
НЕЗВИЧАЙНЕ 
СУНИЧНЕ ВАРЕННЯ

Не любите простих 
рецептів? Прагнете щоразу 

дивувати рідних і гостей 
незвичайними стравами й 
новими дивовижними смаками? 
Тоді саме для вас – незвичайний 

рецепт варення із суниць.
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ПЕРШЕ ПОБАЧЕННЯ 
З НОВАЧКАМИ 
ПРО ЩО ГОВОРИЛИ 
ПОРОШЕНКО, ТРАМП 
І МАКРОН

міжнародна політика

на стор. 23на стор. 23
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Приймаємо приватні  
оголошення та вітання
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КОШТИ ЗА ЕЛЕКТРОКОМУНІКАЦІЇ 
НА НОВИХ МАСИВАХ ЛЮДЯМ 
ПОВЕРТАТИМЕ ОБЛЕНЕРГО

МІСЬКІ ДЖУНГЛІ 
ПЕРЕТВОРЮЮТЬ НА 
ЦИВІЛІЗОВАНІ ЗОНИ 
ВІДПОЧИНКУ 

Міські джунглі в Луцьку – так можна 
назвати територію парку, де 

колись був громадський пляж. Порослі 
чагарниками бетонні огорожі біля Стиру, 
сміття, яке залишили недобросовісні 
відпочивальники, – це все можна 
побачити біля річки. А колись тут 
курсували баржі, діти мали окремий 
невеличкий пляж, а дорослі – зону для 
гри у волейбол. 

літня оаза 

солоденьке

НА ВОЛИНІ ОЧІКУЮТЬ 
СПАЛАХУ КОРУ

З початку 2017 року в Україні на 
кір захворіло понад 700 людей. 

Інфекційне захворювання виявили у 
15 областях. За словами начальника 
обласного управління охорони здоров’я 
Ігоря Ващенюка, на Волині зафіксовано 
лише поодинокі випадки захворювання. 

будьмо здорові

  читайте на стор. 8

  читайте на стор. 8

 читайте на стор. 7

БОЄЦЬ 51-Ї БРИГАДИ ІГОР ГОЛОВІЙ: 
«ВІД СМЕРТІ ВРЯТУВАЛИ 
МАМИНІ МОЛИТВИ» 

Українці звиклися з 
війною, а вона 
триває. І ніде це 

так не відчутно, як у 
військових госпіталях. 
Тут життя має зовсім 

інший ритм: гостріше 
сприймається горе, немає 
дріб’язкових емоцій. 
31-річний заболоттівчанин 
Ігор Головій приїжджає 
у Волинський обласний 

госпіталь для інвалідів 
війни щотри місяці. Іноді 
планово, частіше – коли 
вже несила терпіти біль. 

 читайте на стор. 19
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50 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ ВИЙШЛИ 
ПРОТИ АТОМКИ 
Жителі Бельгії, Німеччини та Нідерландів 
утворили живий ланцюг у 90 кіломет рів. 
Вони вимагали закрити найбільшу бель-
гійську атомну станцію «Тіанж». Реакто-
ри відновили роботу в 2015 році після 
дворічної перерви. 

У РОСІЇ РОЗСЕРДИЛИСЯ 
НА  TELEGRAM
Федеральна служба безпеки Росії за-
явила про активне використання те-
рористами та «їх кураторами за кордо-
ном» для зв’язку месенджера Telegram. 
У тому числі – під час теракту в метро 
Санкт-Петербурга 3 квітня. 

ДЕМОНСТРАНТІВ 
У СТАМБУЛІ РОЗІГНАЛИ 
КУЛЯМИ
Поліція в Стамбулі розігнала учасни-
ків несанкціонованого маршу за права 
ЛГБТ, стріляючи гумовими кулями. Мар-
ші спільнот нетрадиційних орієнтацій 
тут забороняють третій рік поспіль. 

ВИБУХ БЕНЗОВОЗА 
ЗАБРАВ 153 ЖИТТЯ 
Дорожньо-транспортна аварія трапи-
лася у Пакистані. Усі особи загинули під 
час спроби зібрати пальне, що витікало 
з пошкодженого бензовоза.

ЖІНКА ОЧОЛИЛА 
БРИТАНСЬКИХ ГВАРДІЙЦІВ 
Жінка-капітан уперше в історії Велико-
британії очолила Королівську гвардію. 
Високу довіру здобула 24-річна Меган 
Коуто. У країні жінки можуть служити в 
армії. Проте тільки торік у червні їм до-
зволили обіймати високі посади.

ТІЛО ДАЛІ ДІСТАНУТЬ 
З МОГИЛИ 
Суд у Мадриді наказав ексгумувати тіло 
іспанського художника Сальвадора Далі 
для того, щоб отримати зразки в рамках 
судового розгляду про його батьківство. 
Іспанка Пілар Абель раніше заявила, що 
всесвітньовідомий художник є її бать-
ком. Як вона пояснила, у 1955 році він 
мав роман із покоївкою, її матір’ю.

ПРЕЗИДЕНТ ФІНЛЯНДІЇ 
ПОСТАВ У РОЛІ ВОЛОЦЮГИ 
Президент Фінляндії Тар’я Галонен і 
один з найвідоміших програмістів світу, 
творець гри Angry Birds Пітер Вестер-
бака знялися в незвичайній фотосесії у 
ролі бездомних. Кампанія, в якій вико-
ристано обидва знімки, закликає здава-
ти гроші благодійній організації «Армія 
порятунку», яка допомагає бездомним 
у країні. 

У ПОЛЬЩІ ЗНЕСУТЬ 
ПАМ’ЯТНИКИ КОМУНІЗМУ
Сейм вирішив знищити майже півтисячі 
комуністичних пам’ятників. Депутати по-
становили, що демонтаж відбуватиметь-
ся після консультацій з істориками і не 
торкнеться монументів на кладовищах.

СУДНО ЗІ 150 ПАСАЖИРАМИ 
ПІШЛО ПІД ВОДУ 
У Колумбії затонуло туристичне судно. 
Щонайменше дев’ятеро осіб загинуло 
і 28 зникло безвісти. Пасажири, які ви-
жили під час аварії, розповіли місцевим 
ЗМІ, що судно El Almirante було переван-
тажене, ні в кого з пасажирів не було ря-
тувальних жилетів. 99 осіб урятували, ще 
40 змогли самостійно дістатися берега і 
перебувають нині у задовільному стані.

В АНГЛІЇ ВДАЛИСЯ ДО 
СПІДНИЧНОГО ПРОТЕСТУ 
Учні-хлопчики однієї зі шкіл Англії при-
йшли на урок у спідницях. Таким чином 
вони висловили протест проти правил 
навчального закладу. Попри шалену 
спеку, адміністрація не дозволяла хлоп-
чакам носити шорти. 

ЗЕМЛЯН – 7,6 МІЛЬЯРДА
Кількість населення Землі нині стано-
вить 7,6 млрд осіб. Попри низьку на-
роджуваність, за прогнозами, це число 
буде зростати в середньому на 83 міль-
йони на рік. 

світова хроніка МАПУ ЛУЦЬКА ТЕПЕР ЗМОЖУТЬ 
«ПОБАЧИТИ» НЕЗРЯЧІ 

добра справа

ДИРЕКТОРА ЛІСНИЦТВА ЗВИНУВАЧУЮТЬ 
У МІЛЬЙОННИХ ЗБИТКАХ 

НАФТОВИКІВ ПІДОЗРЮЮТЬ У НЕСПЛАТІ ПОДАТКІВ 

кримінал

фінанси 

не вберегли знахідка БУДІВЛЯ З ІСТОРІЄЮ 
РУЙНУЄТЬСЯ НА ОЧАХ ВІЗ У 

БАГАЖНИКУ 
МЕРТВУ КОСУЛЮ

Луцьк 

Тактильну карту 
для незрячих 
презентували в 

Луцькому замку. На ній 
є 12 об’єктів, зображено 
вулички між ними з 
використанням шрифту 
Брайля.

«Це грантовий проект, над 
яким я та мої колеги з університету 
трудилися. Цю карту ми зробили 
універсальною, там є зображення 
старого міста та 12 об’єктів. По-
верху вона вкрита тонким шаром 
для незрячих. Найдорожчим стало 
саме виготовлення матриці для 
шрифту Брайля – це 1600 доларів. 
Її ми замовили в Польщі у місті По-
знань, бо в нас ніде було. Зауважу, 
що її копіювання буде дешевим. 
Поки є шість штук, одну встанови-
ли в Луцькому замку, дамо на орга-
нізації для слабозорих і передамо 
в реабілітаційний центр села Кру-

па, де навчаються дітки з вадами 
зору», – розповів один із авторів 
та розробників карти, викладач 
Луцького національного технічно-
го університету Дмитро Аврамен-

ко. Схожа мапа, що охоплює всю 
Україну, є у Києві. Але вона не дета-
лізована та не екскурсійна.

Прочитавши карту, незрячий 
з народження Едуард Поліщук, 

член ВГО «Генерація успішної дії», 
розповідає, що це дає можливість 
відчути місто по-новому, а емоції 
просто не описати словами.

«Ця карта є великим досяг-
ненням для нашого міста, області 
й держави, адже коли ти не ба-
чиш із дитинства, а тут можеш до 
неї доторкнутися й відчути наше 
місто на дотик, – це неймовірно! 
Коли я взагалі ніколи не бачив, 
а тут відчуваю вулиці, замок – то 
це відчуття, які не передати, і це 
дуже важливо для мене. Дякую 
за такий проект, адже я зміг поба-
чити руками наше старе місто», – 
поділився враженнями Едуард.

Під час презентації тактиль-
ної карти виконувач повнова-
жень луцького міського голови 
Ігор Поліщук наголосив, що дба-
ти про слабозорих та незрячих – 
це обов’язок городян і вияв рівня 
культури суспільства. 

Ковельський район 

Директора державного підприємства 
«Ковельське лісове господарство» 
звинувачують в незаконній порубці 
дерев у лісах та на територіях 
природно-заповідного фонду, 
повідомляє прес-служба обласної 
прокуратури. 

Встановлено, що з січня до березня 2016 
року посадовець, знаючи, що його підпри-

ємство втратило право на користування зе-
мельною ділянкою загальною площею понад 
10 тис. га на території Поворського лісни-
цтва, продовжував подавати документи (вно-
сячи в них недостовірні відомості) для отри-
мання дозволів на проведення суцільних 
санітарних рубок та вибіркових санітарних 
рубок. Окрім того, керівник підприємства 
забезпечив видавання головним лісничим 

лісового господарства лісорубних квитків на 
здійснення санітарних рубок на цю земельну 
ділянку. Це призвело до незаконної порубки 
дерев і завдало шкоди навколишньому при-
родному середовищу на загальну суму понад 
10 мільйонів гривень. На майно обвинуваче-
ного накладено арешт. Невдовзі посадовець 
постане перед судом, який і визначить йому 
міру покарання.

Луцьк 

ТзОВ «Вест Ойл Груп» просить міську 
раду надати на правах оренди 
три земельні ділянки площею 
8,1651 гектара, 1,4742 гектара та 
0,0837 гектара на вулиці Єршова, 1 
для обслуговування нафтобази та 
залізничної колії строком 
на 10 років. 

Як повідомив начальник управління 
земельних ресурсів міськради Сергій 
Шабала, оскільки підприємство не укла-
ло договори оренди, попередні рішен-
ня міськради про надання йому ділянок 
втратили чинність. Посадовець заува-
жив, що підприємство мало сплачувати 
за оренду 10% вартості ділянок, оскільки 
йдеться про об’єкти для нафтопродуктів. 
Тому важливо, аби договори оренди було 
укладено й кошти надходили у міський 
бюджет.

Зі слів Шабали, наразі порушено кри-
мінальне провадження про ухиляння від 
сплати, а якщо підприємство й надалі не 
укладатиме договорів, питання потріб-
но буде розглянути комісії з визначення 
збитків власнику землі.

Члени комісії рекомендували підтри-
мати проекти рішень про надання ТзОВ 
«Вест Ойл Груп» земельних ділянок на 
правах оренди.

Нагадаємо, ТзОВ «Вест Ойл Груп», яким 
володіють нардеп Степан Івахів, бізнес-
мен Сергій Лагур та діти покійного Ігоря 
Єремеєва Роман та Софія, більш знаний 
в Україні як мережа АЗК WOG. І, хай як 
дивно, саме це підприємство, за даними 
видання «Конкурент», станом на 1 квіт-
ня виявилося найбільшим податковим 
боржником на території Волині. Його борг 
складає 42,1 мільйона гривень.

antikor.com
.ua

Ковель 

Будівля на вулиці Степана 
Бандери у Ковелі – одна з 
небагатьох, що збереглися 
після Другої світової війни. 
Не так давно вона милувала 
око жителів та гостей 
міста своєю архітектурою. 
Фасад прикрашала «зірка 
Давида», нагадуючи 
про численну єврейську 
громаду, яку знищили 
фашисти під час війни.

Проте, оскільки жодних 
реконструкцій будівлі не було, 
вона занепала й почала руйну-
ватися.

Незважаючи на численні 
звернення депутатів Ковель-
ської міської ради Галини Ста-
сюк та Ігоря Пініса (УКРОП), 
які неодноразово на сесіях та 
комісіях міської ради підніма-
ли питання про збереження 
культурного надбання, місь-
ка влада не зробила нічого, 

Маневичі 

Працівники патрульної поліції 
22 червня вночі на автодорозі 
сполученням Київ-Ковель-Ягодин 
у селищі Маневичі зупинили 
автомобіль марки AUDI A6 за 
порушення правил дорожнього 
руху. За його кермом перебував 
32-річний ковельчанин.

Під час перевірки автівки поліцей-
ські виявили в багажному відсіку туш-
ку дикої косулі, мисливську рушницю 
та місячне маля косулі.

На місце події викликали праців-
ників єгерської служби ДП «Маневиць-
ке лісогосподарство», які забрали тва-
рину. Тушку косулі відвезли на розтин 
до Маневицької ветеринарної лікарні. 
Машину відправили на арештмайдан-
чик Маневицького відділу поліції для 
з’ясування усіх обставин події.

щоб зберегти пам’ятку.
Коли у приміщенні стала-

ся пожежа, жодних віднов-
лювальних робіт не відбу-
валося. Кілька років будівля 
стояла без даху та була дове-
дена до руйнації. Відповідно 
до затвердженого генплану, 
об’єкт зазначався як об’єкт 

культурної спадщини, однак 
пізніше місцеві владці пояс-
нювали, що її лише пропо-
нували розглянути як таку. За 
певною інформацією, є нові 
власники, які бажають на міс-
ці старого дому побудувати 
нову багатоквартирну будів-
лю.

volynnew
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Стаціонарна карта такого 
типу – унікальна в Україні

Компанія просить укласти 
договори оренди

Замість старовинного будинку 
може з’явитися багатоповерхівка



Кожна посада, на якій людина може служити своїй країні, – це честь для неї. 
Джордж Вашингтон 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

ПОДІЇ № 25 (73)  29 червня 2017 рокуwww.volynnews.com 3

ВІЙНА ЗАБРАЛА 
ТРЬОХ ХЛОПЦІВ 
Поблизу Луганська на Світлодарській 
дузі в результаті підриву один військо-
вослужбовець отримав важкі поранен-
ня, від яких пізніше помер у лікарні. А 
21 червня у зоні АТО під час бою в Авді-
ївці загинули двоє українських військо-
вих зі Львівської області, повідомили у 
штабі АТО. 

МАСШТАБНА АТАКА 
ХАКЕРІВ 
Невідомі здійснили хакерські атаки ві-
русом на кілька українських банків, 
державні та комерційні підприємства. 
Постраждала і низка волинських гіпер-
маркетів, відділення пошти, комунальні 
підприємства. 

ДЕПУТАТИ 
ВСТАНОВИЛИ РЕКОРД 
КПОПКОДАВСТВА 
У червні 24 депутати кнопкодавили 41 
раз, що є рекордом кількості неперсо-
нального голосування, повідомляє рух 
ЧЕСНО. А 6 нардепів узагалі прогуляли 
засідання: Євген Бакулін («Опозиційний 
блок»), В’ячеслав Богуслаєв («Воля На-
роду»), Андрій Білецький, Дмитро Ярош 
(позафракційні), а також Сергій Клюєв та 
Олександр Онищенко (позафракційні), 
яких розшукує українська влада. 

У КИЄВІ ВИБУХНУЛО АВТО 
У Києві потужним вибухом рознесло 
автомобіль, який повністю вигорів. За-
гинув водій – полковник розвідки Мін-
оборони Максим Шаповал, повідомляє 
УНН. Вибухівку заклали внизу авто.

ПЕРЕВІЗНИК 
САМОВІЛЬНО ВІДМОВИВ 
У БЕЗВІЗІ 
Автобусна компанія Ecolines відмовила 
у перевезенні на рейсі до Болгарії чоти-
рьом українцям, які планували скорис-
татися безвізовим режимом. Щоправда, 
потім перепросила за таку поведінку. 
Загалом з початку дії безвізового режи-
му до Євросоюзу не пустили 33 україн-
ців. Переважно це сталося через митні 
порушення, скоєні раніше. 

САВЧЕНКО ЗАКИДАЛИ 
ЯЙЦЯМИ
У Миколаєві нардепа Надію Савченко, 
яка проводила зустріч з городянами, 
закидали яйцями. Радикально налашто-
вані громадяни звинуватили її у тому, 
що «працює на російську владу і ФСБ» 
та «веде переговори з терористами». А 
екс-президента Грузії і екс-главу Одесь-
кої ОДА Міхеіла Саакашвілі облили 
зеленкою під час його візиту на Вінни-
чину. 

НЕГОДА ЗАБРАЛА ЖИТТЯ 
ЛЮДИНИ
Негода, що пронеслася територією Укра-
їни 26 та 27 червня, забрала життя однієї 
людини, спричинила падіння 147 дерев. 
Пошкоджено 66 покрівель житлових 
будинків та трьох об’єктів соціально-
побутової сфери. Без світла залишилися 
86 населених пунктів у Хмельницькій, 
Черкаський та Вінницькій областях. 

3% «ШВИДКИХ МОЛОДЯТ» 
УЖЕ РОЗЛУЧИЛИСЯ 
Послугою «шлюб за добу» в Україні ско-
ристалося 15 тисяч пар. 3% з них уже 
встигли розлучитися. Пілотний проект 
започаткували у липні 2016 року, пові-
домляє «Канал 24». 

ГОРОДИНА У ЦІНІ ЧЕРЕЗ 
ЗАМОРОЗКИ 
Ціни на овочі наприкінці червня, порів-
няно з аналогічним періодом минулого 
року, вищі у п’ять-шість разів. Як пояс-
нив аналітик Української аграрної кон-
федерації Дмитро Дейна, через мороз-
ну весну ґрунтовий урожай запізнився. 
А тепличні овочі завжди були дорогими, 
пише «Сегодня». Єдиний продукт, який 
відчутно подешевшав, – це гречка. Її 
вартість впала у 1,5 раза.

українська хронікаУ ВБИВСТВІ КОВЕЛЬЧАНКИ В 
ПОЛЬЩІ ПІДОЗРЮЮТЬ УКРАЇНЦІВ

резонанс

Польща 

У Польщі 
заарештували 
двох підозрюваних 

у вбивстві молодої 
ковельчанки. 
Трагедія трапилася 
в Люблінському 
воєводстві. Убитій 
було всього 26 років. 
Тіло жінки з ознаками 
насильницької смерті 
виявили ще 18 червня 
у водоймі біля міста 
Грубешова. Окружна 
прокуратура Замостя 
порушила за цим фактом 
кримінальну справу, 
а всі ї ї обставини – на 
особливому контролі 
Генерального консула 
України в Любліні Василя 
Павлюка.

«Польське радіо» інформує, 
що арештовані за підозрою у 
вбивстві молодої жінки – 34- та 
42-річний українці, яких затрима-

ли на пункті пропуску «Угринів-
Довгобучів». Своєю чергою, 
керівник сектору комунікації 
управління Нацполіції у Волин-
ській області Віктор Гомоль по-
відомив УНН, що затримані чоло-

віки – жителі Волинської області, 
неодноразово судимі. Наразі їх 
заарештовано на три місяці. За 
вбивство чоловікам загрожує до 
25 років позбавлення волі.

Слідчі також затримали 

29-річного місцевого жителя. 
Йому висунули звинувачення, 
оскільки він знав про скоєний 
злочин, але не повідомив поліції.

«Правоохоронці з’ясували, 
що причиною вбивства молодої 
матері були фінансові борги. Чо-
ловіки позичили 20 тисяч злотих 
у співвітчизниці, яка в Польщі пе-
репродувала цигарки. Коли жінка 
почала нагадувати про повер-
нення коштів, чоловіки атакували 
її», – розповідає речник Окружної 
Прокуратури в Замості Бартош 
Вуйчик.

За результатами розсліду-
вання відомо, що нападники вда-
рили жінку твердим предметом у 
потилицю і вона втратила свідо-
мість. Потім повісили каміння на 
шию і вкинули до водойми. Най-
імовірніше, жінка ще була жива, 
коли її викинули у воду. Причи-
ною смерті стало утоплення, до-
дав Вуйчик.

polradio.pl 

ПЛАТНИКИ-БАНКРУТИ ЗАБОРГУВАЛИ 4,5 МЛН ГРН 
гроші

Луцьк

За підсумками 5 місяців цього року 
в Луцьку 13,8 млн грн орендної 
плати сплатили юридичні особи та 
2,6 млн – фізичні особи, що на 600 
та 400 тисяч гривень відповідно 
більше, ніж за аналогічний період 
минулого року.

Заборгованість зі сплати орендної 
плати у місті станом на 1 червня стано-
вить понад 7 мільйонів гривень (ста-
ном на 1 січня цей показник становив 

11 мільйонів). Є платники, які допустили 
приріст боргу. Так, найбільше боргують 
ПАТ «Мостобуд», «Дельта Банк», «Фідо-
банк», «Західпромбуд», Луцький біотех-
нічний інститут.

Начальник управління земель-
них ресурсів Сергій Шабала заува-
жив, що наразі 4,5 мільйона боргу-
ють підприємства-банкрути. Зокрема, 
3,1 мільйона заборгувало ПАТ «Мосто-
буд», що перебуває на стадії банкрут-
ства, як і «Західпромбуд». Отже, це без-
надійна заборгованість.

blog.liga.net

ДЕПУТАТСЬКА РОКІРОВКА 
новенький

Володимир-Волинський 

Новим депутатом Володимир-
Волинської міської ради став Андрій 
Гудим. Він став депутатом від партії 
«Батьківщина» на заміну Олегу Ко-

вальчуку, який добровільно склав де-
путатські повноваження.

За фахом Андрій Гудим учитель, 
був членом виконавчого комітету 
міськради.

УРЯД ЗМІНИВ 
ВОЛИНСЬКІ 
ПЕРСПЕКТИВИ

децентралізація

Волинь 

21 червня Кабінет Міністрів своїм 
розпорядженням вніс зміни до 
перспективного плану формування 
територій громад Волинської області.

Зокрема, перспективний план до-
повнено Жидичинською, Дубівською, 
Колодяжненсь кою, Вишнівською, Забро-
дівською громадами.

Крім того, уточнено склад Заболот-
тівської, Зимнівської, Голобської, Городи-
щенської, Княгининівської, Литовезької, 
Павлівської, Підгайцівської, Поромів-
ської, Прилісненської, Самарівської, Ту-
рійської громад.

Нагадаємо, у Волинській області вже 
створено 20 об’єднаних громад.

ПОЇЗД УБИВ ЧОЛОВІКА 

аварія 

Ківерцівський район 

54-річний житель села Борохів Ківерцівського 
району в стані алкогольного сп’яніння 
потрапив під потяг сполученням «Київ-
Ковель». Трагедія трапилася 26 червня 
близько 22 години.

Від отриманих травм чоловік помер на місці 
пригоди, повідомляє сектор комунікації поліції 
Волинської області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за 
ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або 
експлуатації залізничного, водного чи повітряно-
го транспорту).

ХІРУРГ ОТРИМАВ ЗВАННЯ ЗАСЛУЖЕНОГО 
відзнака

Камінь-Каширський 

Відповідно до наказу Президента 
України, завідувач хірургічного 
відділення Камінь-Каширської 
центральної районної лікарні Валерій 
Соловей отримав звання «Заслужений 
лікар України».

Валерій Соловей – хірург із багаторіч-
ним стажем. Людські життя він рятує понад 
30 років. Лікар каже, що у їхній лікарні за 
день буває по п’ять операцій, два-три кеса-
реві розтини. Загалом тут проводять більш 
як тисячу оперативних втручань на рік.Валерій Соловей

ПЕРЕКРИЮТЬ 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПЕРЕЇЗД 

майте на увазі

Рожище 

Залізничний переїзд на вулиці Граничній у Рожищі 
перекриють у зв’язку з ремонтними роботами, 
повідомили у мерії.

З 8:00 3 липня до 17:00 7 липня залізничний переїзд 
316 км та підходи до нього в Рожищі (вул. Гагаріна) будуть 
тимчасово перекриті у зв’язку з виконанням робіт із по-
точного ремонту настилу.

Об’їзд автотранспорту буде здійснюватися через за-
лізничний переїзд 315 км (вулицею Незалежності).

Працівники ківерцівської дистанції колії сподіваються 
на розуміння і просять вибачити за тимчасові незручнос-
ті, спричинені виконанням необхідних робіт.

rozhyschevgolos.in.ua

dialog.lviv.ua

volynnew
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Трагедія трапилася у Люблінському воєводстві

Перекриття тимчасове – з 3 до 7 липня
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Уїнстон Черчилль
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міжнародна політика

  Тетяна ГРІШИНА

  Ірина ДУДЕЙКО  
Луцьк 

20 червня 
президент 
України Петро 

Порошенко зустрівся 
з президентом США 
Дональдом Трампом, віце-
президентом Майком 
Пенсом та радником 
президента з питань 
національної безпеки 
Гербертом Макмастером. 
Судячи з вражень обох 
глав держав, лідери 
країн залишилися 
задоволені почутим. 
Порошенко вихваляв 
Трампа та всіляко давав 
зрозуміти, що саме він та 
його підтримка стануть 
рятівною паличкою для 
української нації. 

«Ми отримали і тверду підтрим-
ку з боку США щодо суверенітету, 
територіальної цілісності, неза-
лежності нашої держави, і тверду 
підтримку в продовженні реформ 
в Україні», – сказав Порошенко. Піз-
ніше, коментуючи зустріч західним 
ЗМІ, він навіть порівняв президента 
США із його попередником Рейга-
ном, коли той поклав край холодній 
війні без єдиного пострілу. 

Щодо самого Трампа, то він та-
кож був доволі ввічливим, зазначив-
ши, що для нього є великою честю 
зустрітися із президентом України – 
країни, у справи якої, як підкреслив 
президент США, залучені усі. 

«Ми мали дуже-дуже хорошу 

ПЕРШЕ ПОБАЧЕННЯ З НОВАЧКАМИ 

НЕАРОМАТНА ПРОБЛЕМА: 
РЕАЛЬНІ КРОКИ ТА ПРОВОКАЦІЇ 

наболіле хто блокує? 

дискусію, досягнуто значного про-
гресу. І обговорення триватимуть 
протягом дня», – зазначив Трамп.

Попри такі реверанси, ситуацію, 
на думку багатьох оглядачів, варто 
розглядати у більш широкому кон-
тексті. Разом з тим, західні ЗМІ, оці-
нюючи зустріч, звертали увагу на її 
деталі, а саме – скромність: не було 
ані спільного брифінгу, ані вечері, 
та й сама можливість зустрічі була 
до останнього під питанням. Спо-
чатку її заявили у форматі drop-in, 
тобто нетривалої зустрічі без фор-
мальностей. Потім в адміністрації 
президента США дещо підняли тон.  
У медіа акцентують увагу на тому, 
що куди привіт ніше Порошенка 

прийняли в Пентагоні, ніж у Білому 
домі. 

Попри ці всі нюанси, більшу 
роль відіграє сам факт, що зустріч 
відбулася. А саме – до липневого са-
міту G20, що відбудеться у Гамбурзі. 
Очікується, що там американський 
лідер уперше зустрінеться з прези-
дентом Росії Володимиром Путіним. 
Саме тому те, що цій зустрічі пере-
дувала зустріч з українською сторо-
ною, позитивно оцінює вітчизняний 
політикум. 

Хоча, як вважає журналіст Ві-
талій Портніков, цей крок Трампа 
варто розцінювати не лише у пло-
щині зовнішньої політики США, а й 
внутрішніх передумов. Ідеться про 

Верховної Ради Ірина Геращенко 
пояснила: «Є спільність позицій, і 
це головне. Щодо конкретних угод, 
то зараз триває робота над їх підго-
товкою і формалізацією, зокрема в 
безпековій сфері». 

Доки відомо, що позиція щодо 
США і запровадження санкцій збен-
тежили російських дипломатів. Так, 
керівник російського МЗС Сергій 
Лавров, відповідаючи на питання 
про нові санкції США проти РФ, на-
звав їх «русофобською одержиміс-
тю американських колег». 

«Порошенко не може виконати 
зобов’язання за Мінськими угода-
ми, а санкції – проти Росії», – дорік-
нув він. 

Після візиту до США Порошен-
ко мав зустріч із новообраним 
президентом Франції Емануелем 
Макроном. Очевидно, що Макрон 
теж хотів узгодити позицію щодо 
України до G20. Він уже зустрічався 
до Порошенка з Путіним. Із плюсів 
для України – те, що Макрон назвав 
Росію агресором стосовно України. 

«Агресія походить з Росії, тобто 
агресором є не Україна. Також ми 
визнаємо, що анексія Криму є не-
законною, значить, ми всі знаємо, 
хто розпочав війну і хто створив цю 
ситуацію, в якій ми перебуваємо», – 
сказав Макрон.

Тепер залишається дочекати-
ся, чи буде в розмові на саміті «Три 
моря», що запланований у Польщі 
перед з’їздом великої двадцятки, 
згадано Україну. Ключовим питан-
ням залишається й те, коли в коман-
ді Трампа визначать свою політику 
щодо українського питання. 

Проблема із неприємним 
запахом у Луцьку в 2017 

році виникла не вперше. Ще 
влітку 2016-го лучани відчували 
сморід у нічну та вечірню пори. 
Тоді залагодити проблему так і 
не вдалося. Вона має не єдину 
причину, а тому до ї ї розв’язання 
потрібно підходити комплексно, 
вважає виконувач повноважень 
міського голови Луцька Ігор 
Поліщук. 

Одним із джерел смороду була робо-
та заводу ТзОВ «Біопаливно-енергетична 
компанія», що працює на території Гнідав-
ського цукрового заводу. Відходи вироб-
ництва, контактуючи з нечистотами у від-
стійниках, вступали  у реакцію, наслідком 
якої був запах. За втручання влади уже по-
над місяць завод не працює. Він за влас-
ний кошт проводить осушення території, 
де були нечистоти, та фільтрацію. 

До слова, Держпродспоживслужба по-
запланово перевірила ТзОВ «Біопаливно-
енергетична компанія» та Гнідавський 
цукровий завод щодо дотримання ними 
вимог санітарного законодавства. Про 
виявлені порушення поінформували у 
відповіді на запит народного депутата 
України від УКРОПу Ірини Констанкевич. 
За результатами перевірки, обом підпри-
ємствам надано приписи про порушення. 
Зокрема, не витримана санітарна зона, 
відсутній дозвіл на викиди шкідливих 
речовин в атмосферне повітря ТзОВ «Біо 
Пек», у відібраних пробах атмосферного 
повітря встановлено перевищення гра-
нично допустимої норми аміаку та сірко-
водню поблизу житлової забудови села 
Гірка Полонка в межах санітарно-захисної 
зони та на відстані 520 метрів.

Луцьк 

Пленарний тиждень у Верховній 
Раді закінчується, а на порядок 
денний питання про вибори луцького 
міського голови так і не винесли. 
Попередньо рішення про те, що їх 
планують на 24 вересня, ухвалили 
члени Комітету з питань державного 
будівництва, регіональної політики 
та місцевого самоврядування 
Верховної Ради України.

У депутатів залишаються лічені дні роботи 
в форматі пленарних засідань, а далі – каніку-
ли. Тож цілком імовірно, що вибори міського 
голови, які планували на 24 вересня, не від-
будуться. 

«Чи буде це питання винесено на поря-
док денний – невідомо. Я говорив з Андрієм 
Парубієм, керівниками фракцій, щоб питання 
внесли на порядок денний і таки ухвалили рі-
шення, аби вибори міського голови в Луцьку 
відбулися 24 вересня. Якщо цього не станеть-
ся, то сесія працюватиме вже у вересні, і вибо-
ри можуть відбутися у грудні-січні 2017-2018 
років. А ситуація в Луцьку нестабільна. Тому 
не треба затягувати із цим голосуванням», – 
прокоментував нардеп Ігор Гузь.

Його підтримала і колега по парламенту 
Ірина Констанкевич, зазначивши, що місто 
мусить мати законного міського голову. Поки 
невідомо, з чим пов’язана затримка. Викону-
вач повноважень міського голови Ігор По-
лішук висловлював припущення, що виною 
всьому – відсутність кандидата від партії, що 
має більшість у парламенті, тобто Блоку Пет-
ра Порошенка. 

ВИБОРИ 
ПІД ЗАГРОЗОЮ 

Звернено увагу, що відповідними норма-
ми також не рекомендовано перекачування 
стоків каналізації з мікрорайону Вересневе 
Луцька на поля фільтрації цукрового заводу. 
Зауважено, що мулові карти переповнені та 
не очищені. Тож Луцька міська рада, аби на-
лежно облаштувати каналізацію в мікрора-
йоні Вересневе, веде роботи з переключення 
фекальних відходів мікрорайону в міську сис-
тему каналізації. Процес тривалий та займе 
кілька місяців. Хоча ці роботи була потреба 
та змога виконати ще кілька років тому, адже 
місцеві неодноразово говорили про пробле-
му. Досі питання залишалося лише обіцян-
кою. 

Другою причиною Ігор Поліщук назвав не-
санкціоновані зливи нечистот у міську каналі-
зацію. Виконавчий комітет визначив одне міс-
це – на вулиці Мамсурова, де, відповідно до 
укладених договорів, можна зливати нечис-
тоти законно. Втім не всі громадяни добро-
совісно ставляться до заборони. Як наслідок, 
муніципальна поліція та члени громадського 
формування «Варта порядку» неодноразово 
ловили порушників на гарячому. 

Наприклад, 16 червня посеред дня пійма-
ли порушника, що зливав нечистоти на вули-
ці Карбишева. Водій просто відсунув бетонне 
накриття люка й почав злив нечистот, які ви-
качали з вигрібних ям приміських сіл. 

Загалом недобросовісність та халатність 
окремих осіб часто стають причинами погір-
шення комфорту лучан. ВН писали, як нещо-
давно на вулиці Лідавській на території ТзОВ 
«Доброслав-Луцьк» під будівельним сміттям 
викинули тваринні рештки. Це спричинило 
жахливий сморід, через який потерпали меш-
канці 33-го мікрорайону. 

Тими ж днями на вулиці Мамсурова знай-
шли закопані у пакетах рештки шкір тварин, 
кишки та кості. Запах стояв такий, кажуть оче-
видці, що годі було дихати без респіраторної 
маски. Спричиняли сморід і жомні відходи, 
які нещодавно викинули на поле, що є тери-
торією Боратинської сільської ради. 

А 26 червня у спальному районі на вули-
ці Чорновола прямісінько в сміттєвих баках 
та біля них валялися голови телят та шкури. 
Поблизу немає м’ясних цехів, тож кому вигід-
но, аби ці відходи потрапили у баки перед очі 
міщан, чи не є це провокацією – залишається 
лише здогадуватися. Адже тему смороду вже 
встигли політизувати. Наприклад, у районі 
ДПЗ збирали підписи під зверненням до нар-
депа Ігоря Лапіна, аби той розв’язав ситуацію. 
Що заважало мажоритарнику від Луцька, 
який є представником громадськості з 2014 
року, працювати в окрузі задля розв’язання 
цього питання ось уже три роки, залишається 
відкритим питанням.  

відставку радника із національної 
безпеки США Флінна і розслідуван-
ня, що було потім. Є звинувачення 
щодо зв’язків передвиборчої кам-
панії Трампа з російськими фігу-
рантами різного рівня. Тож зустріч 
з українським президентом дасть 
Трампу змогу вести майбутній діа-
лог із Путіним, не боячись звинува-
чень у залежності від Кремля. 

«При цьому загального підходу 
нової адміністрації до розв’язання 
української кризи і методів під-
тримки України все ще не обрано 
і не може бути обрано, оскільки 
цього разу він буде визначатися 
не лише зовнішньополітичним, а 
й внутрішньополітичним контекс-
том – і значення України у ході роз-
витку подій буде зростати лише 
тому, що жодного іншого реально-
го захисту від звинувачень у залеж-
ності від Путіна в американського 
президента немає», – зазначає 
Портніков. 

Загалом же за результатами 
зустрічі було досягнуто наступних 
домовленостей: Мінський формат 
перемовин щодо Донбасу зміню-
ватися не буде; США підтвердили 
свою політику санкцій щодо Росії; 
відбудеться розширення співпраці 
у воєнно-технічній сфері; можли-
ва співпраця в енергетичній сфері, 
зокрема, закупівлі американського 
вугілля з Пенсильванії, скрапленого 
газу з Луїзіани. 

Конкретних угод підписано не 
було. В інтерв’ю виданню «Європей-
ська правда» перший віце-спікер 
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Петро Порошенко і Дональд Трамп

Сморід має кілька причин, і розв’язувати 
цю проблему треба комплексно



Кожна людина має відчути, що вона мусить знайти свою життєву місію. Мартін Лютер Кінг
www.volynnews.com
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  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

навчальний процес

законопроект

УЧЕНЬ МАЄ БУТИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ

Зіновія Лещенко 
очолила управління 
освіти Луцькради 

нещодавно. Вона вважає, 
що освітня галузь має 
розвиватися на принципах 
партнерства педагогів та 
батьків, а учням потрібно 
створювати такі умови, 
аби після закінчення 
школи вони були 
конкурентоспроможними 
у різних сферах життя. Про 
бачення розвитку галузі, 
розв’язання головних 
проблем та визначення 
пріоритетів у роботі 
говоримо далі. 

– Нещодавно в Луцьку запо-
чаткували практику створення 
фондів розвитку при школах. Чи 
зробило це допомогу закладам 
більш прозорою та ефективною? 

– Міська влада зараз виділяє хо-
роше фінансування на розв’язання 
болючих питань, із якими й незруч-
но було б звертатися до батьків. 
Зок рема, це заміна труб, покрівель, 
капремонт приміщень, вентиляцій, 
встановлення огорож тощо. Такі 
роботи є дороговартісними. Щодо 
фондів розвитку, то спочатку я до 
цього поставилася з недовірою. 
Втім, коли почала спілкувалася з 
керівниками навчальних закладів, 
де фонди вже створено, побачила 
в цьому перспективу. Завдяки спів-
фінансуванню вдається залагоджу-
вати багато актуальних проблем у 
навчальному закладі, зокрема, це 
оснащення технічними засобами, 
придбання літератури, сучасних 
приладів для кабінетів тощо.

– У Луцьку було кілька тендер-
них скандалів, пов’язаних із по-
стачанням сумнівних продуктів 
у школи та дитсадочки. Чи можна 
бути нині впевненим, що такі си-
туації не повторяться?

– Перше, що ми зробили, – це 
сформували новий склад тендер-
ного комітету. Далі, аби вони могли 
правильно проводити процедуру, 
ми знайшли людей, які надають 
консалтингові послуги, а вони за-
просили наших працівників на на-

вчання при Східноєвропейському 
національному університеті імені 
Лесі Українки. Ми домовилися з вет-
санслужбою про проведення екс-
пертизи продуктів харчування. Бо, 
згідно з документацією, все може 
мати гарний вигляд, а насправ-
ді – бути неякісним. Тим часом ми 
стаємо заручниками ситуації – не 
можемо розглядати дорожчу про-
позицію, навіть якщо якість краща, 
бо в тендері автоматично перемагає 
той, хто пропонує найкращу ціну. 
Тому, щоб не було сумних наслідків, 
кожну першу партію нового про-
дукту перевірятимуть у лабораторії. 
Для мене вкрай важливо, аби наші 
діти отримували якісне харчування.

– Уже кілька років у місті пра-
цює електронна черга в садочки. 
Чи є результативною ця система?

– Система передбачала рівний 
доступ усіх вихованців до дошкіль-
ної освіти. Ми отримали можливість 
моніторити чергу. Батьки можуть 
бачити наявність вільних місць, ін-
формацію про те, на якому місці в 
черзі вони перебувають, які є пер-
спективи влаштування дитини у на-
вчальний заклад. Ця система спрос-
тила процедуру влаштування дітей 
у ДНЗ, також вона зменшує вплив 

на цей процес людського фактору. 
Попри це, інколи можна почути, що 
така процедура не є дієвою, мов-
ляв, влаштовують дітей і поза чер-
гою. Так, це є, але позачерговість 
базується на законних підставах 
та стосується дітей учасників АТО, 
дітей-переселенців, дітей, чиї бать-
ки виконують відповідні обов’язки 
в правоохоронних і правозахисних 
структурах.

– Де заплановано відкриття 
нових місць?

– У перші роки незалежності 
України багато приміщень ДНЗ змі-
нили цільове призначення. Попри 
це, ми робимо все можливе, аби 
черга зменшувалася, й маємо хоро-
ші результати. Якщо колись у черзі 
було 1500 дітей, то нині – близько 
900. Є надія, що колись вона взагалі 
зникне. Зараз ідеться про відкриття 
ще одного дошкільного навчально-
го закладу в приміщенні, де розта-
шований центр зайнятості. Колись 
там було шість вікових груп, утім, 
зробивши його таким, щоб відпо-
відав сучасним вимогам, зможемо 
відкрити чотири групи. Це дасть 
змогу додатково зарахувати до ДНЗ 
120 дітей. Завдяки ініціативі викону-
вача повноважень луцького місько-

го голови Ігоря Поліщука, процес 
рухається швидкими темпами: він 
запропонував провести рекон-
струкцію ІІІ корпусу приміщення 
школи-інтернату під новий ДНЗ. За 
попередніми розрахунками, там 
теж вдасться зарахувати 120 дітей. 

– Непокоїть батьків стан 
здоров’я школярів. Багатьох ді-
тей відправляють до спеціальної 
медичної групи.  

– Упродовж останніх трьох ро-
ків у Луцьку спостерігається тенден-
ція до зменшення кількості дітей, 
яких лікарі відносять до спецгрупи. 
Цього року таких 1,2% від загальної 
кількості школярів. Учні, яким ліка-
рі рекомендують обмежити фізичні 
навантаження, займаються в окре-
мих групах. Окрім цього, в Луцьку є 
близько 300 школярів, які мають фі-
зичні вади. На жаль, коли будували 
школи в радянські часи, то не вра-
ховували умов для дітей з особли-
вими потребами. Натомість зараз це 
питання під особливим контролем. 
Так, у нас є реабілітаційний центр, 
де навчаються 269 дітей з різними 
вадами здоров’я. Тут є спеціальні 
кабінети: офтальмологічний, фізіо-
терапевтичний, стоматологічний, 
масажний, три логопедичні, психо-
логічні, ритміки, палата для лікуван-
ня, сенсорна кімната тощо. Також у 
Луцьку організовано інклюзивне 
навчання. Сьогодні інклюзивні кла-
си вже створено в школах №3 (п’ять 
дітей), №12, 20, 26 (по одній дитині), 
№15 (дев’ять учнів), ДНЗ №9 (три ди-
тини), ДНЗ №38 (11 дітей). При кож-
ному такому шкільному закладі є 

ставки для асистентів учителів. Ціка-
во, що, крім комунальних закладів, у 
Луцьку функціонує й одна приватна 
школа «Скарбниця мудрості», яка 
розташована в районі НВК №24. Це 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із 
поглибленим вивченням іноземної 
мови, інклюзивним навчанням. Там 
зараз навчається 86 дітей у 1-6 кла-
сах, троє з тих діток – в інклюзивних 
класах. 

– Як це впливає на розвиток 
школярів?

– Ми бачимо позитивні зміни – 
діти стають відкритими, хочуть на-
вчатися та починають повноцінно 
жити. Спостерігаємо, як трепетно 
до особливих діток ставляться їхні 
однокласники. Я ніде не бачила, 
щоб із таких сміялися. А завтра ці 
діти стануть дорослими й продов-
жуватимуть подавати руку допо-
моги одноліткам. Так ми формуємо 
дитячу свідомість та переорієнтову-
ємо свідомість дорослих. Ще одна 
хвороба, про яку раніше не знали, 
але яку мають сотні луцьких шко-
лярів, – дислексія (нездатність ово-
лодіти навичками читання текстів). 
Зауважу, що ця недуга абсолютно 
не пов’язана з інтелектуальним по-
тенціалом людини. Зазвичай фа-
хівці вбачають у цьому спадковість 
та вплив соціально-психологічних 
факторів. Зокрема, йдеться про те, 
скільки уваги батьки приділяють ди-
тині, чи є достатній мовний контакт 
тощо.

– У чому особливості навчан-
ня таких діток? 

– Колись учні складали нормати-
ви на швидкість читання, а зараз це 
скасували, вочевидь і через дислек-
сію, адже уявіть, який це був стрес 
для дітей. Наголошу, щоб не було 
страшно читачам, зокрема батькам: 
немає збудника хвороби дислексії. 
Це пов’язано з нервовою системою: 
на якомусь етапі психіка не завер-
шила формування. Відповідно, до 
таких дітей застосовують спеціаль-
ний підхід у навчанні. Крім проблем 
із читанням, вони мають проблеми і 
з письмом, фіксацією власного міс-
ця в просторі тощо. Тому важливо, 
аби батьки придивлялися до дітей 
змалечку. Якщо ж побачать нетради-
ційну поведінку малечі, то, вже коли 
дитинка прийде в ДНЗ, можна буде 
підібрати належний інструментарій 
для корекції. Це дозволить вивести 
малечу на належний рівень сприй-
няття інформації та орієнтації.

  Анастасія КОРЕЦЬКА

Ідеї та реформи Міністерства 
освіти часто не вписуються 

в українські реалії та 
впроваджуються на місцях у 
спотвореному вигляді. Про це під 
час засідання Комітету Верховної 
Ради України з питань освіти та 
науки заявила народний депутат 
від УКРОПу Ірина Констанкевич.

Парламентар переконана: попри те, що 
над проектом закону «Про освіту» здійснено 
справді глибоку та ретельну роботу, деякі мо-
менти потребують доопрацювання. 

«Дуже вдячна, що багато правок, які я за-
пропонувала, було внесено до проекту. Цей 
закон надзвичайно важливий, адже від нього 
залежить, яким буде майбутнє нашої держави. 
На жаль, у країні, яка перебуває в стані війни, 
освіта не фінансується на належному рівні. Ра-
зом з тим, багато питань знайшли компромісне 
розв’язання, – зазначає депутат. – Є кілька пра-
вок, які не було взято до уваги, проте я все ж 
наполягатиму на їх розгляді. Йдеться про мате-
ріальну підтримку гарячого харчування дітей 
1-4 класів, дітей-сиріт та дітей, які навчаються 
у дошкільних навчальних закладах. Також я пе-
реконана, що важливою є правка, що стосуєть-

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ЯКЩО ПЕРЕКЛАСТИ 
ПОЗАШКІЛЛЯ НА МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, 
СТРАЖДАТИМУТЬ СІЛЬСЬКІ ШКОЛИ»

ся позашкілля. Перекладання цієї сфери освіти 
на місцеві бюджети призведе до закриття та-
ких закладів, особливо це стосується сільської 
місцевості. Хочеться, щоб було розставлено 
правильні акценти, щоб позашкільній освіті у 
регіонах дали шанс на життя».

За словами нардепа, не було враховано 
також дуже важливу правку щодо статті «Мова 
освіти». 

«Позиція комітету не влаштовує мене та 
моїх колег з УКРОПу, адже ми пропонували ви-
вчення мов нацменшин, а не навчання ними. 

Єдиною мовою освітнього процесу в Україні 
має бути українська. Думаю, що сьома стаття 
законопроекту (про мову освіти) гостро дис-
кутуватиметься в сесійній залі, адже вона сто-
сується інтересів багатьох мільйонів людей в 
Україні. Ми відстоюватимемо власну позицію 
й подамо свою окрему думку до протоколу 
засідання комітету», – наголосила Ірина Кон-
станкевич.

Варто зауважити, що до законопроекту 
«Про освіту» надійшло більш як тисяча правок. 
Ірина Констанкевич спільно з іншими народ-
ними депутатами від УКРОПу подали понад 60 
правок, з яких 70% підтримано. Ці правки сто-
сувалися гарантій державного забезпечення 
безплатними підручниками учнів та педагогів 
загальноосвітніх шкіл; забезпечення місцевих 
бюджетів у повному обсязі освітньою субвен-
цією для доступного та безоплатного здобу-
вання дошкільної, повної загальної середньої 
та професійної освіти; фінансування вищої 
професійної освіти; безоплатного підключення 
та користування у вищих навчальних закладах 
Єдиною електронною державною базою з пи-
тань освіти; мінімального окладу педагогічно-
го працівника; робочого часу та навантаження 
педагогічних та науково-педагогічних праців-
ників; врахування потреб і пропозицій тери-
торіальних громад щодо організації здобуття 

освіти; безоплатного користування житлово-
комунальними послугами та компенсації про-
їзду до місця роботи і в зворотному напрямку у 
межах встановлених норм (за умов розподілу 
на роботу в сільську місцевість і селища місь-
кого типу) тощо.

До дислектиків 
належали такі 
геніальні люди, 
як Ганс Крістіан 
Андерсен, Уїнстон 
Черчиль, Людвіг 
ван Бетховен, 
Вольфґанґ Амадей 
Моцарт, Томас 
Едісон, Джон 
Леннон, Пабло 
Пікассо, Стів Джобс.

Вадим
 П

анаф
ідін

ednist.info

Зіновія Лещенко

Єдиною мовою навчання 
має бути українська
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  Підготувала 
Ірина ДУДЕЙКО  

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА  

Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, які 
потребують знання 

законів. Як грамотно 
вийти зі складної ситуації, 

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

«Сусід збудував відкритий ко-
рівник за 5 м від мого дому! Від-
повідно до будівельних норм, 
відстань має бути не менш як 

12 м. Я звернувся в сільраду із заявою 
про порушення будівельних норм та 
норм СЕС, а також про порушення моїх 
конституційних прав. А голова сільради 
зробив аукціон! І після цього надає мені 
відписки на всі мої заяви, відмовляєть-
ся винести справу на адмінкомісію. Яки-
ми мають бути мої подальші кроки?» 

Ви маєте звернутися до санепідслуж-
би, оскільки погодженню з цією устано-
вою, відповідно до п. 2.2. Державних са-
нітарних правил планування та забудови 
населених пунктів, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 
19 червня 1996 р. N 173, підлягають, зокре-
ма, схеми розвитку та розміщення галузей 
народного господарства і галузей промис-
ловості; проекти детального планування 
і забудови; проекти окремих будівель 
та споруд; схеми і проекти інженерного 
обладнання та благоустрою населених 
пунктів (водопостачання, каналізування, 
санітарної очистки тощо). І вже нехай сан-
станція в межах своєї компетенції зафіксує 
факт порушення норм при будівництві 
корівника. Також вам не завадить зверну-
тися до місцевого органу Держархбудкон-
тролю при райдержадміністрації із заявою 
про порушення ДБН. І вже після проведен-
ня перевірок цими держорганами можна 
зобов’язати сусіда через суд знести корів-
ник.

«Мої бабуся та дідусь разом 
були прописані в квартирі. Після 
смерті дідуся бабуся звернулася 
до нотаріуса, щоб написати за-

яву на право вступити у спадок, аби пе-
реоформити документи на квартиру на 
себе, але нотаріус повідомив, що зараз 
заяви писати не треба, адже вони були 
прописані разом, тож дружина автома-
тично стає спадкоємцем. Чи це справді 
так?»

Якщо бабуся була прописана разом із 
дідусем на момент його смерті, то писати 
заяву про прийняття спадщини не потріб-
но. Вона вважається такою, що прийняла її.

«Я розлучаюся з чоловіком че-
рез суд, бо в нас є маленька ди-
тина. Як швидко після рішення 
суду я можу оформити купівлю 

житла, щоб колишній чоловік не мав на 
нього права?»

Наступного дня після набуття рішен-
ням суду про розірвання шлюбу законної 
сили. Воно набуває сили через 10 днів піс-
ля його проголошення, якщо не буде пода-
но апеляційної скарги.

«Чи можна купити квартиру, коли 
в ній зареєстрована душевнохво-
ра людина? Це помешкання після 
смерті матері дісталося психічно 

хворій доньці. Вона проживає разом із 
племінницею в іншому місті, на лікуван-
ня її відвозять до лікарні в той район, де 
вона зареєстрована (не живе за місцем 
реєстрації більш як п’ять років)».

Таку квартиру можна купити, якщо 
продавцем виступатиме офіційний опікун 
душевнохворої людини і буде отримано 
дозвіл органу опіки та піклування на про-
даж цієї квартири.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

новації 

ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВОДІЇВ ОНОВИЛИ БІЛЕТИ 

До кінця червня 
теоретичну частину 

іспиту для отримання 
посвідчення водія 
українці почнуть 
складати за новими 
виправленими питаннями 
з Правил дорожнього 
руху в сервісних центрах 
Міністерства внутрішніх 
справ. 

Введенню новації передувало 
громадське онлайн-обговорення 
екзаменаційних питань, за якими 
досі складали іспит. У обговорен-
ні взяли участь понад 10 тисяч 
осіб – це і пересічні громадяни, 
і викладачі профільних навчаль-
них закладів. Загалом тестовою 
версією білетів з ПДР скористали-
ся 111 899 разів. До питань було 

внесено більш як 800 поправок, 
звітують у Головному сервісному 
центрі МВС. 

«Наша мета полягала в тому, 
аби провести детальний аналіз 
усіх пропозицій та зауважень до 
екзаменаційних питань, вилучи-
ти логічні помилки, двозначність 
у варіантах відповідей та невід-
повідності», – зазначив началь-

ник Головного сер-
вісного центру МВС 
Владислав Криклій.

Питання актуалізували, ви-
правивши їх відповідно до сучас-
ної ситуації на дорогах. Більше 
уваги в білетах приділили прак-
тичним навичкам, які знадоб-
ляться майбутнім водіям під час 
керування транспортними засо-

Стимулювальний тариф, або RAB-регулювання 
(Regulatory Asset Base – регульована база 
інвестиційного капіталу) – система тарифоутворення 
на основі довгострокового регулювання тарифів, 
спрямованого на залучення інвестицій для 
будівництва та модернізації інфраструктури 
електричних мереж і стимулювання ефективності 
витрат електророзподільних компаній.

КОШТИ ЗА ЕЛЕКТРОКОМУНІКАЦІЇ 
НА НОВИХ МАСИВАХ ЛЮДЯМ 
ПОВЕРТАТИМЕ ОБЛЕНЕРГО

на часі

Згідно з українським 
законодавством, споживач 
енергетичних послуг 

сплачує і за матеріали, і за 
підключення до мереж, і за 
користування електроенергією. 
На жаль, за таких умов 
захищений лише монополіст 
на ринку енергетики в особі 
обленерго. 

З наболілими питаннями щодо елек-
троенергії громади Маневицького, Ка-
мінь-Каширського та Любешівського 
районів неодноразово зверталися до 
народного депутата України від УКРОПу 
Ірини Констанкевич та голови Волинської 
обласної ради Ігоря Палиці.

Неабиякою проблемою є і підключен-
ня до електромереж на новостворених 
житлових масивах. Адже, за вимогами 
«Правил приєднання електроустановок 
до електричних мереж», громадяни ма-
ють із власної кишені оплатити вартість 
обладнання, підключення, а потім без-
платно передати нові мережі на баланс 
«Волиньобленерго». Це непосильно для 
пересічних громадян, вважають селяни. 
Адже вартість цих робіт подекуди сягає 
сотень тисяч гривень. Аби підключитися 
до мереж, селяни створюють кооперати-
ви. Але навіть об’єднання не розв’язують 
цього питання. Селяни кажуть, що для 
них нереально сплачувати такі суми за 
енергетичні послуги. А тому людям до-
водиться шукати альтернативні шляхи 
підключення електроенергії, які часто є 
нелегальними.

Днями представники УКРОПу зареє-
стрували у Верховній Раді проект закону 

бами. Окрім цього, питання згру-
пували відповідно до категорій 
водійського посвідчення. Таким 
чином, водіям легкових автомо-
білів, наприклад, не доведеться 
відповідати на питання, пов’язані 
з управлінням автобусами чи ван-

тажівками. Наразі таких питань 
буде введено 2500 з можливіс-

тю їх доповнення, з’являтися 
під час іспиту вони будуть 

випадково.
До кінця 2017 року 

заплановано також 
впровадження поси-
леного контролю над 

процесом складання і 
теоретичних, і практичних іспи-
тів. Наприклад, для практичного 
складання екзамену в авто пла-
нують встановити відеореєстра-
тори. 

За станом на 31 березня 2017 
року в Україні видано більш як 81 
тисячу посвідчень водія вперше. 

Система 
стимулювального 
тарифоутворення 
вже довела свою 
ефективність у 
Великобританії, Франції, 
Німеччині, Норвегії та 
інших країнах Європи. 
Крім того, перехід на нову 
систему передбачений 
Угодою про асоціацію між 
Україною та Євросоюзом.

щодо запровадження стимулювального тарифоут-
ворення при приєднанні електроустановок до елек-
тричних мереж.

«Пропонуємо зобов’язати обленерго повертати 
громадянам кошти, які вони витратили на будівни-

цтво трансформаторних підстанцій та 
ліній електропередач. Термін відшкоду-
вання складатиме п’ять років з моменту 
отримання об’єктів на баланс», – пояснює 
Ірина Констанкевич.

«Мета впровадження стимулюваль-
ного тарифоутворення насамперед по-
лягає в активізації залучення коштів для 
модернізації мереж. Це дозволить змен-
шити кількість і тривалість аварійних 
відключень, а отже – підвищиться рівень 
якості та надійності елект ропостачання, 
знизяться технологічні втрати електро-
енергії», – йдеться у пояснювальній за-
писці до законопроекту.

Автори зазначають, що при запрова-
дженні RAB-регулювання споживачі не 
відчують зростання роздрібних тарифів, 
а плата за приєднання до мереж нових 
абонентів, навпаки, зменшиться. Крім 
того, визначення потрібного доходу від 
енергопостачальної діяльності стиму-
люватиме обленерго працювати більш 
ефективно, зокрема через залучення ін-
вестицій, скорочення неефективних ви-
трат та забезпечення якісного постачан-
ня електроенергії.

За словами депутатів від УКРОПу, 
поки прибутки енергопостачальників 
регулюватимуться постановами НКРЕКП 
у ручному режимі, обленерго залиша-
тимуться зацікавленими в штучному за-
вищенні закладених у тарифах витрат, 
перетворюючи їх на доходи через сірі 
схеми.

Законопроект зареєстрували в парла-
менті нардепи Тарас Батенко, Ірина Кон-
станкевич, Віктор Шевченко, Олександр 
Дубінін, Віталій Купрій, Валентин Дідич та 
Олександр Шевченко.
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«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект
Інформаційне агентство 
«Волинські Новини» у 
партнерстві з Волинською 
обласною організацією 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – 
УКРОП» реалізовує соціаль-
но-інформаційний проект 
«НА МЕЖІ». Якщо у вашому 
селі чи місті є школа, дитячий 
садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному стані, 
якщо ви втомилися оббивати 
пороги органів влади, 
розповідаючи про ці проблеми, 
якщо ваша громада опинилася 
на межі, зателефонуйте нам 

(066) 342-23-22, 
(068) 816-90-46.

  Анастасія КОРЕЦЬКА
Фото автора 
Луцьк 

МІСЬКІ ДЖУНГЛІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ 
НА ЦИВІЛІЗОВАНІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ

Міські джунглі 
в Луцьку – так 
можна назвати 

територію парку, де колись 
був громадський пляж. 
Порослі чагарниками 
бетонні огорожі біля 
Стиру, сміття, яке 
залишили недобросовісні 
відпочивальники, – це все 
можна побачити біля річки. 
А колись тут курсували 
баржі, діти мали окремий 
невеличкий пляж, а 
дорослі – зону для гри у 
волейбол. 

В обласному центрі Волині офі-
ційно є два пляжі – у Центральному 
парку імені Лесі Українки поблизу 
річки Стир та Теремнівські ставки. 
Літо у містах – спекотна й важка пора. 
Згідно з опитуванням Київського 
міжнародного інституту соціології, 
дві третини українців (67,9%) вза-
галі не планують відпочивати цього 
року. Тому й не дивно, що поблизу 
водойм – завжди чимало і дорослих, 
і дітей. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ПЛЯЖІ ЛЮДНО І 
ВЗИМКУ, І ВЛІТКУ

Пляж у Центральному парку іме-
ні Лесі Українки – популярне неза-
лежно від пори року місце. Чимало 
лучан займаються моржуванням, 
а тому їх можна зустріти тут будь-
коли. Вони навіть самі встановили 
на березі два вагончики для пере-
одягання. Частина людей приходить 
лише у теплий період. Є ж просто ті, 
хто гуляє набережною, проте не ри-
зикує плавати. 

Василь Крисюк пам’ятає Цен-
тральний пляж ще з радянських ча-
сів. Чоловік із ностальгією згадує той 
період.

«Стир був такої ширини, що ми 
стрибали з кам’яних парапетів у 
воду. Морозиво і воду продавали на 
пляжі, «жаб’ятник» для дітей був. Від-
тоді чимало змінилося, хоча кожен 
новий мер обіцяв усе тут привес-
ти до ладу. Та все одно вже багато 
років поспіль ходжу сюди плавати, 
щоправда, лише влітку. На Світязь 
дорого їздити», – розповідає Василь 
Андрійович. 

Чимало дітей можна зустріти 
вдень на пляжі у парку. Менші при-
ходять з дорослими, підлітки відпо-
чивають самі. 

Третьокласник Сергій приїхав 
із Василькова Київської області до 
Луцька в гості до бабусі. Разом вони 
майже щодня ходять купатися, адже 
у місті, де проживає хлопчик, во-
дойм немає. 

«Дуже люблю плавати. Вода 
тепла. Плаваю трохи з надувним 
кругом, трохи сам, але зовсім не 
страшно, адже річка чиста, без гі-
лок», – ділиться враженнями Сергій.

Бабуся хлопця Тетяна Швецова 
ходить на цей пляж із 1989 року, дея-
кий час моржувала, зараз купається 
лише влітку. 

«Мені тут дуже подобається. Ще 
й зміни на краще є – зробили сходи. 
Раніше жахливі були, кам’яні, не над-
то безпечні що для дорослих, що для 
дітей. Зараз покриті дерев’яним на-
стилом», – каже пані Тетяна.

Недалеко від Сергійка з бабусею 
відпочиває ще одна бабуся Тетяна 
з онучками. Сонце вже стало надто 
палючим, тому вони потроху зби-
раються додому. Тетяна Дударєва 

впевнена, що плавання зміцнює іму-
нітет, тому систематично приводить 
внучок купатися. 

«Нам дуже подобається тут від-
почивати. Природа – непереверше-
на, річка – чиста. Бачу зміни, хороші 
сходи зробили, дівчатка можуть без 
остраху заходити. Кожен приходить 
і бачить те, що він хоче: хтось – при-
роду, а хтось – недоліки. Нам усього 
достатньо. Дуже добре, що є ряту-
вальний пункт, це важливо, адже те-
чія буває небезпечною», – зауважує 
Тетяна Дударєва. 

Також на пляжі понад Стиром об-
лаштовано спортивний майданчик, 
встановлений Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» (тоді ще називався 
«Новий Луцьк»). Зазвичай на ньому 
тренується чимало чоловіків різно-
го віку. Олексію Дмитруку 73 роки. 
Чоловік із задоволенням приходить 
на пляж, хоча й не плаває.

«Медицина дорога і недоступна, 
а кров треба десь розганяти. Тому 
дуже добре, що зробили тут цей май-
данчик. Я з ДПЗ приїжджаю, аби по-
займатись, – розповідає пан Олексій. 
– Сам не купаюся, але спостерігаю за 
іншими. Добре, що кущі розчистили 
понад берегом, рятувальнику так 
краще видно людей, які плавають. 
Мені доводилося бачити, як хлоп-
чину витягували, різні випадки тут 
трапляються. На жаль, буває, і в стані 
алкогольного сп’яніння лізуть купа-

тися. Бракує тут хорошого туалету та 
ще одних сходів, адже між першими 
й другими надто велика відстань». 

Нині на громадському пляжі, як 
і біля спорткомплексу, помітні змі-
ни – пофарбовано переодягальні, 
скошено траву, встановлено смітни-
ки, відновлено водопостачання на 
пляжі тощо. Додамо, що цього року 
Центральний пляж отримав пого-
дження на експлуатацію від Держ-
продспоживслужби. Під час пере-
вірки звертали особливу увагу на 
наявність джерел водопостачання, 
вбиралень, кабінок для переодяган-
ня, пунктів надання медичної допо-
моги, облаштування території тощо. 
Варто зауважити, що жоден пляж на 
озері Світязь погоджений не був. 

Ініціатива розчистити міські 
джунглі і зробити в Луцьку відпо-
чинкову зону не гіршу, ніж у столи-
ці, належить нинішній владі міста, 
виконувачу повноважень міського 
голови, голові фракції «УКРОП» у 
Луцькій міській раді Ігорю Поліщуку 
та його команді. Нагадаємо, роками 
концепція розчищення парку так 
і залишалась на папері. Цієї весни 
зміни тут таки розпочалися. Перший 
заступник луцького міського голо-
ви, укропівець Григорій Недопад 
зауважує, що поки виконано лише 
частину робіт, адже протягом бага-
тьох років пляж перебував у зане-
дбаному стані.

Також уже тривають переговори 
з інвестором для відновлення міс-
ця, де колись причалювали катери. 
Прогулянковий катер буде цікавим 
атракціоном для лучан. 

«На сьогодні ми на етапі при-
дбання мульчера, який дозволить 
зрівняти всю пляжну зону, пере-
молоти кущі й і деревця, які там є, 
вирівняти основу. У подальшому це 
дасть змогу обслуговувати цю те-
риторію за допомогою косарок», – 
каже Григорій Недопад. 

ТЕРЕМНІВСЬКІ 
СТАВКИ СТАНУТЬ 
ПРИВАБЛИВІШИМИ 

У значно кращому стані перебу-
ває на сьогодні пляж гідрологічної 
пам’ятки природи місцевого зна-
чення «Теремнівські ставки». У 2014 
році тут провели капітальний ре-
монт мосту і водоспускної споруди, 
облаштували територію. За словами 
Григорія Недопада, сьогодні розроб-
ляють методику облаштування на 
березі Теремнівських ставків руко-
мийників, душів та вбиралень. 

А відпочивальників тут не бра-
кує. Пан Юрій уперше в Луцьку, при-
їхав у гості до знайомих. Чоловік 
розповів, що там, де він проживає, 
громадського пляжу немає, улітку це 
створює певний дискомфорт.

«Пляжі в містах – це чудова зона 
для відпочинку та оздоровлення. Я 
прийшов засмагати, можливо, по-
плаваю, адже вода досить чиста. 
Пляж тут хороший, просторий і не 
засмічений», – поділився враження-
ми пан Юрій. 

У ставку плаває чимало дітла-
хів – декого контролюють з берега 
батьки, дехто прийшов відпочивати 
сам. 

Подруги Леся та Оля також від-
почивають тут із дітьми та таксою 
на кличку Шейла. Жінки кажуть, що 
часто приходять на Теремнівський 
пляж, оскільки живуть поряд. 

«Самі купаємось і дітям дозво-
ляємо. За пляжем доглядають. Дно 
більш-менш теж чисте, проте деякі 
люди не зовсім культурно поводять-
ся, кидають пляшки у воду, тому ча-
сом трапляється скло. Єдине, чого 
бракує на території, – хорошої вби-
ральні. Туалет є, але старий. Було б 
добре, якби біотуалет поставили. 
Важливо також, що рятувальники 
постійно на човні патрулюють. Знач-
но безпечніше почуваєшся», – роз-
повідає пані Леся. 

Уже цього року траплялися ви-
падки, коли доводилось витягувати 
відпочивальників з води на Терем-
нівських ставках. Рятувальник Вла-
дислав Литвинюк каже, що багато 
людей заходить у воду напідпитку, 
тому прецедентів вистачає. 

«Нещодавно 35-річного чоловіка 
витягували з води, рятували також 
15-річну дитину. Наш пост достатньо 
оснащений для надання допомоги. Є 
дві аптечки, рятувальні жилети, кру-
ги. Чергуємо і на суші, і на човні», – 
зазначив Владислав. 

Варто зауважити, що нещодавно 
з міського бюджету було виділено 
кошти для придбання ще одного ря-
тувального човна на цей пляж. 

НАОСТАНОК
Потрібно ще багато зусиль та 

фінансів, аби луцькі громадські 
пляжі відповідали стандартам. Про-
те реконструкція та облаштування 
цих місць відпочинку – не єдина 
запорука їх цивілізованого вигляду. 
Наша повага до навколишнього се-
редовища, оточення та самих себе – 
найважливіша складова хорошого і 
комфортного відпочинку.

«У процесі підготовки до пляж-
ного сезону на території пляжу в 
парку пофарбували та відремонту-
вали усе обладнання, замінили двоє 
сходів спуску в річку Стир, викосили 
траву, очистили та відремонтували 
пляжну вбиральню, подали питну 
воду у водозабірні колонки. Бетонні 
східці ми замінили на дерев’яні на 
металевому каркасі». 

Наразі замовили виготовлення 
кошторисної документації на ремонт 
бетонних сходів спуску з дамби. Дно 
річки Стир обстежили водолази на 
предмет виявлення сторонніх небез-
печних предметів та конструкцій. Усі 
виявлені затоплені предмети підня-
ли на поверхню за допомогою кра-
на», – зазначає Григорій Недопад.

Також перший заступник місько-
го голови зауважив, що триває роз-
чистка території за фізкультурно-
спортивним товариством «Спартак», 
де раніше була відпочинкова зона, 
яка з часом стала дуже занедбаною. 
Наразі там розчистили хащі, з дамби 
вже проглядається річка. Відновити 
спортінвентар, обладнати нові май-
данчики для ігор, а також облашту-
вати футбольне поле поблизу «Спар-
така», створити дитячий пляж – такі 
плани й бачення нинішньої міської 
влади.

Просторий та чистий пляж на Теремнівських ставках

Міська влада обладнала рятувальні пости усім, що потрібно

Олексій Дмитрук любить займатись на 
березі річки оздоровчою фізкультурою

Пані Тетяна з онучками переконані, 
що плавання зміцнює імунітет
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  Підготувала 
    Галина ТЕРНОВА

ТЛЯ БОЇТЬСЯ МИЛА

Багато дачників стурбовані тим, 
що на ягідних кущах уже панує 

нашестя тлі. Як боротися з цим 
шкідником, щоб не завдати шкоди 
рослинам і майбутнім плодам? 

Справді, тля – чорна або ж червона – 
небезпечний ворог, який може повністю 
знищити ягідні кущі. А позбутися шкідника 
можна за допомогою безпечних натураль-
них засобів. 

Господарське мило. Брусок нарізати 
стружкою і залити водою, щоб розчинило-
ся. На відро води беруть склянку мильного 
розчину і обприскують кущі за допомогою 
віника.  

Деревний попіл. До згаданої вище на-
стоянки можна додати склянку деревного 
попелу. У цьому випадку попіл на воді слід 
настоювати добу, а тоді додавати мильний 
розчин. 

Тютюн і попіл. На відро води беруть 
по 400 г посіченого й висушеного листя 
тютюну і попелу. Настоюють не менш як 
добу і обприскують кущі. 

Цибулиння. На відро води беруть 
200 г цибулиння. Його запарюють окро-
пом і настоюють, доки не охолоне. Потім 
поливають ягідні кущі. 

Настоянка з мандаринових чи 
апельсинових шкірок. Півлітровий сло-
їк подрібненої шкірки залити 1 л води. 
Настоювати добу, проварити 10 хвилин. 
Як охолоне, процідити і вилити у відро 
з водою. Цим розчином обприскувати 
ягідні кущі. 

Яєчна шкаралупа допоможе позбути-
ся капустянки. Шкаралупу слід висушити 
і змолоти на порошок, додати кілька кра-
пель олії і розкласти між рядками. 

 

шість соток

смакота

солоденьке

НЕЗВИЧАЙНЕ СУНИЧНЕ ВАРЕННЯ

будьмо здорові 

НА ВОЛИНІ ОЧІКУЮТЬ СПАЛАХУ КОРУ 

КАБАЧКОВИЙ РУЛЕТ 
ІЗ ГРИБАМИ ТА СИРОМКУПУЄМО КУПУЄМО 

ДОРОГО!!!ДОРОГО!!!
КУПУЄМО КУПУЄМО 
ДОРОГО!!!ДОРОГО!!!

Тел.:Тел.:
067-442-72-14  067-442-72-14  
097-676-50-15 097-676-50-15 
067-534-51-19  067-534-51-19  
067-506-97-16067-506-97-16
098-230-98-90098-230-98-90
067-401-05-71067-401-05-71

ЛІСОВОЇ СУНИЦІ ЛІСОВОЇ СУНИЦІ 
ТА ЧОРНИЦІТА ЧОРНИЦІ  

З початку 2017 року 
в Україні на кір 
захворіло понад 

700 людей. Інфекційне 
захворювання виявили у 
15 областях. За словами 
начальника обласного 
управління охорони 
здоров’я Ігоря Ващенюка, 
на Волині зафіксовано 
лише поодинокі випадки 
захворювання. Однак 
на спалах кору слід 
очікувати, адже епідемія 
охопила сусідні області. 
Медики радять зробити 
щеплення. Вакцина – 
бельгійська та перевірена. 

ЯК МОЖНА 
ЗАРАЗИТИСЯ КОРОМ

Кір – небезпечне вірусне 
захворювання. Саме ця інфек-
ція є однією з основних причин 
дитячої смертності у світі, пише 
«24 канал». Вірус дуже швидко 
поширюється – він передаєть-
ся при розмові, кашлі, чханні 
чи будь-якому тісному контак-
ті з хворим. Щойно у людини 
з’являються перші ознаки віру-
су, вона вже поширює інфекцію. 
Інкубаційний період триває від 7 
до 17 днів.

СИМПТОМИ У ДІТЕЙ 
І ДОРОСЛИХ

Найчастіше на кір хворіють 
діти та підлітки, однак, якщо 
щеплення не було, то зарази-
тись може й дорослий. Перші 
тривожні ознаки небезпечного 
вірусу – людина стає млявою, у 
неї порушується сон, знижуєть-
ся апетит. Пізніше з’являються 
нежить та кашель, а також підви-
щується температура.

Однак вже через кілька днів 
температура знижується, а от 
кашель та нежить не минають, 
а навпаки – посилюються. У цей 
період в людини стають чутливи-
ми очі, хворому важко дивитися 
на світло, інколи доходить до 
запалення ока (кон’юнктивіту). 
Часто ці симптоми можна сплу-
тати зі звичайною застудою чи 
грипом. При цьому на внутріш-

ньому боці щік, а іноді й губ, 
з’являються дрібненькі цятки. 

На 4-5 день після перших 
симптомів температура знову 
підвищується до 39-40 градусів, 
а на шкірі з’являються червоні 
цятки. У цей момент посилюєть-
ся нежить, набрякають повіки та 
все обличчя.

До симптомів може дода-
тися ще й пронос. Також може 
посилитися головний біль, інко-
ли хворі навіть непритомніють. 
Якщо хвороба проходить без 
ускладнень, то через тиждень 
хворий почувається краще. У лю-
дини нормалізується температу-
ра, минають кашель та нежить, а 
верхній шар шкіри, де був висип, 
починає відлущуватися.
УСКЛАДНЕННЯ

Цей вірус небезпечний ще 
й тим, що ускладнення після 

хвороби можуть бути важчими 
за саму недугу. Інфекція сильно 
знижує імунітет, організм стає 
чутливим до будь-якої бакте-
ріальної інфекції. Ускладнення 
можуть торкнутись і дихальної 
системи – це пневмонія, бронхіт. 
Також часто після перенесення 
вірусу може виникнути запален-
ня середнього вуха. Зазвичай це 
трапляється у маленьких дітей.

Кір залишає відбиток і на нер-
вовій системі, в деяких випадках 
може призвести до енцефаліту 
(запалення головного мозку).
ПРОФІЛАКТИКА

Як переконують медики, най-
більш дієвим захистом від кору є 
вакцинація. Її роблять дітям у 12 
місяців та 6 років.

«У країнах, де вакцинація 
проти кору охоплює більшість 
населення, люди перестають 
хворіти на цю недугу. Неприй-
нятною є ситуація, коли медики 
відмовляють молодих батьків від 
щеплення дітей. Вважаю, що це 
своєрідний медичний злочин», – 
заявила заступник Міністра охо-
рони здоров’я Оксана Сивак.

Вона також запевнила, що 
вакцина проти кору безпечна, 
надійна та ефективна. Адже її ви-
користовують не лише в Україні, 
а й у багатьох європейських кра-
їнах.

ТРЕБА ЗНАТИ 
Найкраще боротися зі шкідниками 
вранці, коли температура повіт ря 
не вища за 10 градусів тепла. 

Щоб шкідливі комахи не внади-
лися на ваш город, на грядках 
мають рости чорнобривці, настур-
ція та календула.

Ефективно допомагають бороти-
ся з тлею і хімічні засоби, однак 
якщо ви плануєте пригощати яго-
дами дітей, краще скористайтеся 
народними методами.

Для тіста: 
• 2 кабачки   • 1 цибулина
• 3 яйця  • 1 ч. ложка розпушувача тіста    
• 1 скл. борошна  • кріп

Для начинки:  
• 350 г печериць   • 1 цибулина
• 1 ст. ложка сметани  
• 100 г твердого сиру    
• сіль  • перець  • кріп  • олія  • майонез

Кабачки й цибулю натерти на тертці з ве-
ликими отворами (з кабачків витиснути зайву 
рідину). Додати жовтки, розпушувач, кріп, бо-
рошно і добре змішати. Білки збити в міцну 
піну, додати поступово в тісто, перемішуючи 
в один бік.

Деко застелити папером для випічки, 
змастити олією, викласти тісто. Випікати за 
температури 200 градусів 30-35 хв (поки не 
зарум’яниться шкірочка). Охолодити.

Не любите простих 
рецептів? Прагнете 

щоразу дивувати рідних 
і гостей незвичайними 
стравами й новими 
дивовижними смаками? 
Тоді саме для вас – 
незвичайний рецепт 
варення із суниць.

• 2 кг суниць   • 1,5 кг цукру
• 25 листочків базиліку  
• 25 листочків м’яти   
• цедра з двох лимонів

Ягоди суниці потрібно гар-
ненько промити, очистити від 
листя й занурити в цукор, щоб 
вони могли виділити сік. Зали-
шити на деякий час (близько 
години).

Зняти цедру з лимонів за 
допомогою дрібної тертки. На-

Гриби порізати пластинками і посмажити 
з цибулею, в кінці додати сметану, посолити й 
поперчити. Охолодити.

На випечений пласт тіста викласти начин-
ку, зверху посипати натертим сиром, згорнути 
рулетом. Рулет викласти на деко, зверху змас-
тити майонезом і посипати сиром, поставити 
в духовку на 10-15 хв, щоб зарум’янився сир.

liveinternet.ru

різати дрібними шматочками 
лимонну м’якоть.

Суницю покласти у воду й 
довести до кипіння. Відразу піс-
ля цього потрібно занурити в 
ємність із зацукрованою ягодою 

цедру лимона і 
його дрібні шма-
точки. Не забувайте 
час до часу помішу-
вати масу, додайте листя м’яти і 
базиліку.

Близько 15 хвилин варення 
має проваритися. Обов’язково 
знімайте піну, це треба робити 
під час варіння будь-якого ва-
рення.

Після того як ви знімете ва-
рення з плити, дайте йому ре-
тельно настоятися в темному 
приміщенні близько 8 годин. 

Після цього треба знову 
повторити процедуру з 

кипінням двічі.
Коли ви зняли ва-

рення з плити, прова-
ріть його втретє, може-
те розлити в гарячому 
вигляді, але також не 

поспішайте закривати 
кришки. Коли закатаєте 

банки, не забувайте їх по-
перевертати, зверху накрити 

папером і дуже добре закутати 
ковдрою.

Суниця – цінне джерело вітаміну C

і 
а-
йте 

Післ
по

к

к
бан

liferules.com
.ua

m
i100.info

vreditel-stoi.ru

Найчастіше на кір хворіють діти та підлітки

Пальчики оближеш!

Геть шкідників!
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ВІВТОРОК 4 липня
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 06.25, 
07.20, 08.25, 22.45, 
23.20, 00.20 Погода 
06.30, 00.25 Від першої 
особи 07.25, 23.25 На 
слуху 08.35 Паспорт.Ua 
08.45 Світ он лайн 09.00, 
16.50 Т/с «Площа Берклі» 
09.55 Д/ф «Секрети 
Вільнюса» 10.50 Т/с 
«Епоха честі» 11.45 Д/с 
«Орегонський путівник» 
12.10 Д/с «Порятунок 
ферми» 12.40, 21.30 
Новини. Спорт 13.30 Уряд 
на зв’язку з громадянами 
13.55 Т/с «Лінія захисту» 
15.20 Фольк-music 16.20 
Мистецькі історії 17.45 
М/с «Книга джунглів» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50, 22.50 З 
перших вуст 19.00, 01.55 
Новини. Культура 19.20 
Д/с «Садові скарби» 
19.55 Наші гроші 20.20, 
02.10 Про головне 21.50 
Докудрама «Мисливці за 
нацистами» 22.55, 05.50 
Вічне 23.00, 00.00, 01.00 
Підсумки 02.45 Т/с «Таксі» 
04.05 Д/с «Аболіціоністи» 
05.00 Надвечір’я. Долі 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі

04.45, 18.00 Абзац

05.39, 06.55 Kids Time

05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»

07.00 Т/с «Татусеві дочки»

19.00 Супермодель по-

українськи

21.30 Х/ф «Пустун»

23.20 Х/ф «Новачок»

01.10 М/ф «Ранго»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Україна має 

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

Павлом Костіциним»
13.45 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30, 23.05 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.30, 22.45 «Вагітна 

у 16»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.25, 18.00 «Розсміши 

коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.15 «Орел і Решка. 

Навколосвітня подорож»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
21.00 «Орел і Решка. 

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

К1
06.10, 09.15 Зірковий шлях
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.50 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

10.50, 04.35 Реальна 
містика

12.50 Агенти 
справедливості 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар»

19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

02.00 Х/ф «Неймовірний 
Халк»

УКРАЇНА
06.00, 14.30 
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, 00.30 Містична 
Україна 15.20, 23.40 Нові 
технології війни 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Технології 
їжі 19.00 Легенди 
карного розшуку 20.00 
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, 
02.05 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.45, 12.20 «Міняю 
жінку - 6»

12.40, 01.05 Т/с «Байки 
Мітяя»

13.40, 14.55, 20.15, 21.15 
Т/с «Свати - 6»

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

22.20 Т/с «Пізнє каяття»
23.20, 02.30 Х/ф «Хочу 

як Бріджет»

1+1

05.35, 18.00, 19.00 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

06.30 Мультфільм
06.50, 20.00, 03.35 

«Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

08.20 «Орел і Решка. На 
краю світу»

10.15 «Давай 
одружимося»

12.10, 20.40 Т/с 
«Підземний перехід»

16.45 «Речдок»
17.40 Новини
22.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»
00.35 Т/с «Чотири пори 

літа»
04.15 «уДачний проект»
04.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Більше ніж правда
11.30, 13.20 Х/ф 

«Метеор»
14.00 Т/с 

«Володимирська, 15»
16.10 Т/с «Демони»
17.55, 21.25 Т/с 

«Снайпер. Зброя 
відплати»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.10 Х/ф «Колонія»
23.55 Т/с «Лас-Вегас»
00.50 Х/ф «Шосе смерті»
02.05 Провокатор
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.30 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»
11.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.35, 04.05 Віталька
17.50, 22.00, 02.25 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
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

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 «Зелена планета»
08.40 Мультфільм
09.00 «Ранок «Нової 

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

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

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

коктейль»
15.20 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
15.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Кошик творчих ідей»
17.20 «Ми вас обирали»
17.50 «Дитячий світ»
18.05 Мультфільм
19.00, 00.00 Новини. 

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

(М.Собуцький)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок 
22.50 «Волинська веселка»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Влада громади»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 «Співає Катерина 

Малицька»
02.50 Т/ц «Козацька 

звитяга»
03.05 Д/ф «Світ мистецтва. 

Зірка у формі квадрата»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Хранителі 
історій»

06.30 Т/ц «Заручники 
свободи»

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 Візерунки дня
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Дайджест
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Я тут живу
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави

АВЕРС 12.30 Т/ц «Заручники 
свободи»

14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Х/ф «На Захід»
16.30 М/с «Хранителі 

історій»
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 У фокусі Європа
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Завтра-сьогодні
22.15 Х/ф «На Захід»
23.45 Візерунки дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 2 Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Воротар»

06.00, 07.00, 08.00, 
15.00, 21.00 Новини

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

22.45, 23.20, 00.20 
Погода

06.25, 00.25 Від першої 
особи

07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
15.35 Х/ф «Вічні таки»
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15, 01.20 Новинний 

блок
18.50, 22.50 З перших 

вуст
19.00, 01.55 Новини. 

Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 02.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
02.45 Т/с «Таксі»
04.05 Д/с «Аболіціоністи»
05.00 Світло

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
02.05 «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 

- 6»
22.20 Т/с «Пізнє каяття»
23.20, 02.30 Х/ф «Любов 

з ризиком для життя»

06.00 М/ф «Зачарований 
хлопчик»

06.50, 20.00, 03.45 
«Подробиці»

07.20, 13.50 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

08.15 «Орел і Решка. На 
краю світу»

10.00 Т/с «Тільки не 
відпускай мене»

15.20 «Чекай на мене»
17.40 Новини
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.40 Т/с «Підземний 

перехід»
22.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»
00.30 Т/с «Чотири пори 

літа»
04.25 «уДачний проект»
04.55 «Готуємо разом»

05.00, 04.50 Дивитись 
усім!

05.50, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.35 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
12.30, 13.20 Х/ф «Боєць»
14.40, 16.10 Х/ф 

«Загублений світ»
17.00 Х/ф «Парк 

юрського періоду-3»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Снайпер. 

Зброя відплати»
22.25 Свобода слова
00.20 Х/ф «Шосе смерті»
01.50 Провокатор

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.30 Х/ф «Бременські 

музиканти»
11.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.35, 04.05 Віталька
17.50, 22.00, 02.25 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
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

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 «Такі красиві 

люди»
11.45 Концерт «Я 

прийшов у цей світ 
любити» (С.Гіга)

13.30 Т/ф «Щира правда 
Петра Савоша»

14.10 Д/ф «Сімдесятники. 
Сергій Параджанов»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Мультфільм
17.30 Т/ц «Зелена 

планета”(тел. у студії: 
(0332) 77-02-42)

18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

23.30 «Спорт для всіх»
01.25 Д/ф «Герої 

України. Крути. Перша 
Незалежність»

02.20 «Фольк-music»
03.10 «Студентський 

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

проспект»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

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

веселка»

06.45, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.40 «Планета земля 2»
09.40 Х/ф «Сестронька»
11.35 «Україна має 

талант!-7»
13.45 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30, 23.05 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.30, 22.45 «Хата на 

тата»

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

Юкрайна»
10.25, 18.00, 00.10 

«Розсміши коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00, 01.50 «Орел 

і Решка. Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.15, 21.00 «Орел і 

Решка. Навколосвітня 
подорож»

22.00 Х/ф «Наречений 
напрокат»

03.15 «Нічне життя»

03.00, 02.25 Зона ночі
03.50, 18.00 Абзац
04.49, 05.59 Kids Time
04.50 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
06.00 Х/ф «Супер 8»
08.15 Х/ф «Погоня»
10.00 Х/ф «Новачок»
11.45 Х/ф «Копи на 

підхопленні»
14.00 Х/ф «Пандорум»
16.00 Х/ф «Земля після 

нашої ери»
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за 

Ревізором
00.30 Х/ф «Ломбард»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 05.45 Зірковий 
шлях

11.00 Т/с «Білий налив»
14.45, 15.30 Т/с «Ласкаво 

просимо на Канари»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.30 Х/ф «Неймовірний 

Халк»
01.40 Профілактика!!!

06.00, 14.30 Бандитський 
Київ 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 Нові 
технології війни 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Технології їжі 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Прихована 
реальність 00.30 Титанік: 
народження легенди 
01.40 Проклін двійників 
Титаніка 02.30 Британія: 
ІІ світова

ПОНЕДІЛОК 3 липняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Хранителі 
історій»

06.30 Т/ц «Заручники 
свободи»

07.00 У фокусі Європа
07.25, 08.25, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових 

подій
08.30 Х/ф «Будинок 

батька твого»
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Я тут живу
11.15 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»
14.15 Сад. Город. Квітник
14.30 Глобал 3000
15.00 Поспілкуймося

АВЕРС 16.00 По ту сторону 
пригод

16.30 М/с «Хранителі 
історій»

17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі
18.15, 02.00 МузейОк
18.30 Настав час
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Глобал 3000
20.30, 22.05 Вголос
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.15 Х/ф «На Захід»
23.45 Візерунки дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 Поспілкуймося
04.30 Ретроспектива: 

«Багата наречена»

Фільм «Неймовірний Халк»

23:30

kinoprostir.com

Фільм «Хочу як Бріджет»

23:20

kinopoisk.ru

АВСТРАЛІЯ ПОКАЖЕ 
ФІЛЬМ ПРО ЖІНОК 
ДОНБАСУ

Режисер Стефан Бугрін з Австралії 
та студія документального кіно 

«Сквід» закінчили роботу над першою 
частиною кінопроекту «Матері війни». 

Фільм присвячений жінкам, які постраж-
дали внаслідок конфлікту на сході України, 
повідомляє «Укрінформ». Проект реалізу-
ють за кошти української громади Австралії, 
яка зібрала на це майже 20 тисяч доларів.

У сюжеті – історії жінок-матерів із За-
поріжжя та Харкова. Одна з героїнь Гали-
на – керівник головного волонтерського 
центру «Солдатський привал» у Запоріжжі. 
Її син загинув 2014 року на передовій. Інша 
героїня Юлія – фронтовий снайпер. У неї 
є син і донька, які чекають на повернення 
мами додому.  

кіно

cinem
aaustralia.com

.au
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СЕРЕДА 5 липня
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, 22.45, 23.20, 
00.20 Погода 06.25, 
00.25 Від першої особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 08.45 
Світ он лайн 09.00, 16.30 
Т/с «Площа Берклі» 
09.55 Т/с «Епоха честі» 
11.40 Д/с «Орегонський 
путівник» 12.10 Д/с 
«Порятунок ферми» 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.30 Наші гроші 
13.55 Т/с «Лінія захисту» 
15.20 Світло 17.25 Хочу 
бути 17.45 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 18.50, 
22.50 З перших вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Д/с «Дикі 
тварини» 19.55 Слідство. 
Інфо 20.20, 02.10 Про 
головне 21.50 Докудрама 
«Мисливці за нацистами» 
22.40 Мегалот 22.55, 
05.50 Вічне 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 02.45 
Т/с «Таксі» 04.05 Д/с 
«Аболіціоністи» 05.00 
Віра. Надія. Любов 

UA: ПЕРШИЙ

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

в чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі 

разом»
19.00 Супермодель по-

українськи
21.30 Х/ф «Тисяча слів»
23.15 Х/ф «Пустун»
01.10 Служба розшуку 

дітей
01.15 Х/ф «Морський 

піхотинець»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

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

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

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30, 00.40 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.30, 22.45 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.25, 18.00 «Розсміши 

коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.15, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
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, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50, 04.30 Реальна 
містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Однолюби»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
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 Бандитський 
Київ 15.20, 23.40 Нові 
технології війни 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Технології їжі 
19.00 Легенди карного 
розшуку 20.00 Прихована 
реальність 00.30 
Полювання на НЛО 01.20 
Зворотній бік Місяця 
02.10 Академік Корольов 
03.00 Юрій Нікулін 

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, 
02.05 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.45, 12.20 «Міняю 
жінку - 6»

12.40, 01.00 Т/с «Байки 
Мітяя»

13.45, 15.00, 20.15, 21.20 
Т/с «Свати - 6»

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

22.20 Т/с «Пізнє каяття»
23.20, 02.30 Х/ф «Нянь»

05.30, 18.00, 19.00 
Ток-шоу «Стосується 
кожного»

06.25 Мультфільм
06.50, 20.00, 03.40 

«Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

08.20 «Орел і Решка. На 
краю світу»

10.15 «Давай 
одружимося»

12.10, 20.40 Т/с 
«Підземний перехід»

16.45 «Речдок»
17.40 Новини
22.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»
00.30 Т/с «Повернешся - 

поговоримо»
04.20 «уДачний проект»
04.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.10 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

11.55, 13.20 Х/ф 
«Метеор»

14.10, 16.10 Т/с «Демони»
17.55, 21.25 Т/с 

«Снайпер. Зброя 
відплати»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.10 Х/ф «Пароль 

«Риба-меч»
00.05 Х/ф «Колонія»
01.40 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.20 Казка з татом 06.40 
Це наше-це твоє 06.50 
Байдиківка 07.20 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
07.50 Мультмікс 09.35 
М/с «Елвін і бурундуки» 
10.30 Х/ф «Пастушка» 
11.40 Т/с «Баффі - 
винищувачка вампірів» 
12.30 ЛавЛавСar 13.30, 
19.55 Одного разу 
під Полтавою 14.35 
Готель Галіція 15.00 Т/с 
«Домашній арешт» 15.35, 
04.05 Віталька 17.50, 
22.00, 02.25 Країна 
У 18.50 Казки У Кіно 
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 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

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

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

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

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Що каже священик»
13.30 Т/ц «Незвідане 

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

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

Європі»
18.20 Т/ц «Як це було»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

контроль»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Євровибір»
01.25 «Музична перерва»
02.15 Д/ф «Доля. Григір 

Тютюнник»
03.35 Т/ц «Незвідане 

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

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

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Хранителі 
історій»

06.30 Т/ц «Заручники 
свободи»

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

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30 Погода

07.35 Завтра-сьогодні
08.35 У фокусі Європа 

Вголос
08.45 Візерунки дня
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»
14.00 Шукаємо таланти

АВЕРС 14.30, 18.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Х/ф «На Захід»
16.30 М/с «Хранителі 

історій»
17.00 Малюваки
17.10 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.15 Життя в цифрі
18.30, 20.30, 22.05 

Вголос
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 По ту сторону 

пригод
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.15 Х/ф «На Захід»
23.45 Візерунки дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 Поспілкуймося
04.30 Ретроспектива: 

«Вершники»

ЧЕТВЕР 6 липня
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 06.25, 07.20, 
08.25 Погода 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» 09.55 Т/с 
«Епоха честі» 11.40 Д/с 
«Орегонський путівник» 
12.10 Д/с «Порятунок 
ферми» 12.40, 21.30 
Спорт 13.30 Слідство. 
Інфо 13.55 Т/с «Лінія 
захисту» 15.20 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» 20.20, 02.10 
Про головне 21.50 
Докудрама «Мисливці за 
нацистами» 22.55, 05.50 
Вічне 23.00, 00.00, 01.00 
Підсумки 02.45 Т/с «Таксі» 
04.05 Уряд на зв’язку з 
громадянами 04.30 Д/ф 
«Василь Симоненко. Тиша 
і грім» 05.00 Світло 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.30 Зона ночі

04.45, 18.00 Абзац

05.39, 06.55 Kids Time

05.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»

07.00 Т/с «Татусеві дочки»

19.00 Супермодель по-

українськи

21.25 Х/ф «Золоте дитя»

23.15 Х/ф «Бумеранг»

01.25 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
07.05, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.00 «Україна має 

талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30, 00.35 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.30, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 3»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.25, 18.00 «Розсміши 

коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.15, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50, 04.30 Реальна 
містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

21.00 Т/с «Однолюби»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 14.30 Бандитський 
Київ 07.20 Теорія змови 
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 
Нові технології війни 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Технології їжі 19.00 
Легенди карного розшуку 
20.00 Прихована 
реальність 23.40 
Охоронці Гітлера 00.30 
Війна всередині нас 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 02.10 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.45, 12.20 «Міняю 
жінку - 6»

12.40, 01.05 Т/с «Байки 
Мітяя»

13.45, 15.00, 20.15, 21.20 
Т/с «Свати - 6»

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

22.20 Т/с «Пізнє каяття»
23.20, 02.35 Х/ф «Зовсім 

не бабій»

05.35, 18.00, 19.00 
«Стосується кожного»

06.25 Мультфільм
06.50, 20.00, 03.40 

«Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

08.20 «Орел і Решка»
10.15 «Давай 

одружимося»
12.10, 20.40 Т/с 

«Підземний перехід»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
22.40 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»
00.25 Х/ф «Все 

можливо»
02.20 Х/ф «Жінка для 

всіх»
04.20 «уДачний проект»
04.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф 

«Пароль «Риба-меч»
14.10, 16.10 Т/с «Демони»
17.55, 21.25 Т/с 

«Снайпер. Зброя 
відплати»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.10 Х/ф «Змії на борту 

літака»
00.20 Т/с «Лас-Вегас»
01.45 Провокатор
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.35 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.30 Х/ф «Розумна 

селянська донька»
11.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.35, 04.05 Віталька
17.50, 22.00, 02.25 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
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

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
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 «Таємниче 

місто Гелон»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30 Т/ц «Роки і долі» 
12.00 Т/ц «Жіночий клуб»
12.30 «Євровибір»
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, 23.00 Тема дня
17.00 Т/ц «У майстерні 

митця»
17.15 Т/ц «Козацька звитяга»
17.30 Т/ц «Жіночий клуб»
18.05 Т/ф «Королівська 

історія з Колодяжного»
18.35 Т/ц «Історії про 

історію»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок 
22.35 «Час-Time»
23.25 «Книголюб»
23.40 Т/ц «Обличчя 

війни»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Актуально»
01.20 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ц «Козацька 

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

проспект»
03.35 Т/ц «Здоровенькі 

були!»
04.25 «Сім чудес Волині»
05.10 «Волинська 

веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Хранителі 
історій»

06.30 Т/ц «Заручники 
свободи»

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 У фокусі Європа
08.35, 18.30, 20.30, 

22.05 Вголос
08.45 Візерунки дня
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

АВЕРС свободи»
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Х/ф «На Захід»
16.30 М/с «Хранителі 

історій»
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.15 Х/ф «На Захід»
23.45 Візерунки дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 Поспілкуймося
04.30 Ретроспектива: 

«Дівчина з характером»

«ТАНЦІ З ЗІРКАМИ» 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ 
НА «1+1»

Телеканал «1+1» оголошує про 
повернення на телеекрани 

розважального проекту «Танці з 
зірками». 

Як відомо, перший сезон танцюваль-
ного шоу здобув високу прихильність 
телеглядачів та став одним із найбільш 
рейтингових розважальних шоу в історії 
українського телебачення.

Наразі зірковий склад нового сезону 
тримають у суворій таємниці. Участь у ньо-
му візьмуть найбільш популярні артисти 
й танцюристи України. Оновлені «Танці з 
зірками» вражатимуть глядачів сучасними 
танцями та неповторними костюмами. 

Нагадаємо, за правилами проекту, де-
сять професійних танцюристів складати-
муть пари українським зіркам, які перед 
очима в телеглядачів під час прямих ефі-
рів мають продемонструвати танцювальні 
здіб ності. Виконання танцювальних ком-
позицій оцінюватимуть телеглядачі та про-
фесійне журі.

телешоу

Фільм «Все можливо»

Фільм «Нянь»

00:25

23:20

Фільм «Колонія»

00:05

bloggang.com

ruskino.ru
kinogo.club

У США РОБЛЯТЬ 
ПЛАСТИКУ «ПІД 
МЕЛАНІЮ ТРАМП» 

Американки почали робити 
косметичні операції, аби бути 

схожими на першу леді країни 
Меланію Трамп.

Як розповів виданню Daily Beast плас-
тичний хірург Франклін Роуз, раніше паці-
єнтки просили зробити їх схожими на донь-
ку Трампа Іванку, але тепер у них з’явився 
новий взірець краси – 47-річна дружина 
президента США Меланія Трамп. 

У клініці Роуза пропонують цілий комп-
лекс послуг із перевтілення у першу леді. 

Операції навіть отримали 
назву Melania Makeover 

(«Перевтілення під Ме-
ланію»).

Як відомо, з кінця 
1980-х років до початку 
2000-х Меланія Трамп 

працювала моделлю 
в Мілані, Парижі та 
Нью-Йорку. Вона 
завершила кар’єру 

після заміжжя.

перевтілення

Жінка за 
кермом – як 
зірочка: ти ї ї 

бачиш, а вона 
тебе – ні!

elle.ru

Операції 
назву M

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

Діти – наше майбутнєДіти – наше майбутнє

ДОБРА СПРАВА ВИШИТІ ОБЕРЕГИ 
ДЛЯ ЛУЦЬКИХ НЕМОВЛЯТ

Із 2011 року Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 

реалізовує проект «Нове 
життя – новий Луцьк». У 
рамках програми «Культура 
і духовність» новонароджені 
лучани та їхні мами 
отримують приємні й 
корисні подарунки. За час 
реалізації проекту Фондом 
спільно з турботливими 
працівниками клінічного 
пологового будинку та 
волонтерами вручено 
породіллям понад 10 тисяч 
вишитих сорочечок і 
пелюшок, а ще – книжечок 
«Наше малятко». 

Мами немовлят дуже задово-
лені неочікуваними сюрпризами. 
Кажуть,  вишиванка в перші дні 
життя – дуже доречний подару-
нок. Жартують, що книжечки біль-
ше призначені батькам, які будуть 
вести щоденник перших досяг-
нень сина чи доньки. А от у вишиті 
ніжними кольорами сорочечки й 
пелюшки можна сміливо одягати 
дитятко на таїнство хрещення.

Лучанка Ксенія Онищук – мама 
Тарасика. Подарунок від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» їй 
вручила волонтерка Діана Скоп. 
Поки Тарасик спокійно спить у спо-
витку, Ксенія зацікавлено гортає 
книжечку «Наше малятко». Каже, 
планувала придбати такий що-
денник, але вже після народження 
дитини. А вишиті лляні сорочечка 
та пелюшка так сподобалися мамі, 
що вона вирішила: у цих вишука-
них вдяганках хрещені батьки по-
несуть Тарасика до храму.

27-річна Тетяна не зводить 
очей із новонародженої донечки. 
Адже ця дитинка дуже довгождана 
в молодій родині. Оскільки пологи 
були дочасними, породіллі зро-
били кесарів розтин. Мама каже, 

що в пологовому будинку дуже 
уважний і чуйний персонал, однак 
мріє швидше потрапити додому. У 
рідних стінах їм із Софійкою буде 
спокійніше. Першу фотосесію в 
новому візочку мама планує зро-
бити доньці, одягнувши її у виши-
ванку від Фонду.

– Я приємно вражена, що во-
лонтерка завітала до нас і вручила 
такий гарний подарунок. Адже ми 
зовсім не знайомі, а людина приві-
тала  теплими словами і принесла 
потрібні речі, – зазначила мама 
Софійки. 

У сусідній палаті голосно заяв-
ляє про себе крихітний Ярослав. 
Мама Оксана дякує за вишиті вдя-
ганки і зітхає, що вони... завеликі 
для її синочка. Волонтерка заспо-
коює: невдовзі сорочечка стане 
тісною для Ярославчика, адже 
протягом першого року життя ма-
люки ростуть найшвидше.  

– Добре, що мами та їхні дітки, 
які щойно з’явилися на світ, не об-
ділені увагою благодійників, – за-

значає пані Оксана. – Також ми з 
чоловіком були приємно вражені, 
що у пологовому будинку змогли 
отримати свідоцтво про наро-
дження сина. Представник РАЦСу 
безплатно зареєструвала нашого 
Ярославчика і принесла  його пер-
ший документ у палату.    

Того дня нам пощастило зустрі-
ти в пологовому відділенні й мо-
лодого тата. Андрій Середа спов на 
пережив емоції батьківства: коли 
дружина відновлювала сили після 
кесаревого розтину, він був поряд 
із новонародженим сином.  

– У нас вже є дворічна донь-
ка, – розповідає дружина Андрія 
Мирослава. – Тому можемо по-
рівняти діток. Донька була крик-
ливою, голосно плакала. А син ти-
хенький, спокійний, тож обрали 
йому відповідне ім’я – Тихін. 

Подружжя в один голос від-
значає: у Луцькому клінічному по-
логовому будинку створено дуже 
комфортні умови для мам і діток. 
Андрій та Мирослава мають із чим 

порівняти, адже їхня первістка на-
родилася в Кременчуку. Кажуть, 
що Луцьк – направду європейське 
місто.

За словами керівника програ-
ми «Культура і духовність» Фон-

ду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Дмит ра Зінька, традиція подарун-
ків для новонароджених лучан 
триватиме й надалі. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк 

Сюрприз для всієї родини вручає Діана Скоп

Перший документ новонародженого Ярослава Андрій та Мирослава не натішаться синочком

Ксенія Онищук милується вишитими подарунками

Щаслива молода мама Подарунки від Фонду
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У квітні Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» та 
стипендіальна комісія 
визнали найкращими 
24 роботи. Усього за шість 
років діяльності Фонду 
1300 талановитих 
волинських дітей отримали 
стипендії у рамках 
програми «Підтримка 
обдарованої молоді». 

СУЧАСНА ОСВІТА ФОНД РОЗВИТКУ ВІДКРИВАЄ 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

ЗА НИМИ – МАЙБУТНЄ

ВОЛИНСЬКІ СТИПЕНДІАТИ 
РЕАЛІЗОВУЮТЬ 
НАЙКРАЩІ ПРОЕКТИ

Сьогодні молоді люди, попри 
те, що іноді представники 

старшого покоління 
висловлюють невдоволення 
їхньою поведінкою, – дуже 
ініціативні та активні. Більшість 
із них мають мету, віддають 
перевагу здоровому способу 
життя та самовдосконаленню. 
Крім того, цікавляться вони 
й соціально важливими 
питаннями, створенням умов 
для покращення життя в 
рідному місті, екологічними 
проблемами, відродженням 
українських звичаїв, 
традицій тощо. Саме на це 
спрямовані їхні перші кроки 
у громадському житті, які 
знайшли відображення в 
стипендіальних проектах та 
які підтримали у Фонді Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Нещодавно на конкурсній 
основі було відібрано 24 проектні 
роботи, що стосувалися найріз-
номанітніших аспектів життя в 
Луцьку та області. А днями відбу-
лася робоча зустріч координатора 
програми «Підтримка обдарова-
ної молоді» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Оксани Демчук зі 
студентами, які стали переможця-
ми стипендіального проекту. 

– Усі наші стипендіати над-
звичайно обдаровані, ініціативні 
й дуже активні. Вражає, що вони 
беруться за справи, які часто не до 
снаги навіть дорослим. Їхні про-
екти сповнені надій і сподівань, а 
прагнення змінити життя на кра-
ще захоплює. Вони вже зараз ду-
мають про збереження довкілля, 
згуртування громади задля гар-
них спільних справ, відродження 
української культури. Водночас 
наші стипендіати йдуть у ногу з 
часом та не відстають від ровес-
ників з-за кордону: цікавляться 
сучасною музикою, створенням 
інноваційних арт-об’єктів, про-
пагують здоровий спосіб життя 

У коридорах школи №3, що в Луцьку, – 
непритаманна для навчального закладу 
тишина. У школярів канікули. Лише 
з актової зали долинає музика. Це 
одинадцятикласники готуються до 
випускного вечора. 

У ЗОШ №3 навчається 940 учнів. Понад 
20 років заклад очолює Віктор Євгенович 
Савчук. Директор зазначає: головне завдання 
педагогів – не лише дати дітям відповідні зна-
ння, а й навчити реалізувати їх на практиці.

– Якщо наш випускник соціалізований 
у сьогоднішньому суспільстві, то він зможе 
успішно себе реалізовувати. Не має значен-
ня, буде ця людина працювати маляром-
штукатуром чи робитиме наукові відкрит-
тя, – переконаний Віктор Савчук.

У час, коли державне фінансування осві-
ти лишає бажати кращого, навчальні закла-
ди змушені більшість проблем розв’язувати 
самостійно. Це стосується забезпечення 
матерільно-технічним обладнанням, онов-
лення навчальної бази, проведення ремонт-
них робіт. Основний фінансовий тягар ля-
гає на батьківські плечі. 

У ЗОШ №3 пішли іншим шляхом. Щоб 
мати змогу залучати у школу додаткові гро-
ші, за підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» батьки створили фонд розвитку 
навчального закладу «Ініціатива». Їх під-
тримав і директор школи.

– Ми відразу домовилися, що будемо 
працювати в одному напрямку. Створення 
відповідних умов для навчання дітей – наша 
єдина мета. Я завжди відкритий до співпра-
ці. Адже ми працюємо на благо дітей, – за-
значив Віктор Савчук. 

тощо. Прикро, що на такі дії наше 
суспільство поки реагує пасивно, 
і в молодих людей іноді опуска-
ються руки. Натомість Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» намага-
ється усіляко сприяти реалізації 
молодіжних ініціатив. Ці кроки 
маленькі, й, здавалося б, непоміт-
ні, але починати добру справу зав-
жди непросто, – зазначила Оксана 
Демчук. 

Зустріч відбулася в теплій 

атмосфері, але була доволі кон-
структивною. Стипендіати роз-
повіли, на якому етапі реалізація 
їхніх проектів, з якими трудноща-
ми вони зіткнулися, чому не вда-
ється втілити ту чи ту ініціативу. 
У більшості випадків – це нестача 
коштів, а ще часто студенти на-
штовхуються на байдужість до-
рослих. 

Зокрема, Михайло Сеньків зі-
ткнувся з проблемою платного 

розміщення інформаційних ма-
теріалів про збереження довкіл-
ля у транспорті, натомість інші 
стипендіати підказали йому, що 
це вид соціальної реклами, тож 
не потребує оплати. Людмила Ко-
вальчук розповіла про успішні 
результати впровадження музи-
котерапії для відновлення психо-
емоційного стану дітей. Юлія Пус-
товіт активно шукає волинських 
молодих музичних виконавців 

та працює над створенням для 
них сприятливого середовища. 
І, можливо, вже у вересні лучани 
матимуть змогу почути сучасних 
талановитих виконавців нашого 
краю на великій сцені міста. А Га-
лина Калюжна, яка прагне бачити 
Луцьк чистим, бідкається, що така 
ініціатива поки не знаходить ро-
зуміння, хоча щодня люди бачать 
купи сміття на зупинках, у місцях 
відпочинку, проте мало хто візьме 
сміттєвий мішок і, прибравши не-
потріб, хоч трішки зробить своє 
місто чистішим. 

Сподіваємося, що саме за таки-
ми молодими людьми – майбутнє 
нашої країни. Це нове покоління з 
іншим баченням та усвідомленням 
того, що рідна країна – найкра-
ща, а щоб жити у ній комфортно, 
треба всіма силами робити її від-
критішою, добрішою, чистішою, 
сучаснішою.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Фонд розвитку «Ініціатива» діє лише пів-
року, та вже має певні напрацювання.

– Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
виділив нам стартовий грант на 15 тисяч 
гривень. Ми не знали, на що витратити ці 
кошти, адже було дуже багато потреб. Гроші 
поклали на депозит. Нещодавно за них при-
дбали два ноутбуки, які були дуже потрібні 
для школи, – розповідає голова фонду роз-
витку Анна Колодинська. – Планів направ-
ду багато. Усе старе й потребує ремонту. Ми 
закупили фарбу, плануємо поклеїти шпале-
ри в логопедичному кабінеті, оновити дош-

ки, придбати мультимедійну систему.
Щоб залучити кошти на рахунок фонду 

розвитку, батьки звертаються по допомогу 
до організацій та підприємств. Окрім цього, 
вони здають в оренду шкільне футбольне 
поле, що було облаштоване Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

– Фонд розвитку «Ініціатива» має май-
бутнє, – переконаний представник Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Олег Кочкін. 
– З моменту реєстрації фонду розвитку 
батьки почали працювати в напрямку за-
лучення коштів. Вони думають, які потреби 

школи є першочерговими, та долучаються 
до їх розв’язання.

Фонди розвитку – це крок у майбутнє 
задля розвитку дітей та освітньої системи 
загалом. Зараз у Луцьку створено 23 фонди 
розвитку: 11 у дитсадках та 12 у школах міс-
та. Усе більше ініціативних батьків цікав-
ляться створенням такого фонду в своєму 
навчальному закладі. Це дозволяє налагоди-
ти спільну та прозору взаємодію між ними й 
керівництвом навчального закладу.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Починати добру справу 
завжди непросто За ними – майбутнє нашої країни

Конструктивна зустріч стипендіатів Фонду

У ЗОШ №3 знають, як залучити додаткові 
кошти у навчальний закладНовий ноутбук від фонду розвитку
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

СИЛЬНІ ДУХОМ «ТЕ, ЩО ВІДДАЮ ІНШИМ, 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ ПЕРЕМОГАМИ»

З ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕЙ

КАЗКА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 
ЛУЦЬКОЇ ХУДОЖНИЦІ Дайджест «Тільки разом»  

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

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 11:20
 субота, 18:20 
 неділя, 11:20
Радіопередача «З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Дайджест «Тільки разом» 
 понеділок, 21:00
повтор: вівторок, 10:00
 неділя, 14:00

ТРК «Аверс»

АНОНС

Дайджест «Тільки разом» 
 субота, 18:20

Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

Автомобіль – те, без чого 
лучанин Валентин Шабунін 

себе навіть і не мислить. 
Щоправда,  з дитинства то 
був предмет захоплення, 
цікавості. Потім – пристрасть 
до швидкості. Саме швидкість 
відіграла в житті Валентина 
фатальну роль.

– Тоді я був за кермом сам, – 
каже голова громадської органі-
зації «Поршень Волині» Валентин 
Шабунін, поринаючи спогадами у 
події десятирічної давнини. – Сніг, 
туман, незнайома дорога. Їхав 
дуже швидко. Люблю швидку їзду. 
Там був крутий поворот, якого я в 
тумані не помітив. Машина злеті-
ла з траси. 15 поворотів пролетіла, 
10 перекидів... Я випав із салону, 
авто мені стійкою на хребет лягло 
зверху. І все... Далі я не пам’ятаю. 
Прокинувся у лікарні...  

А далі – операції, реабілітація і... 
нове життя. Коли лікар сказав, що 
Валентин не зможе ходити, у чолові-
ка почалася депресія. Він замкнувся 
в собі, не хотів виходити з дому. Те, 
що життя триває і на інвалідному 
візку, зрозумів, коли познайомив-
ся з людьми, яких спіткала така ж 
доля. Валентин відремонтував ста-
ренького «Запорожця», переоблад-
нав його на ручне управління. Став 
брати участь у ралі. Життя поволі 
входило у звичне русло.

Разом із однодумцями Вален-
тин створив організацію «Поршень 
Волині», яка не лише гуртувала і 
зближувала людей із подібними 
проблемами, але й допомагала ви-

У Волинському обласному центрі 
соціально-психологічної реабілітації 
дітей, що у Ковелі, комфортно і 
затишно. У просторих кімнатах багато 
яскравих іграшок. Тут створено всі 
умови для відновлення душевної 
рівноваги дітей віком від 3 до 18 років.  

Вихователь-методист Наталія Кондра-
тович зазначає, що в центрі працюють із 
сиротами й напівсиротами, які опинилися 
в складних життєвих обставинах. Протягом 
дев’яти місяців, а саме стільки часу можуть 
перебувати у притулку діти, вони набувають 
знань і навичок для самостійного життя. 

Молоді й креативні вихователі на групо-
вих та індивідуальних заняттях застосову-
ють різні методи психологічної реабілітації: 
арома- і казкотерапію, малюнки піском, ігро-
ві та корекційні заняття. Діє багато гуртків 
для психологічного розвантаження: дітей на-
вчають плести бісером, виготовляти ляльки-
мотанки, проводять різні майстер-класи. У 
спортзалі всі охочі займаються на сучасних 
тренажерах. Найбільше часу вихованці цен-

тру проводять у реабілітаційній кімнаті. 
Щоб налаштувати дітей на відповідний 

настрій, студентка СНУ імені Лесі Україн-
ки Христина Пелін задумала розмалювати 
стіну цієї кімнати  теплими кольорами. Вті-
лити творчий задум їй допоміг Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом».  

– Ми сміливо можемо називати праців-
ників Фонду друзями нашого закладу, – каже 
Наталія Кондратович. – На новорічні свята 
отримали від Фонду солодкі подарунки. У 
березні ходили на цікаву дитячу виставу в 
Ковелі. Цього разу перспективна випускни-
ця Східноєвропейського університету ство-
рила в кімнаті релаксації справжню казку. 
Ми з колегами переконалися: тільки разом 
до снаги зробити заклад центром затишно-
го перебування дітей.  

Авторка настінного розпису – Христи-
на Пелін. Беручись за цю роботу, юнка вже 
мала за плечима певний досвід. У команді 
стипендіатки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Ольги Філюк Христина  розмальову-
вала стіни в палатах хірургічного та онкоге-
матологічного  відділень Волинського облас-

ного територіально-медичного об’єднання, 
а також у консультативній поліклініці.

Казковий пейзаж у Волинському облас-
ному центрі соціально-психологічної реабі-
літації дітей – це дипломна робота Христи-
ни. Обираючи сюжет, дівчина керувалася не 
лише власним баченням.

– Мені сказали, що треба розмалювати 
стіну в кімнаті релаксації. Це означає, що 
діти мають дивитися на малюнок і відпо-
чивати, розслаблятися, а не напружуватися. 
Відповідно, це мали бути не яскраві насиче-
ні кольори, а спокійні й теплі. Я вирішила 
передати об’ємно статичний спокій. У робо-
ті мені допомагали діти, які завше були по-
ряд. Я ними надихалася, – каже Христина.

Наостанок дівчина поділилася секрета-
ми успішної роботи. По-перше, не можна 
створити спокійний малюнок, будучи знер-
вованим. По-друге, малювати треба так, як 
підказує серце. Навіть можна відступати від 
задуманого ескізу. І по-третє – не треба боя-
тися експериментів.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ковель

жити в нових незвичних умовах: 
відвідували лікарні, навчали до-
глядати в післяопераційний пері-
од, розповідали, як дати собі раду 
і фізично, і психологічно. Тоді ж 
створили майстерню, де обслуго-
вують автівки, що замінили своїм 
власникам ноги.

Майстерня учасникам ралі 
вкрай потрібна. Хочеш подоро-
жувати, брати участь у серйозних 
змаганнях – то мусиш і автомобіль 
підготувати належним чином. І 
хто ж це зробить ліпше, як не сам? 

Перші змагання принесли Ва-
лентину і його модернізованому 
«Запорожцю» срібло. Теперішня 
улюб лениця «Шкода» вивела на 
першу сходинку, для останніх ралі 
підготували старенький ВАЗ.

Участь у ралі – то не лише на-
явність потужного автомобіля, а 
й якісне його обслуговування. Це 
вимагало коштів, яких у хлопців 
не було. Але відмовитися від мрії 
і від мети не мали права, тож шу-
кали різних шляхів для їх здійс-
нення. Тоді й заприятелювала 

громадська організація із Фондом 
«Тільки разом». У 2012 році його 
засновник Ігор Палиця допоміг 
водіям-візочникам узяти участь 
в авторалі. Відтоді й триває спів-
праця. Нещодавно  Фонд передав 
організації «Поршень Волині» на-
бори викруток, ключів, комбіно-
ваних інструментів, гідравлічний 
прес, зварювальний напівавтомат 
та ще багато інших незамінних у 
щоденній роботі інструментів.

Валентин розповідає, що пе-
реобладнати автомобіль на ручне 

керування приїжджають навіть 
з інших областей. Оплата – сим-
волічна, аби хоч якось триматися 
на плаву. Не відмовляють нікому, 
адже у цьому – суть добра. 

– Якщо ти бачиш, що людина 
чогось потребує, то можна навіть 
чимось своїм знехтувати, аби до-
помогти, щоб їй стало від того 
легше. Адже добро  має здатність 
повертатися сторицею, – переко-
наний Валентин Шабунін.

Наталка ПЕТРУК,
Луцьк

Валентин Шабунін
Переобладнати автомобіль 
приїжджають навіть з інших областей

Казковий пейзаж Христина Пелін
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ПІДТРИМКА МОЛОДІ

ВИНАГОРОДА

СТИПЕНДІЇ ВІД ФОНДУ 
ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» – 
ВИХОВАНЦЯМ ДЮСШ ВОЛИНІ 

ЮНІ СПОРТСМЕНИ КОВЕЛЬЩИНИ 
МОТИВОВАНІ ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ

У рамках програми «Підтримка 
обдарованої молоді» 120 вихованців 

дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл Волині цьогоріч відзначено 
щомісячними стипендіями від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». До кінця 
року вони щомісяця отримуватимуть 
по 500 гривень. Зазначимо, що Фонд 
систематично підтримує молоду 
спортивну еліту з 2015 року.  

Вручаючи сертифікати переможцям 
стипендіального проекту, заступник голо-
ви правління Фонду «Тільки разом» Орест 
Маховський наголосив: фізична культура і 
спорт – ті пріоритети, які постійно декларує 
Ігор Палиця. 

– Приємно констатувати, що волинський 
спорт відроджується і вихованці ДЮСШ здо-
бувають усе більше перемог не лише на об-
ласних та всеукраїнських, а й на міжнарод-
них змаганнях. Я дякую за ваші зусилля. Час, 
який ви витрачаєте на роботу над собою, – 
найважливіша інвестиція. У майбутньому це 
дозволить сформувати спортивну еліту об-
ласті, – наголосив Орест Маховський, звер-
таючись до тренерів та спортсменів ДЮСШ. 

За словами координатора програми «Во-
линь спортивна» Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Олексія Сорокуна, кількість стипендій 
для вихованців кожної ДЮСШ області визна-
чали після ретельного аналізу їхніх здобутків. 
Максимальна їх кількість на школу – шість. А 
ті ДЮСШ, які не мають високих результатів 
на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, 
також отримали стимул – по одній стипендії. 

– В окремих ДЮСШ є по п’ять-шість сти-
пендіатів Фонду, – зазначив Олексій Сорокун. 
– Це свідчить про високий рівень підготовки 
юних спортсменів і відповідальне ставлення 
тренерів до своєї роботи. Ми розуміємо, що 
можливості ДЮСШ різні. Тому для тих шкіл, 
які стають на ноги, Фонд теж передбачив пев-
ну кількість стипендій.

На події були присутні Заслужені трене-
ри України, Заслужені працівники фізичної 
культури і спорту, завдяки яким вихованці 
ДЮСШ здобувають на змаганнях медалі: Во-
лодимир Яловик, Тарас Шевченко, Анатолій 
Бондарєв, Віктор Ковальов. Заслужений тре-
нер України Володимир Яловик підкреслив: 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» – виправ-
дана надія волинського спорту. Завдяки його 
підтримці вихованці ДЮСШ області впевне-
но рухаються до призових місць.

– Не секрет, що спорт – дороге задо-
волення. Не всі батьки можуть викроїти з 
сімейного бюджету кошти на тренування 
та відновлення дітей після виснажливих за-
нять. А стипендії від Фонду мотивують юних 
спортсменів, дають поштовх для подальшого 

У рамках програми 
«Підтримка обдарованої 
молоді» 11 вихованців дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 
Ковеля та Ковельського району 
отримали сертифікати на 
виплату щомісячних стипендій 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Протягом 2017 року 
кожен із юних спортсменів 
щомісяця буде отримувати по 
500 гривень.

Заслужений тренер України 
з веслування на байдарках та ка-
ное Федір Семенюк зауважив, що 
стипендії мотивуватимуть спортс-
менів до нових перемог. Адже на 
підтримку дитячого спорту кошти 
виділяють за залишковим прин-
ципом. Лише завдяки небайдужим 
людям, які фінансово підтриму-
ють вихованців ДЮСШ, а також 
тренерам-ентузіастам, із обдарова-
них дітей виростають олімпійські 
чемпіони. 

Стипендіатка Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Ольга Па-
дошик займається вільною бо-
ротьбою вже сім років. Каже, об-
рала цей вид спорту не випадково, 

роз витку, – каже Володимир Яловик. 
Ксенія Токар – вихованка ОДЮСШ ін-

валідів. Дівчина – чемпіонка України з пау-
ерліфтингу (жиму штанги лежачи).  Завдяки 
тренеру Валерію Дружиновичу Ксенія займа-
ється вже вісім років, нині вільно піднімає 
53 кілограми. Стипендію від Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» отримала вперше. 

Ще один стипендіат Фонду – вихова-
нець ДЮСШ Луцького району Владислав 
Оксенчук. Юнак займається легкою атле-

тикою 10 років. Нині Владислав навчається 
на факультеті фізичної культури, спорту та 
здоров’я СНУ імені Лесі Українки. Каже, сти-
пендія для нього – це можливість не еконо-
мити на спорт інвентарі та фармацевтичних 
препаратах. А ще довести, що сумлінні занят-
тя спортом теж приносять прибутки. 

– Здоров’я волинян – фарватер роботи 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» із перших 
місяців його діяльності. Діти мають проводи-
ти вільний час не за смартфонами й іншими 

гаджетами, а в спортзалах та ДЮСШ. І ми для 
цього докладаємо максимум зусиль. Допома-
гаємо юним спортсменам, якими пишається 
не лише Волинь, а й Україна. Надаємо допо-
могу ігровим видам спорту. У всіх школах 
Луцька облаштовуємо футбольні міні-поля зі 
штучним покриттям. Бо спорт – це здоров’я, 
а здоров’я – найважливіше в житті людини, – 
підсумував Орест Маховський.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк 

адже її сестра – теж борчиня. Від 
неї Ольга навчилася тренувати не 
лише тіло, а й силу духу. Без цих 
двох складових годі досягти успіху 
в спорті.

Наймолодший спортсмен Ко-
вельського району, якому вручили 

стипендію від Фонду Ігоря Палиці, 
живе у Люблинці. Ілля Штогрин – 
центральний півзахисник футболь-
ної команди. Хлопчик мріє стати 
професійним футболістом. 

Вихованки Голобської ДЮСШ 
Мар’яна Попіка, Олена Кузмич та 

Оксана  Грицюк теж потрапили до 
переліку стипендіатів Фонду. Дів-
чата – футболістки команди «Ко-
вельчанка». Завдяки щоденним 
тренуванням вони демонструють 
гарні результати. 

За словами координатора про-

грами «Волинь спортивна» Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Олек-
сія Сорокуна, стипендії від Фонду 
отримуватимуть 120 вихованців із 
усіх 34-х ДЮСШ Волині. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ковель

Дружна родина стипендіатів

Владислав Оксенчук Володимир Яловик
Орест Маховський вручає 
сертифікат Ксенії Токар

Найкращі вихованці ДЮСШ Ковельщини Напутні слова від Олексія Сорокуна



Одного ранку я підстрелив слона у власній піжамі. Як він опинився в моїй піжамі, я не знаю. 
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СУБОТА 8 липня
06.00 У просторі буття
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»
09.50 М/с «Легенда про 

Білосніжку»
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
13.05 Докудрама 

«Мисливці за 
нацистами»

16.50 Д/ф «Колажі»
18.00 Чоловічий клуб. 

Спорт
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»
02.20 Д/ф «Містерія Марії. 

М.Приймаченко»
02.45 Т/с «Таксі»
04.00 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»
05.00 Віра. Надія. Любов

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.15 Зона ночі
04.35 Т/с «Татусеві дочки»
05.30, 06.49 Kids Time
05.35 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
06.50 Супермодель по-

українськи
09.20 Ревізор
12.10 Страсті за 

Ревізором
15.00 Х/ф «Бумеранг»
17.20 Х/ф «Золоте дитя»
19.15 Х/ф «Знайомтесь: 

Дейв»
21.00 Х/ф «Без 

відчуттів»
22.50 Х/ф «Скаути проти 

зомбі»
00.35 Х/ф «Ломбард»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.50 «Хата на тата»
12.50 «Вагітна у 16»
14.50 Х/ф «Дві історії 

про кохання»
16.50 Х/ф «Не підганяй 

кохання»
19.00 Х/ф «Вітер в 

обличчя»
22.50 Х/ф «Спортлото-

82»
00.40 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»

06.00 «Спеція»

06.30 «TOP SHOP»

07.50 «Чи знаєте ви, що...»

08.25 «Мультфільми»

09.45 Х/ф «Принц і я 3: 
Медовий місяць»

11.40 Т/с «H2O: Просто 

додай води»

13.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»

23.50 «Вечірній квартал»

01.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 

Сьогодні
07.15, 05.10 Зірковий 

шлях
08.40 Т/с «Однолюби»
13.50, 15.20 Т/с «Кров не 

вода»
17.50, 19.40 Т/с «Янгол 

у серці»
22.50 Х/ф «Намисто»
00.50 Реальна містика
03.10 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

08.20, 18.30 У пошуках 

істини

10.00 Охоронці Гітлера

11.40 Давні мегаспоруди

14.30 Тварини-генії

15.30 Природа 

сьогодення

21.10 Наука проти 

містики

00.00 Легенди карного 

розшуку

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.35 «Гроші»

07.50, 23.15 «Світське 

життя»

08.50 Х/ф «Кохання 

неждане надійде»

12.40 Т/с «Пізнє каяття»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка 

2017»

20.15 «Знай наших»

00.15, 02.10 «Ліга сміху 2»

1+1

06.00 М/ф «Дюймовочка»
06.25 Х/ф «Самотня 

жінка бажає 
познайомитись...»

08.15 Х/ф «Будьте моїм 
чоловіком»

10.00 Док.проект «Лія 
Ахеджакова. Маленька 
жінка у великому кіно»

11.00 Х/ф «Службовий 
роман»

14.10 Т/с «Вузький міст»
18.00, 20.30 Т/с «Дві долі. 

Нове життя»
20.00, 02.20, 05.00 

«Подробиці»
00.15 Х/ф «Найкраще в 

мені»
02.55 Х/ф «Було у батька 

три сини»

ІНТЕР

06.10 Дивитись усім!
07.05 Без гальм
08.00 Я зняв!
08.55 Т/с «На трьох»
11.55, 13.00 Х/ф 

«Чорнильне серце»
12.45 Факти
14.05 Х/ф «Сфера»
16.45 Х/ф «Пік Данте»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «РЕД»
22.05 Х/ф «РЕД-2»
00.10 Х/ф «Сповідь 

небезпечної людини»
02.15 Т/с «Лас-Вегас»
03.30 Провокатор

ICTV

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

мандрівниця»
10.30 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
11.00 М/ф «Клуб Вінкс: 

Таємниця морської 
безодні»

12.25, 19.50 Одного разу 
під Полтавою

14.00 Казки У Кіно
16.10 Х/ф «Діти 

шпигунів 2: Острів 
утрачених мрій»

18.05 Х/ф «Шпигун по 
сусідству»

22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Нічна 

тусовка»
01.40 Х/ф «Герой з 

плаката»

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, 03.40 

«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)
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 «Акценти»
20.55 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 «Музичний 

проспект»
01.35 «Вокальна ліга 

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

волиняни» (У.Самчук)
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/c «Авто про добро»
06.30 Волинський 

портрет
07.00, 18.00 Мозаїка 

батьківства
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 «На часі»
08.30, 09.30, 19.10, 

21.55, 00.25, 02.55 
Погода

08.35 Глобал 3000
09.35, 18.30, 20.30, 

22.00, 02.20 Вголос
09.45 Візерунки дня
10.00 Запитай у депутата
11.00 Т/с «Роксолана»
12.00 Говоримо 

польською
12.20 Забави
12.30 Слідство Інфо
14.00 Так чи інакше
15.00 Х/ф «На Захід»

АВЕРС 16.30 М/с «Острів 
Пахапахау»

17.00 Д/ф «Генеральна 
репетиція»

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 «На Захід»
23.45 Візерунки дня
00.30 Музична скринька
01.00 Огляд світових 

подій
01.30 Євромакс
02.00 МузейОк
03.00 Худ. фільм 

«Київські прохачі»
04.30 Ретроспектива: 

«Інтриган»

П’ЯТНИЦЯ 7 липня
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, 22.45, 
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» 09.55 Т/с 
«Епоха честі» 11.40 Д/с 
«Орегонський путівник» 
12.10 Д/с «Порятунок 
ферми» 12.40, 21.30 
Новини. Спорт 13.30 
«Схеми» 13.55 Т/с «Лінія 
захисту» 15.20 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» 20.20, 
02.10 Про головне 21.50 
Докудрама «Мисливці 
за нацистами» 22.55, 
05.50 Вічне 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 00.25 Від 
першої особи 02.45 Т/с 
«Таксі» 04.00 Фольк-music 
05.00 Надвечір’я. Долі 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.20 Зона ночі
03.50 Т/с «Татусеві дочки»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.00, 19.00 

Супермодель по-
українськи

21.45 Х/ф «Мільйонер 
мимоволі»

23.40 Х/ф «Вкрадене 
побачення»

01.15 Служба розшуку 
дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Аварія - 

дочка мента»

07.45 Х/ф «Я тебе 

кохаю»

18.00, 22.00 Вікна-

Новини

18.30 Х/ф «Дві історії 

про кохання»

20.40, 22.35 Х/ф «Не 

підганяй кохання»

23.25 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

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

Юкрайна»
10.25, 18.00 «Розсміши 

коміка»
11.25 «Навколо М»
12.20, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.15, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.15, 21.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

22.00 «КВН на БІС»
23.00 «Вечірній квартал»
00.45 «Бійцівський клуб»
02.25 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50 Агенти 

справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.30 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, 00.00 Т/с 

«Однолюби»
23.20 С/р «Слідами 

Грантоїдів. 2 ч.»
02.00 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Теорія змови 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 Бандитський Київ 
15.20 Нові технології 
війни 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Технології їжі 19.00 
Легенди карного розшуку 
20.00 Прихована 
реальність 23.40 
Охоронці Гітлера 00.30 
Підроблена історія 

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, 12.20 «Міняю 
жінку - 6»

12.40 Т/с «Байки Мітяя»
13.45, 15.00 Т/с «Свати 

- 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»
20.15, 22.10 «Ліга сміху 2»
00.05 «Вечірній Київ»
02.05 «Маленькі гіганти»

05.35, 18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

06.25 Мультфільм
06.50 «Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

08.20 «Орел і Решка. На 
краю світу»

10.15 «Давай 
одружимося»

12.10 Т/с «Підземний 
перехід»

16.45 «Речдок»
17.40 Новини
20.00, 02.35 «Подробиці 

тижня»
22.00 Х/ф «Було у батька 

три сини»
00.55 Х/ф «Грозовой 

перевал»
04.15 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Інсайдер
11.30, 13.20 Х/ф «Змії на 

борту літака»
14.00, 16.10 Т/с «Демони»
17.55 Т/с «Снайпер. 

Зброя відплати»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «На трьох»
00.30 Х/ф «Сфера»
02.45 Т/с «Лас-Вегас»
03.30 Провокатор
04.40 Т/с «Відділ 44»

ICTV

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

мандрівниця»
09.40 Х/ф «Герой з 

плаката»
12.30 ЛавЛавСar
13.30 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 04.05 Віталька
17.50, 02.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
21.45 Х/ф «Діти 

шпигунів 2: Острів 
утрачених мрій»

23.25 Х/ф «Пластик»
01.15 Х/ф «Смужка 

нескошених диких 
квітів»

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

портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ф «Купала у 

Рокинях»
13.50 Т/ц «Сам собі 

господар»
14.25 Т/ц «Бастіони»
14.50 «Ти - молодий» 
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» 
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 «Будуй хату»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
22.35 «Час-Time»
22.50 «Актуальний 

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

погляд»
01.20 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

02.15 І.Федишин: «Лише у 
нас, на Україні». 1, 2 ч.

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 М/с «Хранителі 
історій»

06.30 Т/ц «Заручники 
свободи»

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, 18.30, 22.05, 

02.20 Вголос
08.45 Візерунки дня
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»

АВЕРС 14.00 Шукаємо таланти
14.30 Слідство Інфо
15.00 Х/ф «На Захід»
16.30 М/с «Хранителі 

історій»
17.00 Малюваки
17.20 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.00 Мозаїка 

батьківства
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Євромакс
20.30 Запитай у депутата
20.55 Вечірня казочка
21.00 Запитай у депутата
22.15 Х/ф «На Захід»
23.45 Візерунки дня
00.35 Євромакс
01.00 Т/с «Роксолана»
02.00 МузейОк
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 Поспілкуймося
04.30 Ретроспектива: 

«Тринадцять»

Фільм «Знайомтесь: Дейв»

Фільм «Грозовой перевал»

Фільм «Не підганяй кохання»

19:15

00:55

20:40

obnovi.com

Фільм «Чорнильне серце»

11:55

tvzavr.ru

kinokopilka.pro

obnovi.com

У ЛУЦЬКУ – КОНКУРС НА 
КРАЩИЙ ГІМН МІСТА

Конкурс триватиме з 1 липня до 25 
грудня, йдеться у розпорядженні 

виконувача повноважень міського 
голови Ігоря Поліщука.

Один учасник може по-
дати необмежену кіль-
кість робіт. Тривалість 
музично-поетичних 
творів має бути не 
більш ніж п’ять хвилин, 
а сам твір може містити 
не більш ніж 32 рядки. 

Твори можна над-
силати на електронну 
адресу департаменту куль-
тури: culture-lutsk@ukr.net. Розгляд робіт 
відбуватиметься у три етапи. Спершу їх оці-
нюватиме конкурсна комісія, а вже потім 
відбудеться публічне голосування. Затвер-
дити переможця має конкурсна комісія. 
Він отримає грошову винагороду – 15 000 
гривень. Автори творів, які посядуть друге 
та третє місця за кількістю підписів пред-
ставників громади міста, отримають п’ять 
та три тисячі гривень.

є охочі?

УКРАЇНА ВПЕРШЕ 
ЗДОБУЛА «КАНСЬКОГО 
ЛЕВА» 

На престижному фестивалі 
бронзовою нагородою журі 

відзначило ролик про трагедію 
Бабиного Яру, повідомляє «5 канал». 

Як стало відомо, проект «Свідок» ство-
рили представники Українського кризово-
го медіа-центру та громадської ініціативи 
«Українсько-Єврейська Зустріч». Уперше 
його показали до 75-х роковин трагедії.

Для перфомансу використали інста-
ляцію з порожнистих труб, через які про-
ходив вітер. Ці звуки уособлюють голоси 
жертв. Їх ретранслюють діти-скрипалі та 
дитячі голоси.

Український проект «Свідок» здобув 
винагороду в категорії «Перформанс».

До слова, «Канські 
леви» – найбільш авто-
ритетний міжнародний 
фестиваль виробників 
реклами. Цьогоріч від-
булася 64-та цере-
монія нагоро-
дження. 

відзнака

hellom
onaco.com
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Мама завжди казала: «Життя – як коробка шоколадних цукерок: ніколи не знаєш, 
яка начинка тобі попадеться». Фільм «Форест Гамп»
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НЕДІЛЯ 9 липня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 11.50, 

22.50, 23.20 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»

10.00 Х/ф «Мадам 
Нобель»

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

Мартін Скорсезе 
представляє»

14.30 Мистецькі історії
14.45 Фольк-music
15.50 Перший на селі
16.35 Х/ф «Милий друг»
18.30 Х/ф «Королівський 

генерал»
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
02.55 Т/с «Таксі»
04.15 Чоловічий клуб. 

Спорт
05.25 Чоловічий клуб

05.35, 12.45 Факти
06.00 Т/с «Код 

Костянтина»
08.30 Т/с «Відділ 44»
12.10, 13.00 Х/ф «Пік 

Данте»
14.25 Х/ф «РЕД»
16.40 Х/ф «РЕД-2»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.30 Х/ф «Людина 

листопада»
22.45 Х/ф «Інтереси 

держави»
00.40 Х/ф «Одинак»
02.30 Т/с «Лас-Вегас»
03.55 Провокатор

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
08.45 М/ф «Клуб Вінкс: 

Таємниця морської 
безодні»

10.10 Х/ф «Нічна 
тусовка»

11.50, 03.15 Віталька
19.50 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Пластик»
01.50 Х/ф «Смужка 

нескошених диких 
квітів»

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 Т/ф «Закохана у 

небо»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька» (Історично-
кулінарне шоу)

12.15 «Кошик творчих 
ідей»

12.40 Мультсеріал
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 
«Шум вітру»

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

Луцька» (історично-
кулінарне шоу)

20.20 «Вісник обласної 
ради»

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

100»
00.25 Т/ц «Музеї Волині»
00.50 Х/ф «Шум вітру»
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!»

11.20 «Караоке на 

Майдані»

12.15 «Планета земля 2»

13.20 Х/ф «Вітер в 
обличчя»

17.10 Х/ф «Спортлото-
82»

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»
09.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
10.25 Х/ф «Принц і я 3: 

Медовий місяць»
12.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
23.00 Х/ф «Замерзла з 

Майамі»
00.50 «Розсміши коміка»
02.40 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.10 Т/с «Однолюби»
15.00 Х/ф «Намисто»
17.00, 20.00 Т/с 

«Волошки»
19.00, 05.50 Події тижня
21.45 Т/с «Кров не вода»
01.10 Реальна містика
02.50 Таємний код 

зламано. Епоха Водолія
03.35 Таємний код 

зламано. Хвороба
04.20 Агенти 

справедливості 16+

06.00 Бандитська Одеса

07.20 Містична Україна

08.20, 18.30 У пошуках 

істини

10.00 Охоронці Гітлера

11.40 Наука проти 

містики

14.30 Тварини-генії

15.30 Природа 

сьогодення

21.10 Давні мегаспоруди

00.00 Брама часу

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 Х/ф «Кохання 
неждане надійде»

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

ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка 

2017»
11.10, 12.10, 13.10, 

14.00, 15.00, 16.00 
«Світ навиворіт: 
Камбоджа»

17.00, 18.30 «Світ 
навиворіт - 8»

19.30, 05.15 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Біженка»
01.15 Х/ф 

«Одержимість»
04.55 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

05.30 М/ф «Дикі лебеді»
06.25 Х/ф «Артист із 

Коханівки»
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 «Зразкові 

родини»
14.10 Х/ф «Службовий 

роман»
17.30, 20.30 Т/с «Дві долі. 

Нове життя»
20.00 «Подробиці»
00.00 Т/с «Вузький міст»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

03.00, 02.35 Зона ночі
05.25 Х/ф «Морський 

піхотинець»
07.13, 09.59 Kids Time
10.00 Х/ф «Дріллбіт Тейлор. 

Школа виживання»
12.00 Х/ф «Тисяча слів»
13.50 Х/ф «Мільйонер 

мимоволі»
15.50 Х/ф «Знайомтесь: 

Дейв»
17.40 Х/ф «Без відчуттів»
19.15 Х/ф «Будинок з 

приколами»
21.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
23.00 Х/ф «Якщо твоя 

дівчина - зомбі»
00.50 Х/ф «Скаути проти 

зомбі»

06.00 М/c «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, 14.50, 18.30, 

20.30 Вголос
08.45 Візерунки дня
09.30 Вісник обласної ради
10.00 Х/ф «Київські 

прохачі»
11.15 Так чи інакше
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Пригоди Марка
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
14.30, 21.00 Феєрія мандрів
15.00 Х/ф «На Захід»
16.30 М/с «Острів 

Пахапахау»

АВЕРС 17.00 Д/ф «Генеральна 
репетиція»

17.30 Глобал 3000
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 «Краще 

бути вродливою і 
багатою»

23.30 Д/ф «Генеральна 
репетиція»

00.00 Огляд світових подій
00.30 Музична скринька
01.15 Поспілкуймося
02.00 МузейОк
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Джем
04.00 Д/ф «Генеральна 

репетиція»

ФУТБОЛ 1

ПН 3 липня ВТ 4 липня СР 5 липня ЧТ 6 липня ПТ 7 липня СБ 8 липня НД 9 липня
06.00, 08.00, 17.45, 18.30, 
20.30, 22.45, 23.30 Топ-
матч 06.10 Шахтар - Бохум. 
Товариський матч 08.10 
Шахтар - Ворскла 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS 10.15 
Дербі Каунті - Лестер. Кубок 
Англії 12.00 Арсенал - Сток 
Сіті. Чемпіонат Англії 13.50 
Челсі - Вест Бромвіч. Чемпіонат 
Англії 15.55 Уеска - Хетафе. 
Плей-оф (1 раунд). Чемпіонат 
Іспанії 18.00 «Моя гра» 
Бланко Лещук 18.40 Динамо 
(К) - Наполі. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.40 Челсі - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 22.55 «Моя 
гра» М. Кополовець 23.40 
Матч. Товариський матч 01.30 
Профілактика 05.00 Огляд 
сезону. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 18.25, 20.30, 
22.45, 23.30, 01.30, 03.35, 
05.40 Топ-матч 06.10 
Олександрія - Динамо 08.10 
Шахтар - Олімпік 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Ліверпуль - Вулвергемптон. 
Кубок Англії 12.00 Матч. 
Товариський матч 13.50 
Сандерленд - Челсі. Чемпіонат 
Англії 15.55 Кадіс - Тенерифе. 
Плей-оф (1 раунд). Чемпіонат 
Іспанії 17.45 «LaLiga Files» 
6 епізод. Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 18.40 Бешикташ 
- Динамо (К). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.40 Барселона - Реал. 
Чемпіонат Іспанії 22.55 «Моя 
гра» В. Шевчук 23.40 Шахтар - 
Зоря 01.45 Вест Гем - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 03.50 Селтік - 
Ман Сіті. Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00, 08.00, 20.30, 23.25, 
01.30, 03.35, 05.40 Топ-
матч 06.10 Бернлі - Челсі. 
Чемпіонат Англії 08.10 Шахтар 
- Чорноморець 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.15 
Челсі - Брентфорд. Кубок Англії 
12.00 Реал - Боруссія (Д). Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.50 Кристал 
Пелес - Челсі. Чемпіонат 
Англії 15.55 Хетафе - Уеска. 
Плей-оф (1 раунд). Чемпіонат 
Іспанії 17.45 «LaLiga Docs» 
6 епізод. Чемпіонат Іспанії. 
Прем’єра 18.40 Динамо (К) - 
Бенфіка. Ліга Чемпіонів УЄФА 
20.40 Олександрія - Зірка 
22.45 «LaLiga Files» 6 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 23.40 Шахтар 
- Хольштайн. Товариський матч 
01.45 Реал - Атлетіко. 1/2 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 03.50 
Габала - Майнц. Ліга Європи

06.00, 08.00, 01.30, 03.35, 
05.40 Топ-матч 06.10 Шахтар 
- Хольштайн. Товариський 
матч 08.10 Олімпік - Шахтар 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.15 Саутгемптон 
- Арсенал. Кубок Англії 12.00 
Тоттенгем - Евертон. Чемпіонат 
Англії 13.50 Челсі - Борнмут. 
Чемпіонат Англії 15.55 
Тенерифе - Кадіс. Плей-оф (1 
раунд). Чемпіонат Іспанії 18.15 
«Моя гра» М. Кополовець 
18.50 Бенфіка - Динамо (К). 
Ліга Чемпіонів УЄФА 20.40 
Евертон - Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії 22.45 «LaLiga Docs» 
6 епізод. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Ман Сіті - Боруссія (М). 
Ліга Чемпіонів УЄФА 01.45 
Олександрія - Волинь 03.50 
Наполі - Бешикташ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

06.00, 08.00, 17.45, 18.30, 
20.30, 22.45, 23.30, 01.30, 
03.35, 05.40 Топ-матч 06.10 
Боруссія (Д) - Монако. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.10 
Шахтар - Олександрія 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.15 Шахтар - Хольштайн. 
Товариський матч 12.00 Ліон 
- Аякс. 1/2 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА 13.50 Челсі - Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 15.55 Тенерифе 
- Хетафе. Плей-оф (2 раунд). 
Чемпіонат Іспанії 17.55 «Моя 
гра» В. Шевчук 18.40 Наполі 
- Динамо (К). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.40 Барселона - 
Еспаньйол. Чемпіонат Іспанії 
23.00 Світ Прем’єр-Ліги 23.40 
Матч. Товариський матч 01.45 
Тоттенгем - Вест Бромвіч. 
Чемпіонат Англії 03.50 Борнмут 
- МЮ. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 17.45, 18.30, 
20.30, 22.45, 23.30, 01.30, 
03.35, 05.40 Топ-матч 06.10 
Матч. Товариський матч 08.10, 
03.50 Шахтар - Зоря 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.15 Міллволл - Вотфорд. 
Кубок Англії 12.00 Барселона - 
ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 13.50 Тоттенгем - Челсі. 
Чемпіонат Англії 15.55 Хетафе 
- Тенерифе. Плей-оф (2 раунд). 
Чемпіонат Іспанії 18.00 Світ 
Прем’єр-Ліги 18.40 Динамо 
(К) - Бешикташ. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.40 МЮ - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії 23.00 «Моя 
гра» Р. Санжар 23.40 Сталь 
- Олександрія 01.45 Атлетіко - 
Гранада. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 08.00, 17.45, 18.30, 
20.30, 22.45, 23.30, 01.30, 
03.35, 05.40 Топ-матч 06.10 
Кристал Пелес - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 08.10 Шахтар 
- Олімпік 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.15 Матч. 
Товариський матч 12.00 Ман 
Сіті - Вест Бромвіч. Чемпіонат 
Англії 13.50 Лестер - Челсі. 
Чемпіонат Англії 15.55 
Ворскла - Динамо 18.00 «Моя 
гра» Р. Санжар 18.40 Лестер 
- Тоттенгем. Чемпіонат Англії 
20.40 Зірка - Олександрія 
23.00 «Моя гра» Бланко 
Лещук 23.40 Шахтар - ПАОК. 
Товариський матч 01.45 Рома 
- Вікторія Пльзень. Ліга Європи 
УЄФА 03.50 Баварія - ПСВ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 

Фільм «Інтереси держави»

22:45

uaonlinefi lm
s.com

Фільм «Без відчуттів»

17:40

kinogo.club

усі на фестиваль!

ЯКОЮ БУДЕ «НІЧ У ЛУЦЬКОМУ ЗАМКУ»

лійський колектив Molecole Show, 
балерина якого виступатиме на по-
вітряній кулі.

У стінах замку свою творчість 
презентує і французький театр 
Remue Menage. Це буде виступ з 
яскравими ілюмінаціями, екстрава-
гантними артистами та приборку-
вачами ведмедів (щоправда, ведме-
ді будуть штучними).

Для лучан виступатимуть про-
відні солісти Віденського, Варшав-

ського, Римського та Празького 
оперних театрів у супроводі сим-
фонічного оркестру. Окрім того, 
виступить всесвітньовідомий «Київ 
модерн балет» під керівництвом 
Раду Поклітару.

У насиченій програмі «Ночі в 
Луцькому замку» буде й місце для 
експериментів: виступ колективу 
LaFesta, музиканти якого майстер-
но поєднують сучасну електронну 
музику з класичними мотивами.

1-2 липня в Замку 
Любарта вдев’яте 

відбудеться фестиваль 
«Ніч у Луцькому замку». 

Цьогоріч дійство відвідають 
гості з Ради Європи, мери євро-
пейських міст та очільники міст 
України. Фестиваль буде благодій-
ним, виручені кошти організатори 
спрямують на допомогу дитячій по-
ліклініці міста Луцька. Генеральним 
спонсором дійства став Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», який виді-
лив 1,5 мільйона гривень.

Програму фестивалю буде по-
ділено на дві частини – денну, яка 
розпочнеться о 14:00, та вечірню, 
старт якої заплановано на 21:00. 
Лейтмотивом цьогорічної «Ночі у 
Луцькому замку» стануть балетні та 
оперні виступи. Чимало виконавців, 
які завітають на дійство, приїдуть в 
Україну вперше. Наприклад, іта-

volynnew
s.com

Дійство почнеться вдень, а закінчиться під ранок
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кохайтесябезпечна краса

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

ВАГІТНОСТІ ЗАВАЖАЄ 
НАДТО ЧАСТИЙ СЕКСЯкщо молода пара 

бажає народити 
дитину, не потрібно 

кохатися щодня, пише 
Gazeta.ua.

«Приходить подружжя. Кажуть, 
що мають активне сексуальне жит-
тя, часом по три-чотири рази на 
день. У нього дружина – перша, ра-
ніше сексуальних контактів не мав. 
Провели обстеження обох – здо-
рові. А завагітніти не можуть більш 
як рік. Це тому, що не дають тілу від-
почити», – розповідає Юрій Заседа, 
доктор медичних наук, сексолог, 
уролог-андролог.

Для того щоб була вдала атмо-
сфера для зачаття дитини, пара має 
обмежити кількість сексуальних 
стосунків. Мати статевий акт не час-
тіше, як два-три рази на тиждень.

«Сперматозоїди мають дозрі-
вати. А при частому контакті вони 
просто не встигають це зробити. 
Щоб настала вагітність, мусить бути 
хороша концентрація сперми. Коли 
я порадив молодим людям робити 
паузи, через місяць жінка завагітні-
ла», – констатує лікар.

У випадку, коли за правильної 
регулярності статевого життя впро-

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 
безплатна. 066-345-62-67, 098-640-62-33. 

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

 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.

 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.

 Продам однокімнатну квартиру площею 
48 м2 з гаражем у будинку площею 19 м2. 
Ціна 19000$. Тел. 098-660-63-03.

РОБОТА

 Потрібні на роботу: кухар, помічник куха-
ря, адміністратор, бармен, офіціант, техніч-
ний працівник. 067-533-30-80. 

 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.

Терміново запрошуємо на роботу буді-
вельників різних спеціальностей. Ве-
ликий обсяг робіт.  Заробітна плата без 
затримок. Житло надаємо  безплатно. 
098-398-09-02, 063-036-02-35.

ПОСЛУГИ

 Надаю інформпослуги: безплатна кон-
сультація, повний пакет документів на візу 
(запрошення, анкета, страховка, броню-
вання готелю тощо). Луцьк, вул. Л. Україн-

ки, 37, 099-315-22-72, 093-205-02-80 (Окса-
на Володимирівна), 067-914-15-78 (Альона); 
вул. Ковельська, 1, 095-925-23-92, 096-
598-11-52 (Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

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

 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.

Щоб мати здорову 
засмагу, слід 

дотримуватися простих 
правил. Головне – не 
зловживати.

1. Засмагати найкраще до 11-ї 
ранку та після 16-ї вечора, коли 
сонячні промені неагресивні.

2. Дотримуйтеся правила 
дестяти хвилин: перший «підхід» 
засмагання має бути не довшим, 
ніж 10 хв. Далі – півгодини відпо-
чинку, наступний період можна 
збільшити ще на 10 хв. Тобто мож-
на засмагати 20 хв, почергово пе-
ревертаючись на спину й живіт.

3. Перед засмаганням оби-
райте засіб, не слабший за 50 SPF. 
Коли шкіра трохи потемніє – 25 
SPF. Для збереження матовості 
шкіри та посилення ефекту засма-
ги можете взяти 10 SPF.

4. Вода не рятує від опіків. 
Навпаки: на її поверхні ми отри-
муємо втричі більше сонячного 
опромінення, що збільшує ризик 
згоріти.

5. Для здорової засмаги та 
гарного самопочуття більше пий-
те. Вода має бути негазованою, 
трохи прохолодною та трохи со-
лоною.

СЕКРЕТИ ЗАСМАГИ

Жінка може багато 
років намагатися 
завагітніти та 
зазнавати поразки 
через причини, які не 
пов’язані з жодним 
фізіологічним 
захворюванням, 
а лише тому, що 
потерпає від 
постійного стресу в 
родині, на роботі чи 
у середовищі, яке ї ї 
оточує.

довж року пара не може зачати ди-
тину, лікар рекомендує проходити 
додаткові обстеження.

«Якщо пара почала статеве жит-
тя, то вагітність має настати у най-
ближчі півроку. Можна почекати 
до року. Якщо не завагітніли, жінці 
треба йти до гінеколога і взятися за 
регуляцію циклу, перевірити стан 
гормонів, яйцеклітин. Чоловікові – 
до андролога, зробити спермогра-
му, аналізи на стан антитіл та наяв-
ність статевих інфекцій, перевірити 
простату», – радить фахівець.

SPF – сонцезахисний фактор, 
який визначає здатність 
косметичних засобів збільшувати 
час безпечного перебування на 
відкритому сонці

При частому контакті 
сперматозоїди не 
встигають дозрівати

nasham
am

a.com

espreso.tv
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Колись успішне підприємство нині стало проблемним

  Яна ДРОЗДОВА
Луцьк

«солодкі» махінації

закон скарб 

ХТО ЗНИЩУЄ «ЛУЦЬККОНДИТЕР»?

Найбільша кондитерська 
фабрика міста 
«Луцьккондитер» 

перетворюється на руїну. 
Стелі цехів чорні, прогнилі 
та вражені грибком, а 
устаткування зношене 
й поіржавіле. Територія 
фабрики захаращена руїнами, 
що поросли бур’янами. Про 
інвестиції у підприємство тут 
навіть не чули.

Хто доклав рук до того, що 
успішний «Луцьккондитер» став 
боржником з мільйонними кредита-
ми і боргами перед банками й поста-
чальниками? 

КИНУЛИ БАНК 
НА 45 МІЛЬЙОНІВ

У 2006 році підприємство 
«Луцьк кондитер» придбала київська 
підприємиця Тетяна Польська, 
взявши у тодішньому «Промінвест-
банку» кредит на 45 млн грн та від-
давши майно фабрики як заставу.

Відтоді «Луцьккондитер» про-
працював не більш як два роки. За 
цей період власниця підприємства 
Тетяна Польська активно брала 
аванси на продукцію мало не в кож-
ній країні тодішнього СНД, не від-
вантажуючи туди продукцію. 

Наростивши непідйомні борги, з 
2009 року підприємство почало ко-
титися у боргову прірву – фабрика 
винна працівникам зарплату, скоро-
чує штат, виробництво. Зрештою, рі-
шенням господарського суду на ТОВ 
«ВКФ «Луцьккондитер» було відкри-
то справу про банкрутство, завдяки 
якій Тетяні Польській вдалося ухили-
тися від сплати боргів і уникнути від-
повідальності перед 31 кредитором 
на суму 147244164,4 грн. 

Тим часом майно, що пере-
бувало в заставі банку, власниця 
фабрики незаконними шляхами 
вивела з іпотеки. Наслідком таких 
шахрайських дій стало відкриття на 
«ВКФ «Луцьккондитер» криміналь-
ної справи, яка відкрита дотепер, а 
банк понад десять років безуспішно 
домагається повернення кредиту в 
45 млн грн.

А ПОСТАЧАЛЬНИКАМ – 
ДУЛЮ

Паралельно створюються нові 
й нові підприємства, що беруть 
продукцію від постачальників і, не 
виконавши своїх зобов’язань за до-
говорами, переводять борги на но-
востворені компанії. Торговий дім 
«Луцьккондитер» та ТзОВ «Конди-
терторгпром» продовжують сумнів-
ну діяльність уже за напрацьовани-
ми схемами. Жертвами спритників 
стають інші банки, установи та по-
стачальники.

Щонайменше п’ять підприємств 
за останні півроку звернулися до 
суду з вимогою погасити заборгова-
ність за продукцію. Зокрема, у квітні 

2017 року ТзОВ «Волиньагрорем-
маш» звернулося до суду з позовом 
про стягнення 181 тис. грн боргу за 
отриманий товар. Інша компанія – 
ПП «Агродім» – також домагається 
повернення 21 тисячі гривень боргу. 

Майже півмільйона гривень за 
поставлений товар відсудило в лю-
тому 2017 року луцьке підприємство 
«Віннер». Щоправда, кошти досі не 
повернуто та відкрито виконавче 
провадження зі стягнення.

Крім зазначених вище, ще є низ-
ка підприємств, яким «Кондитерторг-
пром» заборгував загалом 
644455,689 грн. Варто зауважити, що 
це тільки ті, що вже звернулися до 
суду, адже, найімовірніше, є й інші 
підприємства, які не встигли і, певно, 
не встигнуть відсудити свої гроші.

ПДВ ВІДШКОДОВУЮТЬ 
МІЛЬЙОНАМИ

Тим часом, згідно з даними Реє-
стру платників ПДВ, за останні пів-
року «Кондитерторгпром» отримав 
з бюджету відшкодування податку 
на загальну суму понад 800 тисяч 
гривень. 

Стає зрозуміло, що господарську 
діяльність активно провадять, тільки 
сплачувати вчасно податки, кредити 
й інші витратні зобов’язання власни-
ки чомусь забувають.

За останньою інформацією, за 
«напрацьованою» схемою, аби уник-
нути сплати боргів, ТзОВ «Кондитер-
торгпром» уже перевів свої доходи 
на нове підприємство – ТзОВ «ОМІЛІ-
САНТО Україна», яке створено 16 січ-
ня 2017 року зі статутним фондом у 
2000 гривень та кіпрською пропис-
кою. Директором фірми зазначений 
Віктор Панасюк, який паралельно 
є директором ТОВ «Західне ВКТО», 
серед засновників якого – та сама 
Тетяна Польська. 

ГІРКИЙ ПІСЛЯСМАК
За викачуванням грошей і ви-

гадуванням нових схем з боргами 
власники довели фабрику до ката-
строфічного стану, адже про жодні 
інвестиції в ремонт чи оновлення 
цехів узагалі не йдеться. Майно 
частково вивезли, а решта перетво-
рюється на металобрухт. 

«Луцьккондитер» постійно лі-
дирує у заборгованості із зарплати 
своїм працівникам, ухиляється від 
сплати місцевих податків та зборів. 
Збільшується й борг перед пенсій-
ним фондом, через що працівники 

фабрики залишаються без стажу та 
недоотримують пенсій.

За останні 10 років фабрика не 
сплатила жодної копійки земельно-
го податку, внаслідок чого бюджет 
міста недоотримав мільйони гри-
вень. 

І це лише невелика частина фак-
тів, подій та основних дійових осіб, 
руками яких «Луцьккондитер» фак-
тично знищено. 

Знаково, що всі ці події відбу-
ваються на фоні повної байдужості 
з боку правоохоронних та органів 
контролю. Адже підприємство з та-
ким шлейфом кримінальних справ 
та сумнівних схем з боргами вже 
давно мало потрапити в поле зору 
прокуратури, поліції і стало предме-
том для роботи луцьких депутатів. 
Натомість спостерігаємо повну без-
діяльність і невтручання у справи 
«Луцьккондитера», що роками не 
сплачує податки та має неоформле-
них працівників.

Є сподівання, що зазначені фак-
ти незаконної діяльності «Луцьк-
кондитера» та його власників ста-
нуть предметом для адекватного 
реагування правоохоронних орга-
нів, які повинні втрутитися у ситуа-
цію, аби зупинити руйнацію одного 
з найбільших виробничих підпри-
ємств міста.

vip.volyn.ua

Верховна Рада 
22 червня ухвалила 

закон, який передбачає 
посилення кримінальної 
та адміністративної 
відповідальності за 
жорстоке поводження з 
тваринами. Закон захищає і 
домашніх, і безпритульних 
тварин, передає 
«Інтерфакс-Україна».

За жорстоке поводження з тва-
ринами (знущання та нанесення 
побоїв або вчинення інших насиль-
ницьких дій, що завдали тварині 
фізичного болю, страждань і не 
спричинили тілесних ушкоджень, 
каліцтва чи загибелі, залишення тва-
рин напризволяще, у тому числі по-
рушення правил утримання тварин) 
передбачено штрафи від 200 до 300 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (3400 – 5100 грн) з 
конфіскацією тварини, якщо пере-
бування у власника становить за-
грозу для її життя або здоров’я.

Окрім того, подібні дії, вчинені 
стосовно двох і більше тварин гру-

ЗА ЖОРСТОКІСТЬ ДО ТВАРИН – 
ВІСІМ РОКІВ ТЮРМИ

КНИГОЗБІРНЯ ПОПОВНИЛАСЯ 
РАРИТЕТАМИ 

Жорстоке поводження з тваринами – 
знущання над тваринами, у тому числі 
безпритульними, що спричинило мучення, 
завдало їм фізичного страждання, тілесних 
ушкоджень, каліцтва або призвело до 
загибелі, нацьковування тварин одна на одну 
та на інших тварин, вчинене з хуліганських 
чи корисних мотивів, залишення домашніх 
та сільськогосподарських тварин 
напризволяще, у тому числі порушення 
правил утримання тварин.

пою осіб або особою, яку протягом 
року було піддано адміністративно-
му стягненню за таке ж порушення, 
а також пропаганда жорстокого 
поводження з тваринами передба-
чають стягнення штрафу від 300 до 
500 неоподатковуваних мінімумів 
(5100 – 8500 грн) або адміністратив-
ний арешт до 15 діб з конфіскацією 
тварини, якщо перебування у влас-
ника становить їй загрозу.

Насильницькі дії щодо тварин, 
спрямовані на задоволення статевої 
пристрасті, спричинять стягнення 

штрафу від 200 до 500 неоподатко-
вуваних мінімумів (3400 – 8500 грн) 
з конфіскацією тварини.

Умисне жорстоке поводження з 
тваринами, що спричинило каліцтво 
або смерть, нацьковування тварин 
одна на одну, публічні заклики до 
вчинення діянь, які мають ознаки 
жорстокого поводження з тварина-
ми, а також поширення матеріалів 
із закликами до вчинення таких дій 
каратимуться арештом на строк до 
шести місяців або обмеженням волі 
на строк до трьох років.

Такі ж жорстокі дії, вчинені у 
присутності малолітнього чи не-
повнолітнього, тягнуть за собою 
обмеження волі від трьох до п’яти 
років, або позбавлення волі на той 
самий термін. Дії, вчинені з особли-
вою жорстокістю або у присутності 
малолітнього чи неповнолітнього, 
або щодо двох і більше тварин, або 
повторно, або групою осіб, або вчи-
нені активним способом, карають-
ся позбавленням волі на строк від 
п’яти до восьми років.

Луцьк 

Фонди Волинської 
державної обласної 

універсальної наукової 
бібліотеки імені Олени 
Пчілки поповнилися 
старовинними виданнями, 
одержаними з Волинської 
митниці, повідомляє 
«Вголос». 

Надзвичайно цінним над-
ходженням фахівці бібліотеки 
вважають «Священныя кни-
ги Ветхаго и Новаго завита» 
старослов’янською мовою. Це – 
видання з 260 сторінок, без за-
значення дати і місця виходу. 
Однак із запису на титульній 
сторінці видно, що її дозволяла-
ли для використання 23 червня 
1849 р. Ймовірно, книгу вико-
ристовували в чинних військо-
вих частинах російської армії, 
про що свідчить напис під до-
зволом «Командир...».

Інший фоліант – твори Лессінга 
німецькою мовою. Книга малого 
формату, видана в Лейпцигу, скла-
дається з 340 сторінок, містить до-
поміжний апарат (алфавітний по-
кажчик). Рік видання – невідомий, 
однак орієнтовно можна датувати 
вихід ХІХ століттям.

Книги потрапили до бібліоте-
ки в дещо пошкодженому вигляді. 
Проте після реставрації ними мож-
на буде скористатися у відділі чи-
тальних залів.

gurt.org.ua

vgolos.com
.ua

Територія фабрики захаращена

Закон захищає і домашніх, і безпритульних тварин
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Настане день, коли брехня зникне з лиця Землі. Не буде насильства і злодійства. Припиняться війни, 
ті, що залишилися живими, будуть знати ціну життя й берегтимуть його. Ванга
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  Лілія БОНДАР
Ратнівський район 
Фото з особистого архіву

хоробре серце 

Українці звиклися 
з війною, а вона 
триває. І ніде це 

так не відчутно, як у 
військових госпіталях. 
Тут життя має зовсім 
інший ритм: гостріше 
сприймається горе, немає 
дріб’язкових емоцій. 31-
річний заболоттівчанин 
Ігор Головій приїжджає 
у Волинський обласний 
госпіталь для інвалідів 
війни щотри місяці. Іноді 
планово, частіше – коли 
вже несила терпіти біль. 

НА ВЕЧЕРЮ – ВОДА 
З РАДІАТОРА І СИРА 
КУКУРУДЗА 

Ігор – боєць колишньої 51-ї 
ОМБр, старший механік-водій, гра-
натометник. Був в АТО три місяці, з 
них – три дні в російському полоні. 
Він не дуже уявляв, що його чекає. 
Здогадувався: легко там не буває. 
А рідні Ігоря навіть не знали, у яке 
пек ло він потрапить. Удома сказав, 
що їде у військовий караул охоро-
няти мости та поїзди. 

«Знали правду тільки моя сестра 
та її чоловік, – каже він. – Були ви-
падки, коли дружина телефонувала 
і раптово розпочиналися обстріли. 
Вона запитувала, що це. Казав, що 
гримить. Не вірила. Кажу: «Ти в сте-
пу була? Там блискавка як гахне, то 
все світиться». То вона мені досі це 
пригадує. Дізналася правду, коли 
вже в полоні був».

Боєць каже: коли призвали до 
війська, то було прикро не за себе, 
а за хлопців, яких брали, незважаю-
чи на проблеми зі здоров’ям. Заби-
рали і хворих, і сиріт. У перші дні з 
ним поряд було п’ятнадцять людей 
з епілепсією. 

Чоловік був призваний до лав 
Збройних сил України у квітні 2014 
року, а після місяця навчання на по-
лігоні його відправили у зону АТО. 
Далі – Волноваха, Красноармійськ, 
Широкий Лан, Красний Дон, Амв-
росіївка, Ізварине та багато інших 
місць, де йому та хлопцям з 51-ї 
бригади довелося воювати. Однак 
найбільше запам’яталося Ігорю 
пек ло біля Краснопартизанська Лу-
ганської області. 

«Це було літо. Липень. Стояла не-
ймовірна спека. Ми потрапили під 
шквальний обстріл «Градами» з те-
риторії Росії, – Ігор продовжує роз-
повідати про жахіття війни. – Тоді 
й втратили багатьох. Щоб ви розу-
міли: на півтора гектара землі при-
пало понад тисяча воронок. Оборо-
няли терикон тиждень. Закінчилися 
не лише боєприпаси, а й їжа та вода. 
Довелося зливати воду з радіаторів, 
щоб якось протриматися, але потім 
«Гради» розтрощили усю військову 
техніку. Підмоги ми так і не дочека-
лися. Просиділи десять днів в око-
пах, не піднімаючи голів». 

Бійці були оточені з трьох боків, 
а з четвертого – Росія. Ігор каже, що 
тільки щира материнська молитва, 
підтримка рідних та любов дружи-
ни і маленької донечки врятували 
його від смерті.

«Була шоста година вечора. 
Після «Градів» почали крити мі-
нометами. Дві години тривав об-
стріл, – каже він. – Ми лежали в 
окопі. За 50 см від моєї голови пі-
дірвалася міна. Мене заживо заси-
пало землею. Втратив свідомість, 
отримав сильну контузію, пора-
нило ногу. Врятувала армійська 
плащ-палатка. Я її взяв, щоб ґрунт 
так не обсипався. Вона була огор-
нута навколо моєї голови, так я не 

БОЄЦЬ 51-Ї БРИГАДИ ІГОР ГОЛОВІЙ: 
«ВІД СМЕРТІ ВРЯТУВАЛИ 
МАМИНІ МОЛИТВИ» 

тра, дружина. Бо після такого пекла 
рідко хто виживає. Як мені вдалося 
обдурити смерть, не знаю. Бо під 
Краснодоном ми теж отримали доб-
ряче. Бачив, як три хлопці заживо 
згоріли в машині. Запеклі бої були. 
Зателефонував до мами. Дуже хотів 
голос почути, бо не знав, чи житиму, 
чи помру». 

Під Краснодоном бійців поста-
вили на позиції, де вони відпрацьо-
вували точки. Коли закінчили, піш-
ли відпочивати. Хоч відпочинком 
це було важко назвати: де впав, там 
і спиш. 

«Сім «Градів» влупили по наших 
позиціях, – пригадує Ігор. – У кіль-
кох метрах від нас снаряд розірвав-
ся. То було вночі на свято Петра і 
Павла. Прокидаємося, а над нами 
зорі світять. Спочатку навіть не зро-
зуміли, що це. Відчув тільки, як щось 
почало пекти в ногу. Виявляється, 
у берцях осколки були. Каремати 
пов ністю попалені. Каністра, що 
біля мене стояла, – уся в дірках. Усе 
було обстріляне, а ми троє дивом 
залишилися живі. Тоді зателефону-
вав до чоловіка сестри і продикту-
вав йому телефоном заповіт». 

Ігор каже, що більшість бійців 
після повернення з АТО не відхо-
дять, не можуть повернутися до 
нормального життя. 

«Деякі мої побратими після по-
вернення з АТО не змогли присто-
суватися до мирного життя. Почали 
влаштовуватися на біржу праці та на 
роботу. А у всіх вже порушена пси-
хіка. То з директором посварився, 
то вдарив когось. Тому повертають-
ся назад, бо там їм легше. Там є во-
рог, є на кому випустити пару. Якщо 
спілкуватися з психологами, то стає 
краще. Але не всі про це знають. 
Мені також важко. Буває, заплющую 
очі і знову бачу все, як хлопці збоку 
горять заживо, – ділиться він. – Досі 
чую коників-стрибунців. Коли в 
окопах сиділи, то вони так сюркоті-
ли, що, здавалося, ось-ось вуха за-
кладе».

Техніка у бійців була 1970-х ро-
ків. У Ігоря – найновіша, 1989 року. 
Правда, баки були діряві. З одягу – 
дали форму, усім по одному комп-
лекту. Але все таке неякісне, що вже 
на полігоні розлазилося, не те що 
на війну його брати. 

У Ігоря на війні було прізвисько 
Пастор. Каже, що хлопці дали його 
через те, що він умів вислухати. 

«На війні теж бувають миті ра-
дості. Це коли хлопці, які виїхали 
на позиції, усі залишилися живими. 
Або коли твій побратим одружуєть-
ся чи збирається одружитися. У нас 
був такий, – показує на телефоні ві-
део. – Нарвали квітів, узяли хлібину, 
пішли вітати. Без добра на війні ніяк. 
Без позитивних емоцій теж. Можна 
легко втратити здоровий глузд».

Попри контузію, поранення та 
полон, Ігор Головій не шкодує, що 
був на війні. 

«Єдине, що мене бентежить, – 
добряче там попсував собі здоров’я. 
До цього був здоровий, як бик, а те-
пер мушу в госпіталі відлежуватися 
по п’ять разів на рік. Одне на війні 
для всіх спільне – боротьба. Це бо-
ляче і сумно. От є люди, які повер-
таються додому – і все майже нор-
мально, – Ігор ненадовго замовкає. 
– Це сильні люди. Я теж думав, що 
сильний. Але все має наслідки. Ко-
жен повертається з травмою. Хтось 
не хоче пригадувати, а хтось – зави-
сає у спогадах».

задихнувся. Добре, що хлопці мене 
швидко відкопали». 

Тоді у бійців практично не за-
лишилося цілої техніки. Вони були 
там, як сироти, всіма кинуті. Чоловік 
надіслав додому повідомлення: «Я 
вас усіх люблю», бо уже не споді-
вався побачити рідних. 

На кордоні з Росією бійці втра-
пили у пастку до сепаратистів. Ті пе-
редали їх російським військовим. 
Кілька днів наші хлопці провели в 
Росії, де їм погрожували розстрі-
лом. Потім Ігоря з побратимами 
тримали на заставі у Свердловську 
(нині Довжанськ, – ВН). Не знали, 
що з ними робити. Про військових 
з’явилася інформація в російських 
медіа. Відтак їх були змушені пере-
дати Україні. А тоді вже українські 
прикордонники їх пов’язали і по-
вантажили в автобус. 

«Відвезли в Запоріжжя, там про-
куратура почала статтю нам шити, – 
каже він. – Мовляв, дезертири. Су-
димося донині. З серпня 2014 року. 

24 людини підписали мирову угоду 
під тиском прокуратури. Отримува-
ли так звані дзвінки щастя, мовляв, 
підписуй мирову – і більше тебе не 
турбуватимемо. Телефонували що-
дня. Багато хто не витримав, підпи-
сав. Їм дали по три роки умовно. А 
22 людини, і я втому числі, на це не 
погодилися». 

У Запоріжжі допити тривали 
по кілька годин. Бійців тримали 
там п’ять місяців, аж потім адво-
кати домоглися, аби їх перевели у 
Володимир-Волинську військову 
частину. 

«Війна – то смерть і страх, – каже 
боєць. – Є ще запах. Гидкий запах, 
якого не забути. Крові, пороху, кіп-
тяви. Війна мене змінила. Я зробив 
величезну переоцінку цінностей. 
Тепер знаю справжню ціну їжі та 
води. А ще зненавидів соняшники 
та кукурудзу. Коли не було що їсти, 
ми гризли сиру кукурудзу, а в со-
няшниках збирали останки своїх 
побратимів, тому вони для мене 

страшними стали. Я й досі вночі 
бачу ці соняшники. Як у фільмі жаху, 
вони хилять до мене свої голови». 

Одразу по поверненні додо-
му Ігорю снилися жахіття – кричав 
уві сні, прокидався увесь мокрий, 
зривався через дрібниці. «Та що 
казати, – провадить він. – Я досі 
вночі воюю. Розгулюю мінним по-
лем, стріляю. Правда, я цього не 
пам’ятаю. Дружина розповідає». 

ОБДУРИТИ СМЕРТЬ
За словами бійця, місцевого на-

селення серед сепаратистів було 
дуже мало. Натомість – багато осе-
тинів, які до вояк жахливо ставили-
ся. Знущалися, морально принижу-
вали, били. Постійно казали: «Зачем 
ты пришел на мой земля?». 

«Найстрашніше – коли за усміш-
ками ховається справжність. Важко 
збагнути: він свій чи чужий, – зізна-
ється чоловік. – Страшно там було. 
Весь час думав про сім’ю. Тепер усім 
кажу, що мене відмолили: мама, сес-

Ігор Головій та Валентина Глущук – 
ведучі благодійного концерту, під час 
якого збирали допомогу для воїнів АТО

Буржуйка, змайстрована зі старого газового 
балона, аби побратими на передовій не мерзли

Ігор був в АТО три місяці, з них – три дні у російському полоні
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ЛУЧАНКА БЕЛОМОЇНА 
ВИГРАЛА ФЕСТИВАЛЬ 
КРОС-КАНТРІ
Австрія

Дощ і бруд на трасі 
супроводжували змагання 
KitzAlpBike – спеціалізованого 
велофестивалю, який відбувся 
минулого вікенду в австрійських 
Альпах. 

Гонку пересіченою місцевістю про-
вели учасники з 16 країн світу, і в класи-
фікації крос-кантрі у семираундній битві 
з місцевою спортсменкою перемогла 
волинянка Яна Беломоїна, яка готується 
до четвертого етапу Кубка світу, що від-
будеться у Швейцарії 9-10 липня.

ЗАВИДНА – ТРЕТЯ 
У СВІТОВОМУ 
СТРІТБОЛІ
Франція

Вихованка волинського баскетболу 
Дарія Завидна стала однією 
з героїнь жіночого чемпіонату 
світу зі стрітболу, який відбувся у 
французькому Нанті. 

Чемпіонка України у складі київ-
ського «ТІМ-СКУФ» торік програла тіль-
ки чешкам у фіналі світового чемпіона-
ту. Цього року українки мали усі шанси 
вдруге поспіль потрапити до фіналу 
стрітбольного мундіалю. Але у вирі-
шальний момент півфіналу з командою 
Угорщини долю матчу вирішили суддів-
ські та технічні чинники. За 13 секунд до 
завершення відліку часу Дарія Завидна 
зробила влучний кидок, який, на жаль, 
не зарахували. А от кидок угорки, який 
відбувся після заверешення ігрового 
часу, навпаки, зарахували. 

У матчі за третє місце саме наша бас-
кетболістка схилила шальки терезів на 
бік збірної України, закинувши в кінцівці 
два штрафні – 15:13. Попереду у Завид-
ної та українок – кваліфікація до чемпі-
онату Європи.

велофест

баскетбол

  Юрій КОНКЕВИЧ
Франція

легка атлетика

єдиноборства спортивна ходьба

історія

Упродовж трьох днів 
французький Лілль 
приймав Суперлігу 

командного чемпіонату 
Європи з легкої атлетики. 
Збірна України здобула 
дві перемоги, дев’ять 
призових місць, посіла 
шосте місце і на 
наступному чемпіонаті 
також виступатиме у 
найсильнішій лізі.

Приємно, що до вдалого ви-
ступу українців причетні й два 
волинські легкоатлети. 

Євген Гуцол завоював четвер-
те місце у фіналі на 800 мет рів. 
Одинадцять спортсменів бігли 
групою, а на передостанню пряму 

ВОЛИНЯНИ ДОПОМОГЛИ УКРАЇНІ 
ЗБЕРЕГТИ МІСЦЕ В СУПЕРЛІЗІ

ЛУЧАНИ ВИГРАЛИ ВІСІМ З 
ДВАНАДЦЯТИ БОЇВ ТУРНІРУ 
«ВОЇНИ ЛЮБАРТА»

ПЕРЕМОГА КРІЗЬ СЛЬОЗИ

і взагалі виходили стіною. У штов-
ханині фаворит змагань поляк 
Адам Кщот вийшов за межі до-
ріжки на газон. Уникнути дисква-
ліфікації йому не вдалося. Певний 

час він залишався лідером у про-
токолі, проте незабаром стало ві-
домо, що Кщота дискваліфікували 
і, таким чином, Євген Гуцол зумів 
стати четвертим, а ще – встанови-

  Юрій КОНКЕВИЧ

Рівно 25 років тому 
відбувся один з 

найбільш несподіваних 
фіналів в історії світового 
футболу.

На Чемпіонат Європи-1993 
Данія не потрапила. А потрапила 
збірна колишньої Югославії. Але 
балканська війна, що запалахкотіла 
в ті дні, не залишила УЄФА вибору, і 
за 10 днів до початку турніру було 
ухвалено рішення про участь скан-
динавів у фінальній частині замість 
югославів.

Данці в буквальному сенсі по-
їхали на турнір з пляжу. Щонаймен-
ше половина команди на той мо-
мент вже була у відпустці і грілася 
на сонечку.

І, до речі, аж ніяк не всі гравці 
збірної захотіли або встигли при-
єднатися до команди. Загалом, Да-
нія вважалася 100% аутсайдером 

Даниленко перед стартом у Ліллі

У Замку Любарта відбулося 
видовищне свято спорту

Волинські скороходи вкотре 
підтвердили звання найкращих в країні
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тю. А батьки вже нічого не могли 
зробити.

Але семирічна дівчинка відпра-
вила батька битися. За неї, за сім’ю і 
за Данію. Лін Вільфорт переконала 
тата, що він мусить повернутися 
у збірну й перемогти. У півфіналі 
з Голландією Кім був одним з най-
кращих на полі і забив післяматче-
вий пенальті. А перед фіналом Лін 
та інші родичі в буквальному сенсі 
зажадали від Вільфорта-старшого 
перемогти для дочки.

26 червня 1992 року Кім Віль-
форт зробив неможливе. Він літав 
полем у матчі проти Німеччини, за-
бив другий гол, що став фундамен-
том історичної перемоги збірної 
Данії на чемпіонаті Європи. 

Кім грав на професійному рівні 
ще шість років. Лін Вільфорт по-
мерла через кілька тижнів після 
закінчення Євро-1992. Сім’я Віль-
форт знайшла в собі сили жити нор-
мальним життям і незабаром у них 
народилася донечка Рікке. А Данія 
більше ніколи не виходила хоча б 
до півфіналу чемпіонатів Європи.

eurosport.com

Вільфорт із Кубком Європи

ти особистий рекорд з бігу на 800 
метрів (1.48,26 хв).

Данило Даниленко також до-
дав очок у загальний підсумок 
української збірної. Він зумів про-
битися у фінальний забіг на 400 м 
з бар’єрами, де показав восьмий 
результат (51.03 с).

Чоловіча естафетна команда 
4х400 метрів виступала у складі 
Данила Даниленка, Євгена Гуцо-
ла, Олексія Позднякова та Віталія 
Бутрима. За підсумком двох забі-
гів українці – восьмі в Європі. 

Даниленко та Гуцол тепер 
готуватимуться до чемпіонату 
України, який відбудеться у Кро-
пивницькому 5-8 липня. На ньо-
му наші спортсмени спробують 
підкорити нормативи для участі 
в чемпіонаті світу у Лондоні.

у групі з Францією (в атаці Папен 
і Кантона), Англією (на чолі з Гарі 
Лінекером) і господарями турні-

Луцьк

19-річний волинянин Віктор Шумік 
здобув золоту нагороду юніорського 
чемпіонату України з легкої атлетики, 
який відбувся у Луцьку, а з нею – і 
путівку на чемпіонат Європи з легкої 
атлетики серед юніорів. Він стартує у 
липні в італійському Гросетто. 

Шумік без проблем обійшов суперни-
ків на доріжках «Авангарда», а головним 
його візаві був час нормативу на чемпіо-
нат Європи – 43 хвилини. Віктор прибор-
кав і його, показавши 42.00.60. До слова, 
третім у заході був інший волинянин Ан-
дрій Марчук, четвертим – Андрій Синдюк. 

У травні цього року Віктор Шумік здо-
був бронзову нагороду Кубка Європи зі 
спортивної ходьби на дистанції 10 км у 
командному заліку. Особистий результат 
Вік тора був найкращим з-поміж україн-
ців – він прийшов на фініш четвертим у за-
ході з особистим рекордом – 41.38 хв. 

Луцьк

У Луцькому замку відбулися 
видовищні професійні поєдинки за 
участю титулованих українських 
спортсменів, зокрема з волинських 
клубів бойових мистецтв, та бійців з 
Азербайджану, Білорусі, Туреччини 
та Сербії. 

Турнір зі змішаних єдиноборств «Воїни 
Любарта» зібрав 24 спортсменів, а також кіль-
ка сотень глядачів. За результатами поєдинків 
у вагових категоріях від 57 до понад 93 кіло-
грамів перемогу здобули Павло Бондаренко 
(клуб «Воїн», Луцьк), Артем Зінкевич (клуб 
«Пітбуль», Луцьк), Олексій Бондаренко (клуб 
«Воїн», Луцьк), Артур Столярук (клуб «Легіон», 
Луцьк), Олег Якушев (клуб «Цитадель», Львів), 
Олексій Альберда (клуб «Прайд», Луцьк), 
Сергій Снитюк (клуб «Пітбуль», Луцьк), Олег 
Лисенко (клуб «Козак», Вінниця), Дмитро 
Мартинюк (клуб «Воїн», Луцьк), Юрій Процен-
ко (клуб MFP, Миколаїв), Артур Щегельський 
(клуб «Прайд», Луцьк) та Джавід Ібрагімлі 
(Азербайджан).

ВІКТОР ШУМІК ЇДЕ 
НА ЮНІОРСЬКИЙ 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 
В ІТАЛІЮ

Чиста перемога Беломоїної 
в австрійських Альпах 
виявилася «трішки брудною»

facebook.com
/ybelom

oina

ру – шведами (блискуче покоління 
Даліна-Броліна-Терна).

Але скандинави організували 
сенсацію, обігравши в останньому 
матчі групового турніру Францію 
2:1 (вирішальний м’яч забили за 12 
хвилин до фінального свистка) і ви-
йшли в півфінал.

Там данці в серії пенальті виби-
ли фаворитів турніру – голландців, 
чий лідер Марко ван Бастен не за-
бив Пітеру Шмейхелю. 

Данська казка, здавалося б, на 
цьому й закінчиться. У фінальному 
матчі на них чекала німецька ма-
шина, чинний чемпіон світу і най-
сильніша на той момент команда в 
Європі. Але у данців було відразу 
три власні козирі на цю гру. Дуже 
серйозні психологічні козирі.

Насамперед – величезна кіль-
кість уболівальників. Здавалося, що 
в червні 1992-го Швеція перетвори-
лася на Данію. Ціла армія данських 
фанів окупувала сусідню країну, і 

підтримка у збірної була просто не-
ймовірна.

По-друге, на данців нічого не 
тиснуло. Програш німцям не при-
звів би до критики на їхню адресу, 
адже команда й так зробила у Шве-
ції неймовірне. 

А ще в лідера Данії Кіма Вільфор-
та вмирала у госпіталі донька... Хай 
як страшно і цинічно це звучить, але 
то був емоційний козир для скан-
динавської збірної. Маленька Лін 
Вільфорт була смертельно хвора і 
болісно згасала від лейкемії. Їй уже 
нічого не могло допомогти, й раху-
нок ішов на тижні. Її батько, один з 
найважливіших гравців збірної Да-
нії Кім Вільфорт, постійно залишав 
команду і їздив на батьківщину, де 
в лікарні прощалася з життям його 
дитина.

Вільфорт поїхав з бази збірної 
після другого матчу в групі й не 
збирався повертатися. Лін стало 
гірше, вона була між життям і смер-

Турнір зібрав 24 спортсменів
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Ю
рій Конкевич

  Підготувала 
Дарина ГОГОДЗА

  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

Кадрова ситуація у «Волині» 
після виходу команди з 
відпустки надзвичайно 

заплутана і залежить від турніру, 
в якому команда братиме участь 
у наступному сезоні. Станом 
на тепер таким турніром буде 
перша ліга, оскільки кам’янська 
«Сталь» в умовах безгрошів’я 
таки продовжуватиме виступи в 
Прем’єр-лізі, але дуже оновленим 
молодим складом. 

Якби ж «Волинь» залишилася в УПЛ, то 
мала б шанс зберегти принаймні кращих мо-
лодих виконавців, уже засвічених в УПЛ торік, 
а також частину умовних «ветеранів». Ідеться 
про Артема Дудіка, Артема Кичака, Владисла-
ва Шаповала, Юрія Романюка, Редвана Меме-
шева. У пріоритетах цих виконавців – пошук 
нових команд, до того ж, переважно за кор-
доном. Наразі закінчилися контракти у Віталія 
Неділька, Сергія Логінова, Олега Герасимюка, 
Міхи Горопевшека, Анатолія Діденка. Логінов 
устиг підписатися в СК «Дніпро-1», Міха від-
був на батьківщину, а Діденко, Герасимюк та 
Неділько – в пошуках нових команд.

Як показав перший спаринг «Волині» про-
ти дубля Карпат (3:3), наразі в обоймі у Квар-
цяного – на 80% виконавці із U-19 і U-21. Осно-
ву склали умовні «ветерани» УПЛ: воротар 
А. Марчук, захисники Р. Никитюк, Мелінишин, 
півзахисники Чепелюк, Ляшенко, Тетеренко, 
Дудік та нападник Петров. Є також велика гру-
па гравців, підписаних клубом ще торік, але не 
заявлених через відомі причини. Це вихованці 
київської академії ім. Піддубного Ніколишин, 
Тимошенко, а також вихованці волинського 
футболу Олег Марчук, Нич, Ярошенко.

футбол

ФЕДЕЦЬКИЙ ЗІГРАВ 
У ФУТБОЛ ПІД НОСОМ 
В БАНДИТІВ
Донецьк

Гравець національної збірної Украї-
ни волинянин Артем Федецький, голов-
ний тренер молодіжної команди «Кар-
пати U-19» Андрій Тлумак та легенда 
львівського футболу, колишній гравець 
«Карпат» Михайло Кополовець провели 
символічний поєдинок для підняття бо-
йового духу в передмісті Донецька.

До спортивного протистояння до-
лучилися військовослужбовці Збройних 
сил України та Державної прикордонної 
служби. Поєдинок відбувався в напів-
зруйнованому спортзалі на позиції «Ін-
тернат», що у Мар’їнці. Колишня школа 
розташована на передовій та під постій-
ним вогнем бойовиків, які обстрілюють 
наших захисників із сусідніх териконів.

«Ми зіграли у футбол фактично в До-
нецьку. Звичайно, це було не найкраще 
футбольне поле, але ми почуваємося в 
цілковитій безпеці на своїй землі», – роз-
повів після матчу Артем Федецький.

КОВЕЛЬЧАНИН 
МАРЧУК – ДРУГИЙ НА 
ПІВМАРАФОНІ В ОДЕСІ
Одеса

25 червня в Одесі відбулася голов на 
бігова подія міста – ArcelorMittal Odesa 
Half Marathon 2017. Другий за ліком 
Одеський міжнародний півмарафон 
(21,0975 км) зібрав понад 2000 учасників 
з 25 країн світу – України, США, Білорусі, 
Естонії, Молдови, Франції, Іспанії та ін-
ших. Любителі бігу і професійні спортс-
мени стартували біля Одеського націо-
нального академічного театру опери та 
балету під музичний супровід національ-
ного оркестру й гучні оплески 7 000 гля-
дачів і вболівальників.

Абсолютним переможцем другого 
Одеського півмарафону став Юрій Грицак 
з Миколаєва. Від старту до середини дис-
танції йому нав’язав запеклий опір волин-
ський легкоатлет Сергій Марчук. Незадов-
го до фінішу Сергій уповільнив темп і зміг 
завоювати друге місце в Одесі. 31-річний 
ковельчанин відстав від переможця тро-
хи більше, ніж на хвилину, пробігши пів-
марафон за 1 годину 9 хвилин 19 секунд.

СТЕПАНЮК ЗІ ЗБІРНОЮ 
ВИГРАЛА ГРУПОВИЙ 
ТУРНІР ЄВРОЛІГИ
Франція

Лучанка Анна Степанюк продовжує 
кувати перемоги у складі збірної України з 
волейболу. У груповому турнірі Євроліги-
2017 наші дівчата здобули шість перемог 
у шести матчах поспіль. У завершально-
му поєдинку кваліфікації було подолано 
збірну Франції, яка в рейтингу вища за 
нашу. Причому українська дружина обі-
грала француженок уже вдруге у цьому 
турнірі – 3:1. 

Отже, груповий турнір подолали з від-
мінним результатом, а на черзі – півфіналь-
не протистояння з командою Іспанії. Пер-
ший матч відбувся в Івано-Франківську 
28 червня, про його результат повідоми-
мо в наступному номері. Подорож збірної 
України дорогами Євроліги триває.

не поза політикою

легка атлетика

волейбол

ПРО «ВОЛИНЬ» БІЛЬШЕ 
ЗАПИТАНЬ, АНІЖ ЇЇ ГОЛІВ

Щодо контрольного матчу проти дубля 
«Карпат» (3:3), то в складі «Волині» дублем від-
значився Артем Дудік, ще один гол записав на 
свій рахунок Владислав Шаповал, який повер-
нувся з оглядин у словацькому Руженбероці.

Склад команди був таким: 1-й тайм – 
А. Марчук, Ніколишин, Р. Никитюк, Марушка, 
Безкоровайний, Чепелюк (Ляшенко), О. Мар-
чук, Дудік, Тетеренко, Нич, Петров;

2-й тайм: Жмурко, Шандрук, Ільницький, 
Шаповал, Попик, Тракало, Ляшенко, Тимо-
шенко (Котюн), Мелінишин, Задерецький 
(Дмитренко), Ярошенко.

Наступний спаринг «Волинь» провела 
28 червня у Винниках з першоліговим «Рухом» 
дорогою на збір у Закарпатті. Під час самого 
збору в комплексі «Камелот» «хрестоносці» 
зіграють п’ять матчів. Один з них буде точно 
із «Зіркою». Команда з Кропивницького також 
тренуватиметься в «Камелоті». Лучани пробу-
дуть на Закарпатті до 12 липня, а вже 15 лип-
ня починаються змагання в першій лізі. 

Тим часом президент рівненського «Ве-

реса» Олексій Хахльов знову заговорив про 
можливість проведення матчів Прем’єр-ліги 
нашими сусідами в Луцьку. «У нас була пауза в 
переговорах до моменту визначення подаль-
шої долі «Волині». Сьогодні ми активізуємо пе-
ремовини й одним зі стадіонів, які включено 
до реєстру арен, де будуть відбуватися матчі 
«Вереса», є стадіон «Авангард» у Луцьку», – 
сказав Хахльов. Щодо проблем із ультрас 
«Волині», то керівник рівненського клубу роз-
повів: «Я відкрию невелику таємницю – мав 
зустріч із фанатами «Волині», тими самими, які 
виголосили заяву щодо можливих поєдинків 
«Вереса» в Луцьку. Ми проговорили більш як 
годину, розійшлися, потиснувши руки, і зрозу-
міли, що в нас узагалі немає жодних протиріч, 
а є бажання розвивати футбол. У мене – рів-
ненський, у них – волинський».

До слова, «Верес» минулого тижня під-
писав на рік колишнього капітана «Волині» 
Сергія Сімініна. Після «Волині» Сергій пограв 
за «Ворсклу», а на початку цього року пере-
брався в «Олександрію».

навколо спорту ЩО ПОСВАРИЛО БРАТІВ-
ЗАСНОВНИКІВ PUMA ТА ADIDAS 

Основа «Волині» зіграла 3:3 з дублем 
«Карпат» у першому спарингу міжсезоння

Важко знайти людину, 
яка не знала б про 

такі бренди спортивного 
одягу, як Adidas та Puma. 
Вбрання цих марок 
підробляють чи не 
найчастіше у світі. Втім 
чи знаєте ви, що вони 
виросли з одного зерна? 
Адже засновниками цих 
підприємств є рідні брати 
Дасслери, що свого часу 
шили взуття. Та чорна 
кішка пробігла між ними 
раз і назавжди. 

Сім’я Дасслерів жила на по-
чатку минулого століття в містеч-
ку Герцогенаурах, що у Баварії. 
Глава сімейства Крістоф працю-
вав шевцем на взуттєвій фабриці, 
а мама Пауліна була пралею. Двій-
ко їхніх синів Рудольф і Адольф 
були дружними та марили спор-
том, влаштовуючи змагання один 
з одним. Попри те, що Аді був 
молодшим, через палку любов 
до спорту він нерідко перемагав 
старшого брата. 

По закінченню Першої світо-
вої війни, коли Німеччина зазна-
ла поразки, скрутні часи настали 
для сім’ї Дасслерів. У 1920 році 
Адольф, заручившись підтрим-
кою батька, відкрив майстерню з 
пошиття взуття. Починав він із до-
машніх капців, а також взуття для 
спортсменів-інвалідів. Воно мало 
попит у післявоєнні часи. 1923 
року Адольф запросив старшого 
брата Рудольфа приєднатися до 
сімейної справи. Тож той як попо-
внення капіталу вніс свою друкар-
ську машинку. Результатом цього 
злиття стала відкрита улітку 1924 
року взуттєва фабрика братів Дас-
слерів, де скромний і терпеливий 
Аді опікувався виробництвом, а 
товариський і активний Руді – збу-
том продукції.

По тому Аді випустив перші 
в світі бутси з шипами. А згодом 
настала черга для взуття тені-
систам та бігунам. Справа пішла 
угору, і сім’я викупила орендо-
ване досі приміщення, набрала 
ще працівників та почала поста-
чати продукцію для німецьких 
спортсменів-олімпійців. 

Утім вже усередині 30-х ро-
ків стосунки між братами почали 
псуватися. Сталося це після того, 
як Аді запропонував американ-
ському чорношкірому легкоат-
лету Джессі Оуенсу брати участь 
в Олімпійських іграх у Берліні в 
фірмових шиповках Дасслерів. 
Невідомо, допомогло взуття чи 
талан спортсмена, втім Оуенс 
став чотириразовим олімпій-
ським чемпіоном на дистанціях 
100 і 200 метрів, у стрибках в 
довжину і встановив світовий 
рекорд в естафеті 4х100 м. Руді 
дратувало постійне бажання 
брата йти на ризик і пробувати 
щось нове. Та й із приходом до 
влади Гітлера, який пропагував 
антисемітизм, перемога чор-
ношкірого легкоатлета в рідній 
країні не обіцяла їм нічого хоро-
шого. Політичні погляди братів 

розійшлися. А коли почалася ві-
йна, вони змушені були піти на 
фронт. Фабрику ж спробували 
переобладнати під військові по-
треби, і Аді повернули додому, 
наказавши виробляти взуття для 
німецьких солдатів. Рудольф за-
лишався на службі й повернувся 
лише у 1945 році після капітуля-
ції Німеччини.

Фабрику на той час окупува-
ли США, виготовляючи продук-
цію для американських спортс-
менів. Ширилися чутки, що після 
повернення в Герцогенаурах Аді 
звинуватив брата в тому, що той 
був членом СС. Тож Руді потрапив 
у табір для військовополонених, 
розмірковуючи про те, що мо-
лодший брат шукає всі можливі 
способи усунути його від участі 
в бізнесі. А тим часом Адольф за-
підозрив свою дружину у зраді з 
братом. Більш того, допустив, що 
саме він є рідним батьком його 
сина Херста. 

У 1947 році після завершення 
окупації Рудольф Дасслер повер-
нувся до управління компанією, 
яку довелося відновлювати прак-
тично заново. Однак звичного 
взаєморозуміння між братами 

Держ
прикордонслуж

ба

Федецький не цурається 
допомагати українським солдатам

Луцька волейболістка 
продовжує 
колекціонувати 
перемоги Євроліги

fvu.in.ia

вже не було. Вони стали кров-
ними ворогами. Кожен прагнув 
бути на чолі компанії. Після смер-
ті батька брати вирішили роз-
ділити бізнес навпіл: і Аді, і Руді 
дісталося по фабриці. Таким чи-
ном, у невеликому містечку Гер-
цогенаурах на відстані п’ятисот 
метрів одна від одної розташу-
валися дві компанії-конкуренти: 
Адольф створив торгову марку 
Addas (пізніше – Adidas), а Руді – 
Ruda (надалі Puma). Було домов-
лено не використовувати будь-
яку символіку сімейної компанії. 
На цьому припиняє свою історію 
бренд «Dassler». Саме тоді наро-
дилася ідея знаменитих «трьох 
смужок» Adidas.

Існування в одному малень-
кому місті двох фабрик-гігантів 
умовно поділило всіх його жи-
телів на два протиборчі табори. 
Так, наприклад, прихильники 
Adidas ніколи не ходили в одні 
заклади з любителями Puma, їхні 
діти навчалися в різних навчаль-
них закладах, а зустрічаючи ко-
гось на вулиці, за взуттям можна 
було відразу визначити, на чиєму 
той боці.

Компанії братів конкурують 
донині, намагаючись заволодіти 
більшою часткою ринку. 

Брати Дасслери не підтри-
мували зв’язок до самої смерті 
одного з них: у 76 років від раку 
легенів помер Рудольф. Кажуть, 
перед самою смертю він відпра-
вив священика до молодшого 
брата як посередника, щоб той 
умовив Аді прийти попрощатися. 
Однак цього не сталося – молод-
шого Дасслера не було навіть на 
похороні. Через чотири роки від 
інсульту помер і Адольф. Брати 
поховані у різних кінцях одного 
кладовища їхнього рідного міс-
течка Герцогенаурах.

колаж
 ВН
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– Коханий, ти обіцяв у кіно сходити. 
– Коханий обіцяв – коханий сходив.

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

Розмова двох студентів у туалеті:
– А нас в Оксфорді вчили після туалету 

руки мити!
– А нас у бурсі вчили на руки не пісяти!

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

Тільки справжній українець починає 
читати інструкцію, коли розуміє: все, ка-
пець, зламав.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ідуть дві баби з сінокосу. Повз них про-
літає хлопець на мотоциклі... без голови. 
Одна: 

– Кіно, чи що, знімають? 
Друга: 
– Ти косу на інше плече переклала б...

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

– Де ви порадили б нам розташувати 
намети? – питають туристи місцевого жи-
теля.

– Унизу, на лугу. Там уже стоїть з деся-
ток наметів.

– А якісь розваги у вашій місцевості є?
– Так, раз на тиждень я випускаю на луг 

свого бичка.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Жінко! – кричить Петро до дружини, 
яка порається на кухні. – Сьогодні неділя, 
подивись, яка погода чудова, а тобі вічно 
треба то їсти варити, то прибирати...

– Та ти знаєш, скільки роботи за тиж-
день назбиралося!

– Я й кажу, що відпочивати треба. Ви-
йшла б, свіжим повітрям подихала, а заод-
но і машину помила б!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приходить поважний львівський пан 
до порядної ресторації з’їсти коляцію. І до 
офіціанта:

– Прошу пана, хотів би-м замовити 
яєчню. Але так, шоб одне яйце було засма-
жене на твардо, а друге аби такуво по всій 
тарілці розповзалось.

Офіціант чемно записує:
– Ще щось?
– Так. І до тої яєчні шпондер. Але такий, 

шоб з одного боку засмажений на вугель, а 
з другого боку сирий.

Офіціант знову чемно записує.
– Ще щось?
– Так. І ще кілька грінок. Але таких, шоб 

з одного боку були чорні, а з другого білі.
Офіціант далі чемно записує.
– Ще щось?
– Так. І каву чорну. Але так, шоб вода 

була негаряча, і кавові зернята плавали на 
поверхні.

Офіціант записав. Поправив рушничка 
на лікті. Ну, бо в порядних рестораціях офі-
ціанти ходять з рушниками на лікті.

– Шановний пане, ми докладемо усіх 
зусиль, щоб виконати ваше замовлення, 
але мушу одразу зазначити, шо воно таки 
досить скомпліковане, тому маю уточнити 
в наших кухарів, чи їм то вийде.

Порядний пан:
– А вчора, курва, їм то вийшло!

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

Тільки в Україні на пачці чаю може бути 
написано: «Чайне листя зібрано в Індії, на 
Цейлоні та в Китаї. Упаковано в Україні. 
Насолоджуйтеся смаком справжнього анг-
лійського чаю!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Ну що?
– Зайнята.
– Виходь.
– Справи.
– Ходімо.
– Не можу.
– Не приймається.
– Не піду.
– Ну ок.
– Та виходжу, не кричи.

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

– Як називається місце на кладовищі, 
де сидить сторож?

– Живий куточок.

Жартівливий гороскоп на 29 червня – 5 липня
Овен (21.03 – 20.04)
Анатолій Тимощук 
30 березня 1979 р.
Футболіст
Доведеться скуштувати ківш 
лиха й натерпітися глузувань 
з боку колишніх і вчорашніх. 
Але на Олімпі й без того 

дивуються вашій холоднокровності. 
Ймовірно, уявите себе безсмертним або ж 
купите абонемент народної любові. 

Телець (21.04 – 21.05)
Артем Федецький 
26 квітня 1985 р.
Футболіст
Щодня життя викидатиме вам 
такі коники, що захочеться 
ближче до домівки, до 
тихих озер і комаристих 

боліт. Знайдете себе десь в Азії, саме там 
найліпше вішати бутси на цвях. Задумайтеся 
про громадське життя. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Ігор Лапін 
28 травня 1969 р.
Народний депутат
Матимете нагоду дізнатися, 
скільки коштує один день 
вашого перебування в лавах 
слуг народу. Серед нових 

придбань імовірні респіратор або протигаз. 
Варто відбути фотосесію, щоб люди не 
забули вашого світлого лику.

Рак (22.06 – 23.07)
Володимир Грушовінчук 
7 липня 1962 р.
Начальник Держслужби з 
надзвичайних ситуацій Волині
Продовжите здавати колишніх 
покровителів на брухт і 
макулатуру. Будьте уважні у 

судах, там можуть віднайти позови й проти 
вас. Наразі ж ви на коні, і спричиняти ґвалт 
доводиться бандитам. Вогнегасником 
емоцій стане літня відпустка.

Лев (24.07 – 23.08)
Андрій Федецький 
5 серпня 1958 р.
Колишній футболіст
Турбуватиме якась 
проблема. Докладіть трішки 
зусиль – і вона зникне. Внук 
і син приголомшать вас 

новиною. Ви будете шоковані. Приємно. 
Треба виїхати на природу! Це допоможе 
зняти стрес.

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Кошарук 
22 вересня 1973 р. 
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Усидіти на двох стільцях 
не вдасться, спробуйте 
підпиляти в якомусь із 

них ніжки й запопадливо підстелити 
собі подушку... Імовірні пошуки нових 
популістичних для плебсу ідей. Пошукаєте 
життя на Марсі. 

Терези (24.09 – 23.10)
Ірина Климець 
4 жовтня 1994 р.
Метальниця молота
Не метайте, а намотуйте 
на вус усе, що було з 
вами раніше. Досвід – 
син помилок, відтак зорі 

упевнені, що цього тижня ви розметете усіх 
суперниць не тільки в секторі. Усміхайтеся, 
вам це личить!

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Андрій Д’яченко 
28 жовтня 1989 р.
Керівник обласного осередку 
«Національного корпусу»
Імовірні провокації можуть 
змусити замислитися над 
суттю буття. Зорі радять 

не звертати з обраного шляху і захищати 
громаду. Утім навики самооборони стануть 
у пригоді, тому мерщій в спортзал!

Стрілець (23.11 – 21.12)
Галина Падалко 
24 листопада 1995 р.
Ведуча політичного телешоу
Сумні теми сьогодення 
не дадуть Стрільцям 
постати у всій красі їхнього 
велемовного таланту. 

Доведеться вибирати щось між сміттям 
і смородом. Усе таке бридке, що й 
усміхнутися нікому...

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Уміння зловити настрої 
плебсу вам не позичати, 
але гороскоп вимагатиме 
підвищеної уваги до того, 

що ви говорите. Цілком очевидно, що вас 
хтось зловить за довгого язика і доведеться 
виправдовуватися.

Водолій (21.01 – 19.02)
Олександр Вовченко 
17 лютого 1991 р.
Начальник патрульної 
поліції Луцька
Збільшиться бажання 
упіймати якусь дрібну 
«піхоту». Тиждень буде 

присвячений розгрібанню помилок та 
длубанню себе зсередини. Найкраще у 
цьому прислужиться відомча розвідка. Не 
треба селфі, треба розкриття. 

Риби (20.02 – 20.03)
Надія Боровська 
25 лютого 1981 р.
Легкоатлетка, учасниця 
трьох олімпіад
Схрестите пальці, аби 
отримати заповітну марку в 
паспорт. Рибам доведеться 

стартонути у рідному басейні й залягти 
на дно, очікуючи запливу в чужоземних 
морях. Зорі радять працювати на техніку, не 
перепрацьовувати. 
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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колесо історії ЛУЦЬКИЙ ОБЕЛІСК МОГЛИ НЕ ЗБУДУВАТИ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

У 1960-1970-х роках 
радянська влада 
ліквідувала кілька 

старих цвинтарів Луцька. 
Серед них – караїмський, 
православний, німецький, 
єврейський. Ліквідували 
і польське кладовище. 
Частину могил просто 
заклали бетонними 
тротуарними плитами 
і влаштували на цьому 
місці Меморіал Другої 
світової війни. 

Про малознану сторінку іс-
торії розповів колишній голова 

О
лександр Котис

з ф
отоалбом

у «Луцьк»

Наш часМеморіал у 1970-х роках

міськвиконкому Юрій Сулівін, 
який у жовтні 1977 року як офі-
ційна особа відкривав новий Ме-
моріал. 

«Були проблеми з Києвом. 
У нас обеліск проектували зав-
вишки 43 метри. А в Києві схожий 

обеліск, який на той час уже збу-
дували, був нижчий. Дзвонили, 
обурювалися, казали – так не 
можна... Як же ж – у якомусь Луць-
ку буде вищий обеліск, ніж у Киє-
ві? Але якось тоді все зам’ялося, 
заглухло, і ми таки побудували», – 

згадував Сулівін.
Сьогодні це місце втратило 

значення як суто територія вша-
нування радянських воїнів. З 
1991 року й донині тут встанов-
люють пам’ятники жертвам інших 
війн і трагедій ХХ століття.
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Дурість і мудрість можна підхопити з такою ж легкістю, як і заразні хвороби. Тому вибирай собі друзів. 
Вільям Шекспір
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погляд у минуле

29 червня – Дорофея, 
Євлампій, Тихон, Михайло, 
Костянтин, Петро
30 червня – Микита, Еммануїл, 
Климент, Никифор, Савелій, 
Осип, Кирило, Ісак, Пелагея, 
Діна
1 липня – Леонтій, Іпат
2 липня – Варлам, 
Зосим, Іван
3 липня – 
Гліб, Мефодій, 
Гурій, Інна, 
Опанас, Ніна, 
Римма
4 липня – 
Терентій, Юліан
5 липня – Овсій, 
Зіновій, Галактіон, 
Зінаїда, Уляна, 
Арсеній

29 червня – Дорофея, 
Євлампій Тихон Михайло

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
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
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  призовий сканворд

А К В А Р Е Л Ь
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 5 липня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
набір форм для випічки.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

онтій, Іпат
рлам,

й, 

ан
сій, 
тіон, 

а, 

* 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. Сe4 Кb2 
2. Фc5# 

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

ВІДКРИТТЯ ЛЕГЕНДАРНОЇ ТРІУМФАЛЬНОЇ АРКИ 

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори: 
1 – голубий, 2 – коричневий, 

3 – жовтий, 4 – рожевий.Допоможіть павучку відшукати вихід.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.
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Тріумфальна Арка розташована на площі 
Шарля де Голля в Парижі. Її висота – майже 
50 м, ширина – 44,82 м. Спорудити пам’ятку 

наказав Наполеон Бонапарт. Вона мала 
нагадувати усьому світу про його перемоги. 

Арка прикрашена чотирма скульптурними групами: з боку 
Єлисейських Полів – «Марсельєза» скульптора Франсуа Рюда 
(праворуч) і «Тріумф Наполеона» скульптора Корто (ліворуч), 
з боку авеню де ла Гранд-Арме – «Опір» і «Мир» скульптора 
Етекса. На стінах арки вигравіювано назви 128 битв, виграних 
республікою та імператорською армією, а також імена 658 
французьких воєначальників. Арку оточують 100 гранітних 
тумб, сполучених між собою чавунними ланцюгами – на честь 
ста днів правління Наполеона.  

Автором самого проекту вважають Жана-Франсуа Шаль-
грена. Саме він створив основу арки. Після його смерті зве-
денням споруди опікувалося багато архітекторів, і кожен хотів 
додати щось своє. Будівництво почалося 15 серпня 1807 року й 
переривалося кілька разів через політичну ситуацію в країні.

1814 рік став кінцем правління Наполеона, однак арку не 
було добудовано. Після повернення династії Бурбонів її зве-
дення припинили. Будівництво відновилося тільки через вісім 
років. Арку відкрили у липні 1836 року

am
use.com



Найважча професія – бути людиною. Хосе Марті
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нічогенька знахідка

В АРГЕНТИНІ ВИЯВИЛИ ОСОБИСТІ РЕЧІ ГІТЛЕРАВ ІТАЛІЇ ВИКРИЛИ 
ФАЛЬШИВОГО 
ПРИНЦА

В Італії правоохоронці викрили 
чоловіка, який багато років 

видавав себе за принца Чорногорії 
і Македонії, повідомляє Daily Mail. 
Чоловік, вдаючи монарха, публічно 
зустрічався з представниками 
влади, багатіями та знаменитостями.

Поліція почала розслідування сто-
совно 56-річного Стефана Цернетича. У 
нього знайшли підроблені паспорти, до-
кументи, медалі тощо.

У 2015 році фальшивий принц навіть 
надав американській акторці та моделі 
Памелі Андерсон статус графині. Вона 
при цьому стала перед ним на коліна, а 
Стефан поклав їй срібного меча на плече.

До слова, на своєму сайті Цернетич 
публікував десятки фотографій, на яких 
він був разом з відомими людьми, зокре-
ма, зіркою тенісу Новаком Джоковичем 
та архієпископом Монако.

СОБАКИ ЗМОЖУТЬ 
ДІАГНОСТУВАТИ 
РАК ЗА ЗАПАХОМ

У Японії собак навчають визначати 
рак за запахом сечі. Наразі вчені 

проводять дослідження з допомогою 
жителів міста Канаме. Усі охочі 
відправляють у Медичну школу 
Ніппон зразки замороженої сечі, пише 
«24 канал».

У школі собак вчать винюхувати озна-
ки злоякісних пухлин. За даними вчених, 
їхні пси за час дослідження вгадували 
діагноз у 100% випадків.

Річ у тім, що в людському носі є п’ять 
мільйонів рецепторів, тоді як у собак – 
300 мільйонів. Також у тварин розташо-
вані додаткові нюхальні рецептори на 
задній стінці носа. Саме вони дозволяють 
тваринам визначати ракові пухлини, які, 
як відомо, мають специфічний запах.

Зараз лише п’ять собак з усієї країни 
можуть визначати рак за запахом, кожна 
із тварин коштує 45 тисяч доларів.

Згідно зі статистикою, в місті Канаме, 
що розташоване в північно-східній час-
тині Японії, найбільш високий відсоток 
смертності через рак шлунка.

майстер перевтілень

дивина

космос екзотика

УЧЕНІ ЗНАЙШЛИ 
10 ПЛАНЕТ, 
НА ЯКИХ МОЖЕ 
ІСНУВАТИ 
ЖИТТЯ

У МЕКСИЦІ – ГОТЕЛЬ НА ДЕРЕВІ 
ПОСЕРЕД ДЖУНГЛІВ
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+30 0C+21 0C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 30 ЧЕРВНЯ

+27 0C+21 0C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 1 ЛИПНЯ

+22 0C+17 0C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 2 ЛИПНЯ

+24 0C+15 0C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 3 ЛИПНЯ

+20 0C+15 0C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 5 ЛИПНЯ

+24 0C+14 0C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 4 ЛИПНЯ

+21 0C+14 0C

ДЕНЬНІЧ

рекордекологічна небезпека

Щороку в океани потрапляє близько 
90 тонн шльопанців. Більшу 

частину з них виносить на африканське 
узбережжя, пише vokrugsveta.ua.

Ерін Смітт, керівник команди з переробки 
відходів Ocean Sole, зазначає, що в усьому світі 
близько 3 млрд людей носять сланці. І зрештою 
вони їх викидають або гублять. Шльопанці по-
трапляють в океан, а потім цілі тонни взуття 
течія виносить на південно-африканське узбе-
режжя. Нещодавно архе о   логи знайшли там 
навіть давньоєгипетські шкіряні сандалі, яким 
3500 років.

Згідно з останніми даними, щонайменше 
8 мільйонів тонн пластику потрапляє в океа-
ни щороку. Якщо так триватиме й надалі, до 
2050 року в океанах за вагою буде більше 
пластику, ніж риби. 

Чимало сміття потрапляє в океан з Індії, 
Китаю та інших азійських країн. Течії відно-
сять його до африканського узбережжя, а 
іноді навіть до Південної Америки. Більшу 
частину сміття в океанах складають саме 
шльопанці.

Звичайно, і сама Африка не безгрішна. На-

У каліфорнійському місті Фонтана 
приготували найдовшу у світі піцу – 

протяжністю два кілометри. Витівка 
американців стала офіційним рекордом, 
пише LA Weekly.

Страву випікали частинами у 12 печах. 
Упоралися із задуманим за 8 годин, викорис-
тавши 3,5 тонни тіста, 1,6 тонни сиру, 2,5 тон-
ни соусу сальса.

Ідея з’явилася понад рік тому, коли аме-
риканці дізналися про рекордну піцу, яку 
спекли в італійському Неаполі у 2016 році. На 
її приготування італійцям знадобилося 11 го-
дин, 2 тонни сиру моцарела, стільки ж борош-
на, 1,5 тонни томатного соусу, 200 літрів олії та 
30 кілограмів базиліку.

У США ПРИГОТУВАЛИ 
ДВА КІЛОМЕТРИ ПІЦИ

Велетенську піцу 
пекли вісім годин

Star Forem
an

СКОРО В ОКЕАНАХ СТАНЕ 
БІЛЬШЕ ПЛАСТИКУ, НІЖ РИБИ

приклад, у Кенії є компанія, яка випускає 
100 тисяч пар шльопанців щодня, які після 
закінчення терміну придатності потрап-
ляють в океан. Але навіть на суші вони 
призводять до серйозних проблем. В од-
ному з бідних районів Найробі скупчення 
капців одного разу перекрило доступ до 
питної води для тисяч людей. 

Смітт вважає, що людям час задумати-
ся про альтернативні матеріали для взут-
тя. І німецька компанія Adidas уже експе-
риментує з цим. Вона розробляє кросівки, 
які були б здатні до біорозпаду після закін-
чення терміну придатності.

panna.org.ua

Серед усього сміття в 
океанах найбільше капців

У передмісті Буенос-
Айреса агенти 
Інтерполу в будинку 

колекціонера виявили 
унікальні артефакти 
Третього Рейху та особисті 
речі Адольфа Гітлера.

Під час обшуку за книжковою по-
лицею інтерполівці знайшли прохід 
до таємної кімнати, пише Associated 
Press. У ній було 75 предметів, які, на 
думку влади, є оригінальними і сво-
го часу могли належати високопо-
ставленим фігурам Третього Рейху, 
зокрема й Адольфу Гітлеру.

Колекціонер зберігав у прихо-
ваній кімнаті портрет Адольфа Гіт-
лера, набір ножів, пісочний годин-

ник із нацистським маркуванням, 
статую-герб Третього Рейху, набір 
губних гармошок, лупу, якою корис-
тувався сам Адольф Гітлер, іграшки 
для «зомбування» дітей, прилад для 
вимірювання голови (такими нібито 
визначали приналежність новона-
роджених до арійської раси) та ба-
гато іншого.

Розповсюджувачем знайдених 
предметів вважається Йозеф Мен-
геле, який проводив медичні до-
сліди на в’язнях концтабору Освен-
цим. Як стало відомо, щойно до суду 
за військові злочини стали притягу-
вати великих фігур Третього Рейху, 
Менгеле на наступні десять років 
утік до Аргентини.

Експерти 
назвали 
знахідку 
найбільшою 
колекцією 
артефактів 
нацистської 
Німеччини 
в історії 
Аргентини

Associated Press

У мексиканському місті Тулум 
можна переночувати в номері 

посеред джунглів на дереві, пише 
Dezeen. 

Будиночок став частиною курорту 
Papaya Playa Project, який розташований 
між білим піщаним пляжем і тропічним 
лісом. Готель встановлено на високих 
дерев’яних опорах. Щоб дістатись у номер, 
потрібно пройти сходами.

У номері є двоспальне ліжко і туалет, а 
також маленьке окреме приміщення, діс-
татися до якого можна ще одними сходин-
ками. Його автор проекту пропонує вико-
ристовувати як кімнату для медитацій. 

Під час будівництва архітектор Еміліо 
Ередіа намагався не пошкодити навколиш-
ню рослинність і екосистему загалом.

Відпочинок тут – справжня дивина

Будиночок розташувався між піщаним пляжем і тропічним лісом

Космічне агентство NASA повідомило 
про відкриття 219 нових планет 

у Сонячній системі, десять з яких 
скелястої форми і ззовні нагадують 
Землю. 

Вчені зазначають: планети перебувають на 
такій відстані від своєї зірки, що вода на їхній 
поверхні може бути в рідкому стані, а це може 
свідчити про існування життя на них, передає The 
Independent.

Нові планети фахівці NASA помітили завдяки 
телескопу Кеплера. Науковці зазначають, що ці 
космічні об’єкти розміщені у «Зоні Золотоволос-
ки», проте остаточно неясно, чи розташовані ці 
планети аж так близько до своїх зірок, щоб там 
було надто спекотно, чи навпаки – так далеко, 
щоб на них було холодно.

Нині астрономи прагнуть визначити, чи є 
вода на цих десяти планетах, оскільки її наявність 
є ключовим фактором для визначення того, чи іс-
нує там життя.

Самопроголошений монарх 
якось «посвятив» у графині 
Памелу Андерсон

У Японії є п’ять 
псів, здатних 
винюхати рак

dezeen.com

w
allpapers.99px.ru
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