорний і синій», де випивав 
Ленер. Розпочалася паніка. Народ 
злякався. Олдскульний хуліган 
оцінив ситуацію і стрибнув упе-
ред, щоб закрити молодняк.

– Іслам! Іслам! Аллах Ак-
бар! – за спогадами Лернера, саме 
це кричали нападники, ріжучи 
людську плоть величезними но-

Володимир-волинський 
«Ладомир» – переможець 

фінального етапу чемпіонату 
України серед жіночих 
команд у першій лізі. 
Він відбувся у Винниках 
Львівської області, на стадіоні 
імені Богдана Маркевича. 

У півфіналі волинянки обігра-
ли «Янтарочку» з Новояворівська, 
а у фіналі вирвали перемогу в «Ма-
ріупольчанки» з Маріуполя. Наші 
футболістки забили першими, зго-
дом пропустили, але в кінці матчу 
у контратаці змусили суперниць 

жами. Щоб привернути їхню ува-
гу, Лернер закричав:

– Пішли ви, я – «Міллуолл»!
– Аллаху ак ... – не встиг крик-

нути терорист, як отримав удар по 
морді. Від несподіванки він та інші 
нападники розгубилися.

Після запального кличу «F*** 
you, I’m Millwall» Рой вступив у 
нерівну боротьбу з нападниками. 
Через якийсь час ісламісти, так і 
не зумівши зарізати Роя, кинулися 
геть із бару. Лернер на адреналіні 
кинувся за ними. Чоловік переслі-
дував їх доти, поки не нагодилася 
поліція, яка застрелила бандитів. 
Лише в швидкій Рой дізнався, що 
у нього вісім ножових поранень, і 
з почуттям виконаного обов’язку 
нарешті відключився. Зранене 
тіло героя відвезли до реанімації.

Пізніше люди, які були на той 
момент у барі, відзначили, що 
саме цей вчинок чоловіка уря-
тував їм життя. Зараз фанат про-
ходить курс реабілітації після 
операцій, його життю нічого не 
загрожує. Відзначимо своєрідний 
гумор друзів Лернера, які принес-
ли герою в подарунок книгу «Як 
навчитися бігати». 

А ще англійці просять наго-
родити Лернера Георгіївським 
Хрестом – вищою нагородою 
Британії для цивільних осіб. А ось 
шведська пивоварна компанія 
Frequency Beer Works випустить 
на честь фаната «Міллуола» фір-
мове пиво. На етикетках друкува-
тимуть запальний клич Роя, яким 
він налякав терористів і почав 
бійку з ними. 

помилитися, і ті забили автогол. У 
підсумку – 2:1 на користь «Ладоми-
ра», який виборов і золоті медалі 
першої ліги, і місце у вищій лізі 
українського жіночого футболу. 

Головний тренер перемож-
ців Олег Бортнік прокоментував 
успішне завершення турніру для 
своєї команди: «Дуже важко було 
грати за неймовірної спеки. Ви-

Мама Лернера пишається 
сином-героєм, британці 
зібрали йому п’ять тисяч 
фунтів, а шведський виробник 
пива випустив на його честь 
фірмовий напій

йшовши у вищу лігу, ми реально 
оцінюємо свої сили, звичайно, 
буде складно протистояти ліде-
рам українського жіночого футбо-
лу, але ми будемо боротися».

Склад «Ладомира» у фіналі 
був таким: Глух – Кузьмич, Шуляк 
(Максимчук, 50), Лебедєва, Мя-
кота (Кревська, 77), Шайнюк (к), 
Кибиш (Ковб, 90+3), Бубняк, Гірин, 
Лемещук, Шевчук.   

За результатами турніру було 
визначено найкращих гравців. 
Дві номінації дісталися нашим 
землячкам. 

Найкращим воротарем стала 
Яна Глух, а найкращим півзахис-
ником – Вікторія Гірин.

Волинь буде представлена у вищій лізі жіночого футболу

thesun.co 
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Дорослі кажуть: «Не матюкайся, тут 
діти». А діти кажуть: «Не матюкайся, тут до-
рослі».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Директор кладовища телефонує ди-
ректору спортивного магазину:

– Скільки ви минулого місяця продали 
гоночних мотоциклів?

– П’ять штук.
– Так... Один ще, значить, десь катається.

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

Учитель:
– Ті, хто буде вчитися на 5 і 4, потрап-

лять у рай, а ті, хто на 3 та 2, – у пекло.
Голос із останньої парти: 
– А живими закінчити школу шанси є?

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

– Ким будеш одягатися на карнавал?
– Шреком.
– Маску купив?
– Поки ні. А ти ким будеш?
– Красунею!
– Маску купила?

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

– Алло, поліція? Я тут їхав трасою і оле-
ня задавив.

– Ну, що ж зробиш, перенесіть його до 
узбіччя.

– А з його велосипедом що робити?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мила, чим це від тебе так чудово пах-
не?

– Парфумами, які ти мені вчора пода-
рував!

– Я тобі не дарував парфуми!
– Дарував-дарував! Подивися в гаманці!

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

Начальник зранку:
– Очі в тебе опухлі й червоні. Ти що, 

пив?
– Ні, холєра, на роботу йти не хотів. 

Плакав.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Навіщо ти п’єш цю брудну воду з озе-
ра? Сюди лайно з усього села стікається!

– Можно по-русски? Я вас не понимаю.
– Я кажу: двома руками черпай!

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

Блондинка – блондинці:
– Я нарешті зібрала пазли!
– Довго збирала?
– Два роки!
– А чого так довго?
– Нічого собі довго! На коробці писало 

«Від 3 до 6 років»!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– У вас в роду були євреї?
– Ні, я перший.

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

– Ваню, в тебе хто-небудь знайомий у 
поліції є?

– Є, Вован, дружбан мій.
– А що він там робить?
– Другий місяць у КПЗ сидить.

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

Їхала в метро, навпроти сидів хлопець. 
То підводив очі на мене, то опускав. А потім 
пасажирів стало менше, і я побачила, що 
він читає книгу «Як розпізнати відьму»...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Медичний лайфхак: щоб хворі швидше 
виписувалися, в кожну палату підселяють 
балакучого діда.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ваша дочка на всіх перервах бігає за 
хлопчиками!

– У її віці всі бігають за хлопчиками.
– Але ж не з ножем?!

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

Стосунки – це коли він перед кожною 
зустріччю чистить зуби. А от коли він зже-
ре тарілку борщу з часничком і лізе до тебе 
цілуватися – це вже сімейне життя...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

У забутому селі зіткнулися лексус і лам-
борджині. Патрульні, які прибули на місце 
ДТП, дві години фоткалися.

Жартівливий гороскоп на 22 – 28 червня
Овен (21.03 – 20.04)
Віктор Сапожніков
8 квітня 1954 р.
Міський голова Нововолинська
Намагатиметеся справити 
враження на підданих 
далекоглядними планами 
й широкими поглядами 

на життя. Готуватися до вакацій можуть 
завадити сміттярі та околиці. Загалом 
безхмарний тиждень попереду. 

Телець (21.04 – 21.05)
Максим Киричук 
9 травня 1980 р.
Прокурор Волинської області
О, свята інквизиціє, прийди 
на цю роздерту конфліктами 
і мотопомпами бурштинову 
землю! Аве, Тельці, ті, що 

йтимуть на цугундер, салютуватимуть вам! 
Через терни на вас світитимуть зорі.  

Близнята (22.05 – 21.06)
Олександр Степанцов 
27 травня 1973 р.
Перший заступник голови 
Волинської облдержадміністрації
Абсолютну тишу навкруги 
кабінетного простору розірве 
луна від шпильок секретарки. 

Зорі вважають, що це єдина варта уваги 
подія, яка може трапитися із Близнятами 
наступного тижня. Мрійте про нові ранги. 

Рак (22.06 – 23.07)
Олександр Головницький 
29 червня 1975 р.
Бігун на довгі дистанції
Зорі радять не забувати 
класичні рядки про те, що 
кожен фініш – це, по суті, 
старт. Улітку легше топтати 

звивисті доріжки життя у зручному взутті. 
Замислитеся про плани після закінчення 
кар’єри. Вчіть мови.

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Коцан 
14 серпня 1960 р.
Ректор Східноєвропейського 
національного університету 
ім. Лесі Українки
Імовірність залишитися на 
«розпилі» дорівнює нулю, бо 
якісної сировини на вашій 

лісопилці щороку меншає. Зорі пророкують 
вашому бізнесу тільки «дубовий тейбл» та 
гнилу осику і радять виходити на нові ринки.

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Кравченко
1 вересня 1976 р.
Депутат Луцькради
Не відмовляйте собі у 
розвагах. Зустріньтеся з 
друзями. Будьте пильними. 
Є ризик опинитися в центрі 

інтриги чи скандалу. Не поспішайте братися 
за нову роботу. Спершу завершіть свої 
справи.

Терези (24.09 – 23.10)
Ігор Алексєєв 
1 жовтня 1972 р.
Громадський активіст
Не варто спокушатися на 
легку здобич – вас можуть 
ошукати. Не час для 
усамітнення, зорі радять 

бути в центрі подій. Важливо не поспішати 
з ухваленням рішень, але прислухайтеся 
до думки оточення, навіть якщо вона 
протирічить вашій.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Тарас Михалик 
28 жовтня 1983 р.
Футболіст
Локомотив їде, а собаки 
гавкають – спокійне 
жебракування в чужих краях 
ви собі гарантували, а на 

батьківщині не варто боятися ексцесів та 
зневаги. Удома зустрінуть хлібосільно, адже 
вам також «треба годувати сім’ю».  

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник голови 
Волиньради
Цього тижня зміните 
заїжджені платівки і заходжені 
стежки. Стрільці та їхні друзі 

потребують перезавантаження на інші теми, 
здатні в майбутньому зберегти сьогоднішній 
статус-кво. Не зайве розім’яти ваш мегафон. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Мартинюк 
28 грудня 1987 р.
Лідер гурту «Фіолет», директор 
фестивалю «Бандерштат»
Вийдете в нове море надій, 
пам’ятаючи про старі тихі 
гавані смутку. Після бурхливих 

кружлянь світом є сенс перепочити 
перед головною подією літа. Зорі радять 
позасмагати не під софітами, а скупатися не 
в морі слави.

Водолій (21.01 – 19.02)
Степан Івахів 
24 січня 1968 р. 
Народний депутат, бізнесмен
Тиждень обманутих ілюзій. 
Утекти від примхливої пані 
Феміди не вдасться, вона 
женеться за вами, поки ви 

прагнете залишатися на плаву в бізнесі. 
Спробуєте домовитися із совістю. Ціна 
миру, щоправда, буде дещо вищою, ніж 
зазвичай. 

Риби (20.02 – 20.03)
Сергій Мартиняк 
4 березня 1971 р.
Народний депутат, бізнесмен
Розбишак-медійників і далі 
ігнорте. Нові розслідування 
розмішать до сліз, які, 
втім, будуть із гірчинкою 

майбутньої розплати. Є ризик сплутати 
астропрогноз із метеорологічним для 
якихось островів чи атолів. Замислитеся, чи 
варто повертатися з відпустки. 
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ГОРОСКОП 22 – 28 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 СТАРА ЛУЦЬКА ДОРОГА НА ТЕРЕМНО
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

Майдан біля 
історичного корпусу 

Східноєвропейського 
університету імені Лесі 
Українки розташований 
на давній дорозі на 
Теремно. 

Він є місцем зустрічі трьох 
старих вулиць: Цвинтарної (на 
місці сучасного меморіалу ще 
200 років тому утворили ка-
толицький цвинтар, де в різ-
ні часи ховали людей різних 
національностей і конфесій), 
Льотничої (проходила біля ле-
товища – першого луцького 

пош
това листівка

О
лександр Котис

Проспект у 1980-х роках

У наш час

аеродрому), і Листопадового 
повстання (тепер Шопена).

Перші дві в радянський 
час об’єднали у вулицю Ар-
тема, в 1992 році названу 
проспектом Перемоги. Окрім 
цвинтаря, летовища і стадіо-
ну як давніх об’єктів у районі 
сучасного проспекту, трохи 
далі розташовувався мемо-
ріальний комплекс загиблих 
австро-угорських вояків під 
час Першої світової війни. 
Він називався Pro Patria і роз-
ташовувався на місці ниніш-
ньої школи №5. З часом його 
розібрали, а на місці цвинтаря 
збудували школу і стадіон по-
жежної частини.

У наш час це дуже заван-
тажена транспортна артерія 
міста.
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Іноді все, що потрібно зробити, щоб заспокоїти когось, – це нагадати йому, що ви поряд. Туві Янссон
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погляд у минуле

22 червня – Кирило, Олександр, 
Олексій, Марфа, Текля

23 червня – Антоніна, Олександр, 
Василь, Іван, Павло, Гнат, Макар, 
Інокентій, Кузьма, Герасим, Ілля

24 червня – Юхим, Варфоломій, 
Охрім, Марія

25 червня – Ганна, Арсеній, 
Онуфрій, Петро, Андрій, Степан, 
Юліан, Тимофій

26 червня – Антоніна, 
Ганна, Сава, 
Дмитро, Данило, 
Пелагея, Килина

27 червня – Єлисей, 
Мефодій, Мстислав, 
Микола, Осип, Георгій

28 червня – Григорій, 
Касян, Августин, 
Михайло, Федір, 
Лазар, Модест

22 червня – Кирило, Олександр, 
Олексій Марфа Текля

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
volynnewsad@gmail.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 28 червня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір підвазонниць.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

оніна, 

ей,
ав, 
ргій

орій,

* 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. Крe6 g4 
2. Тd8#

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

6 місяців – 89,6689,66 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Додайте та впишіть правильну 
відповідь у квадрат.

Спробуйте намалювати песика по клітинках.

«СКАРБ ЦАРЯ ПРІАМА» ГЕНРІХ 
ШЛІМАН ЗНАЙШОВ ВИПАДКОВО

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.

У червні 1873 року 
після трьох років 
пошуків легендарної 

гомерівської Трої 
німецький археолог Генріх 
Шліман знайшов приблизно 
100 прикрас із золота, 
срібла та інших металів, 
які він назвав «скарбом 
Пріама».

Комерсант Генріх Шліман із ди-
тинства мріяв знайти Трою, описану 
в поемі давньогрецького поета Го-
мера. Коли Генріх заробив достат-
ньо грошей, щоб втілити свою мрію, 
розпродав бізнес у Росії та подався 
до Сорбонни вивчати археологію.

У 1871 році Шліман узявся роз-
копувати давню Трою на пагорбі 
Гіссарлик, що на північно-західному 
узбережжі Туреччини. Тоді одні вче-
ні вважали Трою вигадкою Гомера, 
а інші думали, що місто лежало за 
25 кілометрів від берега. Шліман 

не був ученим, але мав добру ін-
туїцію. Однак, перш ніж копати, 
німець мусив усе перевірити. В 
«Іліаді» сказано: давньогрецький 
герой Ахілл міг оббігти Трою за 
певний час. Шліман узяв годин-
ника й побіг навколо Гіссарлика. 

Час зійшовся! І він почав копати. 
Але на тім пагорбі споконвіку 
міста будувалися одне на міс-
ці одного, і їх було одинадцять. 
Троя часів Гомера була Троєю-VIІ. 
Вона загинула 1260 року до н. е. А 
Шліман докопався до Трої-ІІ – на 
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тисячу літ глибше. Тож і знахід-
ки – зокрема золоті царські мас-
ки – виявив не такі розкішні, як 
їх описав Гомер. Усього там було 
8700 предметів – царські діаде-
ми, намиста, браслети, брошки, 
посуд, сокири, кинджали. Лише 
золотих прикрас було 1,5 кг. Ген-
ріх був упевнений, що знайшов 
скарб троянського царя Пріама.

Шліман забрав з собою 
скарб із дорогоцінних металів та 
слонової кістки. Половина знай-
деного за законом належала 
Туреччині. Щоб уникнути суду, 
заплатив туркам 50 тис. франків. 
Той скарб археолог подарував 
Берлінському музеєві давньої 
історії. А сам продовжив розкоп-
ки в Греції, де знайшов пам’ятки 
крито-мікенської цивілізації. Ці 
скарби він передав грекам.

Генріх Шліман та Вільгельм Дерпфельд 
біля Левових воріт у Мікенах

w
ikipedia.org



Будь найкращим, набувай багатства, але залишайся скромним. Ґордон Драйден
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диваки МАЙЖЕ БЕЗ ЇЖІ Й БЕЗ ГОЛОДУ

КИТАЙЦІ ПОСАДЯТЬ 
НА МІСЯЦІ БУЛЬБУ
Китайські науковці спробують 
виростити картоплю на Місяці. Такий 
дослід планують провести у рамках 
місії, що стартує наступного року, 
повідомляє China Radio International.

Рослини перебуватимуть у замкнутій 
міні-екостистемі у вигляді циліндра. Ра-
зом із картоплею там житимуть личинки 
шовкопряда, розповів професор Се Гень-
сінь. Мета експерименту – подивитися, 
чи комахи і бульби виживуть на Місяці.

Результати цих дослідів допоможуть 
краще зрозуміти перспективи людської 
колонії на супутнику в майбутньому.

До слова, саме картопля відіграє цен-
тральну роль у науково-фантастичному 
фільмі «Марсіанин» 2015 року, заснова-
ному на книжці Енді Вейра. У цій стрічці 
астронавт, який застряг на Марсі, вижи-
ває завдяки вирощуванню бульби.

БЕЗ СТРАХОВКИ ЗАЛІЗ 
НА 29-ПОВЕРХОВИЙ 
ГОТЕЛЬ

Французький скелелаз Ален Робер 
12 червня видерся на найвищий 
готель Барселони. 

Екстремал заліз на хмарочос без стра-
хувальних мотузок, повідомляє Reuters. 
Відчайдух чіплявся за будівлю голіруч. І 
зрештою здолав 29 поверхів.

Для 54-річного скелелаза це не перше 
випробування. Він уже підкорив понад 70 
найвищих хмарочосів світу. Не піддалася 
французу лише висотка в Куала-Лумпурі. 
На 66-му поверсі його примусово зняла 
малайзійська поліція.

ДАНІЯ – 
НАЙДОРОЖЧА 
В ЄВРОПІ
У Данії ціни на споживчі товари 
й послуги – найвищі серед усіх 
країн Європейського Союзу. Про це 
свідчать дані Європейського бюро 
статистики за 2016 рік.

У скандинавській державі ціни майже 
на 40% вищі від середнього показника 
у Євросоюзі. Також там недешева сфера 
обслуговування. Наприклад, ресторани 
та готелі більш як утричі дорожчі, ніж у 
Болгарії. Далі йдуть Ірландія, Люксембург 
та Швеція. 

А от найнижчі ціни в Болгарії, Польщі 
та Румунії. Там споживчі товари і послуги 
майже наполовину дешевші, ніж у серед-
ньому в ЄС.

До слова, в Ірландії і Великобританії 
ціни на алкоголь і тютюн найвищі. Знач-
но дешевше їх можна купити у Болгарії та 
Угорщині.

незвіданий космос

відчайдух

статистика

Американці 
Акай Рікардо й 
Каміла Кастелло 

харчуються лише 
три дні на тиждень і 
почуваються щасливими 
та здоровими. Подружжя 
сповідує бретаріанство 
(англ. «breath» – 
«дихання»), або 
праноїдіння, сонцеїдіння, 
бігу (кит. – «без їжі»). Це 
поширена індуїстська 
практика.

36-річний Акай та його 34-
річна дружина Каміла живуть між 
Каліфорнією та Еквадором, пише 
The Daily Mail. Пара переконує: 
давно забули, що таке відчуття 
голоду, мовляв, люди можуть 
вижити, використовуючи «енер-
гію, яка існує у всесвіті та у них 
самих».

Каміла двічі була при надії й 
обидва рази практикувала «бре-
таріанську вагітність». Жінка спо-
живала звичну їжу лише п’ять 
разів за дев’ять місяців, коли 
носила першу дитину. А як була 
вагітна вдруге, їла невеликими 
порціями овочі й фрукти.

«Люди можуть прожити без 
продуктів доти, доки пов’язані з 
енергією, що існує у всіх речах. Її 

можна отримати через дихання. 
Протягом трьох років ми з Ака-
єм не їли нічого, окрім випадків, 
коли нам просто хотілося скуш-
тувати, яким є певний продукт на 
смак», – розповідає Каміла. 

За словами жінки, під час 

першої вагітності вона багато 
часу проводила на сонячному 
світлі, це допомогло їй народити 
здорового сина.

«Вільний від їжі» стиль життя 
пара не просто поділяє, а й на-
вчає його послідовників на спе-

ціальних курсах.
«Очевидно, наші витрати на 

життя значно менші, ніж у решти. 
Це дозволяє нам витрачати гро-
ші на те, що справді має значен-
ня, наприклад, подорожі, – каже 
Акай. – Бретаріанство дало нам 
чітке розуміння того, чого ми на-
справді хочемо. Кожен охочий 
може відчути переваги нашого 
способу життя. Йдеться радше 
не про відмову від їжі, а про не-
фізичне харчування, життя без 
меж».

До того як пристати на «спо-
живання енергії всесвіту», Акай і 
Каміла тривалий час були вегета-
ріанцями, потім стали веганами, 
після чого перейшли лише на 
фрукти.

Потім вони пройшли «21 день 
бретаріанства», під час яких нічо-
го не їли та не пили або вживали 
лише фруктові соки й воду.

Зараз пара їсть максимум три-
чі на тиждень. Батьки розповіда-
ють, що не змушують двох своїх 
дітей ставати бретаріанцями.

«Ми ніколи не намагатиме-
мося змінити їх, тож дозволяємо 
їсти стільки, скільки потрібно, не-
важливо, овочі це чи піца, – каже 
чоловік. – Ми просто хочемо, 
щоб вони пізнали різні смаки».

популярність

«ОК» – НАЙУЖИВАНІШЕ СЛОВО У СВІТІ

thesun.co.uk

Акай і Каміла певні: людина може 
жити, споживаючи «енергію всесвіту»

інтелектом, тож за-
тверджував усі до-
кументи баналь-
ним «ok». Саме 
зі США почала-
ся неймовірна 
слава цього 
слова, яка ді-
йшла і до Укра-
їни.

Французи вважа-
ють, що цей вислів ви-
ник під час війни, коли в 
щоденному рапорті про втрати 
писали «0 killed» («нуль убитих»), 
що для стислості стали вимовля-
ти «o k» («оу кей»). І пізніше цей 
вислів стали повсюдно викорис-
товувати англійські льотчики під 

час Другої світової 
війни, коли вони 

повідом ляли на 
базу, що у них не-
має втрат і взагалі 
немає проб лем з 
авіацією.

Ще одна вер-
сія – що «ok» по-

ходить від сучасного 
грецького «ολα καλα» – ви-

разу, що його використовували 
грецькі моряки й укладальники 
рейок у США. Вони писали ці дві 
букви на рейках, позначаючи 
«все в порядку, все йде добре».

Жителі Оклахоми ствер-
джують, що «ok» походить від 
скороченого написання їхнього 

рідного штату. 
Також є версія, що виникнення 

слова пов’язане зі з’явою контей-
нерних морських перевезень. До 
обов’язків портового вантажника 
входило маркування контейнерів 
«усе в цілості» («all keep»), помил-
ково скорочене до «ok». 

Окрім того, побутує думка й 
про те, що в часи розвитку мор-
ських перевезень між Європою і 
Америкою в німецькому Бремер-
хафені жив вантажовідправник, 
який перевірений товар позна-
чав своїми ініціалами – ОК. Отри-
мувачі вантажу, забачивши таку 
позначку, знали, що з ним усе 
гаразд, адже довіряли німецькій 
педантичності.

Із картоплею житимуть 
личинки шовкопряда
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Лінгвісти з усієї планети 
провели низку 

досліджень та з’ясували, що 
найпопулярнішим словом на 
Землі є англійське «ok». Його 
вживають майже у всьому 
світі, пише Gazeta.ua.

Слово «ok» уперше надруку-
вали на сторінках газети Boston 
Morning Post в Англії у 1839 році. 
Автором феноменального слова 
був редактор видання. Він прос-
то скоротив висловлювання «all 
correct» («все правильно») до 
знаменитого «ok».

Шаленої популярності слово 
набуло за часів президента США 
Ендрю Джексона. Подейкували, 
що він не вирізнявся особ ливим 
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Ален Робер відомий як 
«французький людина-павук»
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Aкція триває до 25 червня
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СТАНЬТЕ ЧИТАЧЕМ – ОТРИМАЙТЕ ПРИЗ!СТАНЬТЕ ЧИТАЧЕМ – ОТРИМАЙТЕ ПРИЗ!
Газета «Волинські Новини» запрошує взяти участь 
у передплатній акції*. Передплатіть нас на півроку 
(липень – грудень), надішліть нам свій абонемент або 
квитанцію про оплату (можна копію) й отримайте шанс 
виграти цінний приз. До участі в акції запрошуємо й тих 
читачів, які передплатили нашу газету на 2017 рік.

Передплатний індекс – 98008

У листі 
обов’язково 
вказуйте 
вичерпні 
контактні дані: 
ПІБ, адресу, 
номер телефону. 
Редакція 
приймає листи 
до кінця червня.
Не зволікайте!
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6 місяців – 90 гривень
* по детальну інформацію звертайтеся в редакцію
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