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«Прийшов із академії 
київського «Динамо», 

маючи чимало досягнень, 
хороших відгуків та досвід 
виступів у міжнародних 
турнірах. Це півзахисник 
із хорошою швидкісною 

технікою, який дуже 
добре виконує штрафні 
удари», – так описує 
19-річного Артема 
Козака офіційний 
сайт ПАОКа – одного 
з найсильніших 
грецьких футбольних 
клубів.
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ВОЛИНЬТОРФ» 
ХОЧУТЬ 
«ВІДЖАТИ»

болюча проблема

 читайте на стор. 5  читайте на стор. 5

Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17

купи-продай

іііііііііііііііііііііііі

куплю

продам

вітаю
шукаю

 читайте на стор. 12-13

подія року
 читайте на стор. 21

ІГОР ПОЛІЩУК ПІШОВ З 
ПОСАДИ, АБИ ПРИПИНИТИ 
ПОЛІТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ

ПОДАТКИ ПІД НОГАМИ
 

ЯК ЗАРОБЛЯЄ ШАЦЬКИЙ РАЙОН

24 озера, національний парк, три 
річки, мальовничі ландшафти, 

риба, ягоди – усі ці природні принади 
Шацького району дають місцевим 
можливість заробити у сезон гроші, а 
туристам – оздоровитися та відпочити. 

фінанси громади

знай наших

 читайте на стор. 7

КОЛИ ФАХ МЕДИКА – 
ПОКЛИКАННЯ ДУШІ 

 читайте на стор. 19
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На столі у Тетяни Кондратюк – стоси медичних 
журналів, книжок із закладками на певних 
сторінках. Усе життя жінка пропрацювала 

медиком. І навіть тепер, коли їй 77 і вона на пенсії, 
стежка до ї ї оселі не заростає. З усього Здомишля 
до жінки по допомогу йдуть люди. 

подія року

м

СТОМАТОЛОГ ПИШЕ 
КАРТИНИ Й ПРАКТИКУЄ 
МЕДИТАЦІЇ

Щодня ми 
зустрічаємо безліч 

людей, та майже завжди 
нам бракує часу, аби 
бодай замислитися, 
ким є цей незнайомець, 
чим цікавиться і живе. 
Більшість людей 
видаються нам 
абсолютно звичайними.

світогляд

 читайте на стор. 18

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗІРКИ ТА УКРАЇНСЬКІ ЛЕГЕНДИ
«НІЧ У ЛУЦЬКОМУ ЗАМКУ»:

1-2 липня Луцьк сколихнула 
подія світового 

масштабу. Наше місто в 
самісінькому серці – Луцькому 
замку – приймало зірок 
світової опери, найвідоміших 
вуличних театралів Європи та 
музичних виконавців-віртуозів. 
Лейтмотивом дійства стала 
вишукана мистецька атмосфера, 
що панувала в замку, яку разом 
з учасниками створювали усі 
присутні. 

НКЕВИЧ:
РФ» 
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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 Легше обдурити людей, ніж переконати у тому, що їх обдурено. Марк Твен

БІЛОРУСИ ПРОТИ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАНЬ ІЗ 
РОСІЄЮ 
3 липня в Мінську відбулася акція, учас-
ники якої протестували, зокрема, проти 
спільних із Росією військових навчань, 
запланованих на вересень, повідомляє 
«Радіо Свобода». Акцію організував лі-
дер опозиції Микола Статкевич. 

У БОЛГАРІЇ АНОМАЛЬНА 
СПЕКА 
Через аномальну спеку в столиці Болга-
рії Софії померло п’ять осіб, по всій кра-
їні сотні людей непритомніли. Темпера-
тура у місті досягала +44°C. 

МОСКВА БУДЕ БЕЗ 
ХРУЩОВОК 
Президент Росії Володимир Пу-
тін підписав закон, згідно з яким усі 
п’ятиповерхівки в столиці знесуть. Очи-
щення триватиме 15 років. Мешканців 
хрущовок будуть розселяти в інші бу-
динки.

ГЕЛЬМУТА КОЛЯ 
ПОХОВАЛИ 
1 липня у французькому Страсбурзі та в 
німецькому Шпаєрі відбулася церемо-
нія прощання з колишнім канцлером 
Німеччини Гельмутом Колем. З великим 
німцем, який зміг об’єднати свою країну, 
прощалися світові та європейські лі-
дери. Його труну покрили лише одним 
прапором – прапором ЄC. Коль був дру-
гом України та бачив український народ 
в родині європейських народів, заявив 
Президент Петро Порошенко. 

У РОСІЇ І США – БІЛЬШІСТЬ 
ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ 
Росія та США володіють 93% ядерної 
зброї у світі. Країни активно інвестують 
у її розвиток, попри те, що за останній 
рік кількість такого озброєння змен-
шилася. Про це говорять співробітники 
Стокгольмського інституту досліджень 
проблем світу (SIPRI), передає DW.

У НІМЕЧЧИНІ ДОЗВОЛИЛИ 
НЕТРАДИЦІЙНІ ШЛЮБИ 
Парламент Німеччини проголосував за 
реформу, що дозволяє гомосексуаль-
ним чоловікам і жінкам укладати юри-
дично повноцінні шлюби й усиновлю-
вати дітей. Противники рішення мають 
намір оскаржити його у Федеральному 
конституційному суді країни.

ЄС ПОСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
НА ЗОВНІШНІХ КОРДОНАХ 
Європарламент та Рада ЄС надали по-
літичну підтримку представленому Єв-
рокомісією проекту «Системи контролю 
в’їзду-виїзду» на зовнішніх кордонах ЄС. 
Система реєструватиме дані про в’їзд та 
виїзд громадян країн, що не входять до 
ЄС, під час перетину зовнішніх кордонів 
союзу.

ШТАТ США ЛЕГАЛІЗУВАВ 
НАРКОТИК 
Штат Невада дозволив продаж мари-
хуани в розважальних цілях. Придба-
ти порцію зілля (28,3 г) зможуть лише 
повнолітні, тобто віком від 21 року. 
Вживати препарат можна лише вдома. 
Його використання в громадських міс-
цях заборонено. Вживання марихуани 
у розважальних цілях дозволено ще в 
чотирьох штатах: у Вашингтоні, Орегоні, 
Колорадо й Алясці. Ще в 19 штатах і сто-
лиці США Вашингтоні (округ Колумбія) її 
продають як ліки. 

IQ ЮНОГО РОЗУМНИКА 
ПЕРЕВЕРШИВ ПОКАЗНИКИ 
ГЕНІЇВ 
У Великобританії 11-річний хлопчик 
склав тест на IQ та отримав кращі ре-
зультати, ніж у відомих науковців. Зок-
рема, у Стівена Гокінга та Альберта 
Ейнштейна. Арнав Шарма отримав 162 
бали. Хлопець до часу складання тесту 
ніколи не бачив подібних завдань та не 
готувався до випробування.

світова хроніка СТИХІЯ НАРОБИЛА ЛИХА 
І ЗАБРАЛА ЖИТТЯ 

трагедія 

БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ НАЗВАЛИ ЗАБАГАНКОЮ 
не у пріоритеті 

резонанс

попався

жах КИНУВСЯ ПІД ПОТЯГ 

ЗАСТУКАЛИ НА ЗЛИВАННІ НЕЧИСТОТ

СУДИТИМУТЬ 
ПІДОЗРЮВАНИХ 
У ВБИВСТВІ: 
ОБИДВА БУЛИ 
ПІД МУХОЮ

Катерина М
азурець

Потерпав від негоди і 
обласний центр: у Луцьку 
падали дерева 

Волинь 

Півгодинна буря, 
що 29 червня 
пронеслася Волинню, 

наробила лиха та забрала 
життя двох діток із села 
Поступель Ратнівського 
району. Вони загинули від 
удару блискавки. Того ж 
дня громовиця забрала 
життя двох людей у 
Львові. 

Зірвані дахи, повалені дерева, 
пошкоджені тролейбусні лінії та 
лінії електромереж – ось наслідки 
негоди. Найбільше від природного 
лиха постраждали лісові масиви 
державних підприємств Маневиць-
кого, Любешівського та Камінь-
Каширського районів. У окремих 
місцях сильний шквальний вітер 
виривав із землі дерева та ламав їх, 
наче сірники.

Чи не найбільших матеріальних 
збитків зазнав Маневицький район. 
На ліквідацію наслідків буревію 
просять виділити кошти з держав-
ного бюджету. З відповідним запи-
том до Прем’єр-міністра України 
звернулася народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич. «Ми 
звернулися до уряду, аби з резерв-
ного фонду держбюджету виді-
лили кошти на усунення наслідків 
лиха. Люди не мають можливості 
все відновити самі. Тому держава 
має допомогти», – зауважила Ірина 
Констанкевич. Додамо: згідно із по-
передніми підрахунками, загальні 
збитки від негоди, які не можуть 
покрити місцеві бюджети Мане-
вицького району,  складають пів-
мільйона гривень.

НЕ ГРЕБУВАВ НАВІТЬ 
СОНЦЕЗАХИСНИМИ ОКУЛЯРАМИ

кримінал

Луцьк, Луцький район 

28-річного лучанина підозрюють у 
численних крадіжках, повідомили в 
прес-службі прокуратури Волинської 
області. Він раніше судимий саме за 
обкрадання приміщень та грабіж. 
Заледве звільнившись наприкінці 
березня цього року із місць позбавлення 
волі, молодик знову взявся за своє.

З кінця квітня до середини травня 2017 
року зловмисник обікрав понад 30 лучан. 
Його здобиччю стали 22 велосипеди (один з 
яких він привласнив попри те, що його було 
викрито), кілька викрадених із автомобілів 
автомагнітол, автошини, які зберігалися у 

підвальному приміщенні. Не гребував не-
роба й залишеними в салоні авто зарядними 
пристроями, сонцезахисними окулярами та 
навіть парфумами. Усього лучанин награбу-
вав на понад 115 тисяч гривень.

А ще один 30-річний рецидивіст обкра-
дав хати та дачі. З квітня 2015-го до листопа-
да 2016 року молодик 14 разів проникав у 
новобудови й дачні будиночки в селах Луць-
кого району та викрадав звідти генератори, 
електроінструменти, побутову техніку, меблі, 
велосипеди, будматеріали тощо. Загалом на-
крав на понад 200 тисяч гривень. Що цікаво – 
нині суд розглядає справу про крадіжки ще з 
17 новобудов, у яких підозрюють чоловіка. 

Камінь-Каширський район 

Будівництво школи, яку 
минулоріч почали зводити 
у селі Оленине Камінь-
Каширського району, голова 
Волинської ОДА Володимир 
Гунчик вважає недоцільним 
та назвав «політичною 
забаганкою».

Про це він заявив під час опе-
ративної наради 3 липня.

«Школа в селі Оленине по-
требує 20 мільйонів гривень на 
будівництво. Цього року з по-
дачі місцевої влади та політич-
них партій на неї передбачили 
з районного бюджету 200 тисяч 
гривень. Замість того, щоб до-
будувати школу в Осівцях, ми 
розпочинаємо нове довгомасш-
табне будівництво іншої школи, 
якого не потягнуть ані районний, 

ані обласний бюджети», – сказав 
Гунчик.

Будівництво школи, проект 
зведення якої «з нуля» підготували 
ще минулоріч та залили там фунда-
мент, загальмувалося через недо-
працювання районного управління 
освіти, яке не впоралося із на-
лежним оформленням проектно-
кошторисної документації.

Як повідомлялося, вартість 

проекту нової школи становить 
10 мільйонів гривень, хоча спо-
чатку пропонували 18 мільйонів. 
У 2016 році мали залучити для бу-
дівництва 4 мільйони гривень.

Свого часу голова облради 
Ігор Палиця наголошував: якби 
всі виконали свої зобов’язання, 
то учні могли б сісти за нові парти 
вже на початку цього навчально-
го року.

Ковельський, Турійський райони 
На Ковельщині  63-річного 
жителя села Кругель підозрюють 
у вбивстві молодшого на рік 
троюрідного брата. 

Зранку 10 травня 2017 року роди-
чі розпивали алкоголь у помешканні 
старшого з них. Аби не повертати взяті 
на придбання спиртного 500 грн мо-
лодшому, господар оселі під час свар-
ки штовхнув гостя, а коли той упав, 
кілька разів ударив його по голові 
лавкою і всадив у спину ножа. Чоловік 
помер на місці злочину. Окрім цього, 
як повідомили в прес-службі прокура-
тури області, у вбивстві лучанина підо-
зрюють 30-річного жителя Турійського 
району. Увечері 25 червня цього року 
нетверезий молодик під час сварки 
завдав знайомому один удар ножем у 
шию, від якого той і помер. Чоловікові 
повідомлено про підозру у вчиненні 
умисного вбивства.

Ківерцівський район 

26-річний хлопець, якого в селі 
Прилуцьке збив потяг «Львів-
Ківерці», вчинив самогубство.

Як повідомили у секторі комунікації 
поліції Волинської області, трагедія ста-
лася 3 липня ввечері між селами При-
луцьке та Дачне Ківерцівського району. 
Від отриманих травм чоловік загинув на 
місці події.

Тіло забрали для проведення 
судово-медичної експертизи. Вирішу-
ється питання правової кваліфікації ін-
циденту.

Луцьк 

Нелегальне зливання нечистот виявили 
на території підприємства, що на вулиці 
Тарасова. 

На огородженій території відкривають зви-
чайні каналізаційні люки та запускають авто-
мобілі для зливання відходів у мережу. В депар-
таменті муніципальної поліції Луцької міської 
ради повідомили, що зреагували на звернення 

мешканців зазначеної вулиці. Місцеві нарікали, 
що тут постійно курсували підозрілі вантажівки, 
а опісля виникав нестерпний сморід на вулицях 
Тарасова та Львівській. У результаті виявили 
порушників. Нині на них складають протоколи. 
Минулоріч у вересні підприємство вже ловили 
на схожому порушенні – на його території до-
зволяли зливання нечистот, які потрапляли в 
мережу. Нагадаємо, у місті дозволено зливати 
їх лише на вулиці Мамсурова. 

pm
g.ua

gk-press.if.ua

Без крадіжок молодик 
протримався місяць

Рішення чоловіка шокувало
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В АТО – ТРОЄ ЗАГИБЛИХ 
На Донбасі 3 липня загинули двоє бій-
ців, ще троє отримали поранення. А 
26 червня несумісні з життям поранення 
отримала 23-річна Надія Морозова, яка 
служила за контрактом у 59-й бригаді. 

КАНАДСЬКІ АВТО 
ВВОЗИТИМУТЬ ПІД 0% 
МИТА 
З серпня 2017 року імпортне мито на 
вживані автомобілі, вироблені у Кана-
ді, при ввезенні в Україну становитиме 
0% незалежно від країни, з якої ввозять 
машину, заявив гендиректор Всеукраїн-
ської Асоціації автомобільних імпортерів 
і дилерів Олег Назаренко. Мито на нові 
канадські автомобілі становитиме 7%.

УКРАЇНА ВИВЕЗЛА 
РЕКОРДНІ ТОННИ 
ЗЕРНОВИХ 
Українські аграрії в 2016-2017 маркетин-
говому році, за попередніми оцінками, 
експортували 43,8 млн тонн зернових, 
що є рекордом за всю історію незалеж-
ності держави, повідомила прес-служба 
Мінагрополітики. 

У ЛЬВОВІ МАЙЖЕ 7 ТОНН 
СМІТТЯ ПОНАД НОРМУ 
Попри те, що сміття почали вивозити, у 
Львові залишаються перенакопиченими 
понад 6590 тонн нечистот, повідомили 
в мерії. Тим часом у Черкасах виявили 
вантажівку, заповнену сміттям зі Льво-
ва. Водій пояснив, що документи замов-
ники обіцяли йому надати згодом.

ХЛІБ ДОРОЖЧАТИМЕ 
Вартість хліба впродовж наступних пів-
року збільшиться на 30%. І торкнеться 
це не лише приватних пекарень, а й ве-
ликих заводів по всій Україні, повідом-
ляє «ТСН.ua». Ціни підвищаться попри 
достатній врожай. Це пов’язано зі спла-
тою податків, підняттям зарплати, опла-
ти електрики та газопостачання.

У РОСІЇ ПІДТВЕРДИЛИ 
ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 
Міністр закордонних справ Росії Сер-
гій Лавров підтвердив участь країни-
окупанта у війні на Донбасі. Політик 
виправдовує військову інтервенцію в 
Україну загрозою російськомовному 
населенню в Україні, яка нібито виникла 
після подій 2013-2014 років, повідомляє 
«Цензор.НЕТ».

УРЯД ВІДПУСТИВ ЦІНИ 
НА ХАРЧІ 
1 липня набула чинності постанова 
Кабміну про скасування державного 
регулювання цін на продукти харчу-
вання. Відтепер виробники не будуть 
зобов’язані декларувати ціни на продо-
вольчу продукцію, а також обґрунтову-
вати Держспоживслужбі потребу зміни 
цих цін. Експерти запевняють, що такий 
крок призведе до різкого зростання цін, 
повідомляє «ТСН.ua». 

УКРАЇНА – В ТОП-5 
РЕЙТИНГУ З ТІНЬОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 
Обсяг тіньової економіки становить 
1 трлн 95,3 млрд гривень, або 45,96% від 
торішнього ВВП країни. Про це свідчить 
дослідження міжнародної Асоціації ди-
пломованих сертифікованих бухгалтерів.

«СТІНА ЯЦЕНЮКА» 
КОШТУВАЛА 
622,5 МЛН ГРН  
За три роки будівництва інженерно-
фортифікаційних споруд вдалося звести 
лише 400 км. При цьому на будівництво 
було витрачено понад 622,5 млн гри-
вень, інформує Politeka.

АЗАРОВ ВІДСУДИВ 
ПІВМІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ 
ПЕНСІЇ 
Екс-прем’єр-міністр України Микола 
Азаров, який фігурує у кримінальному 
провадженні щодо розтрати держкош-
тів, через суд домігся виплати понад 
400 тисяч гривень пенсії, інформує «Екс-
прес». 

українська хроніка

НАЙЦІННІШИЙ БАГАЖ НА СХОДІ – ВІД ДІТЕЙ
cхід і захід – разом 

втрата 

Волинь, Донеччина 

Дитячі малюнки, створені з 
любов’ю, смаколики, одяг, 
а ще техніку та запчастини 

цього разу приготували волонтери 
центру «Серце патріота» для 
бійців, повідомляє прес-служба 
Волинського УКРОПу.

Співзасновник волонтерського центру 
«Серце патріота», депутат Луцької міської 
ради від УКРОПу Сергій Балицький розпо-
відає, що маршрут пролягає до Бахмута, Но-
вого Айдару, Михайлівки, Щастя та Станиці 
Луганської.

«Депутати з фракції «УКРОП» у Луцькій 
міській раді зібрали кошти на ремонт «таб-
летки» для бійців батальйону «Донбас». У 
Станицю Луганську веземо бочки для води, 
тент для військового автомобіля, який по-
шили своїми силами. Передаємо два холо-
дильники для бійців, які вже рік стоять на 
дислокації і не мають елементарних умов 

для зберігання продуктів», – каже Сергій Ба-
лицький.

Також серед благодійного вантажу – два 
генератори, адресні посилки, запчастини, 
пральні машинки, телевізор.

Цього разу до формування допомоги бій-

цям АТО також долучилися підприємець Ігор 
Чернецький, громада Ківерців, «Теремно-
Хліб», луцькі дитсадки №15 та №19, само-
оборонівці Володимир Сахарчук і Петро Ан-
тоненко, українсько-німецька благочинна 
організація «Серце для України». 

Дитячі малюнки, одяг та техніка 
вчергове поїдуть на Донбас

прес-служ
ба волинського УКРО

П
у

У ЖИТЛОВІЙ ПРОГРАМІ ДЛЯ АТОВЦІВ – ЗМІНИ
соціальні гарантії

ЧАСТИНА ШАХТАРІВ ОБУРЕНА НОВИМ БОСОМ 

В УРЯДІ ПООБІЦЯЛИ КОШТИ НА ШКОЛУ 
ТА ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР

В АТО ПОМЕР 
БОЄЦЬ З ВОЛИНІ 

кадри

важливі об’єкти 

Нововолинськ 

Директором ДП «Шахта «Нововолинська» 
№1» призначили Михайла Борсука, 
повідомив голова Незалежної профспілки 
гірників України Михайло Волинець. 

Натомість колектив самої шахти – проти 
звільнення нинішнього керівника Андрія Пи-
липюка. Адже Борсук у пам’яті гірників зали-

шив не зовсім гарні спогади, коли очолював 
ДП «Волиньвугілля». 

Нагадаємо, 17 травня гендиректор ДП «Во-
линьвугілля» Валентин Кисельов написав за-
яву на звільнення за власним бажанням, яку 
підписав міністр енергетики Ігор Насалик.

Кандидатуру Михайла Борсука на цю по-
саду підтримала значна частина нововолин-

ських шахтарів. Інша ж частина 19 травня 
провела акцію протесту проти цього канди-
дата.

За повідомленням видання «БУГ» за станом 
на 4 липня, наказ про звільнення Андрія Пили-
пюка відмінили.

Попри це, гірники таки провели збори та 
обговорили кадрові зміни на підприємстві. 

ПОЖЕЖА ЗНЕСТРУМИЛА КІЛЬКА ВУЛИЦЬнебезпека 

Луцьк 

У приміщенні електропідстанції 
поблизу Центрального ринку на вулиці 
Глушець у Луцьку 4 липня близько 
13 години спалахнула пожежа. 

Через відключення електростанції 
від мережі частина Луцька залишилася 
без світла. Людей з ринку не евакуйову-
вали, адже небезпеки їхньому здоров’ю 
та життю не виникло. У прес-службі ря-
тувальників повідомили, що пожежу на 
підстанції вдалося ліквідувати о 14:07. 
Вогнем пошкоджено чотири комплектно-

розподільчі установки потужністю 10 кВт. 
Усього до боротьби з вогнем було залуче-
но шість одиниць спеціальної пожежної 
техніки та близько 20 рятувальників.

Відсутність електроенергії вплину-
ла і на роботу котелень, повідомляють у 
прес-службі ДКП «Луцьктепло». Без гаря-
чої води лишилися мешканці будинків на 
проспекті Волі та прилеглих вулицях, у 
Старому місті та частині Привокзального 
мікрорайону.

Причину пожежі встановлюють, ство-
рено спеціальну комісію. Пожежу ліквідували за годину
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Луцьк 
Депутати Луцької міськради 
ухвалили зміни до програми 
забезпечення житлом на умовах 

військову службу за мобілізацією для участі в 
проведенні АТО, і членів сімей загиблих (по-
мерлих), зниклих безвісти військовослуж-
бовців зазначених категорій та військовос-
лужбовців, які уклали контракт з 2014 року, і 
тих, хто брав участь у добровольчих баталь-
йонах та отримав статус учасника бойових 
дій, бійців-добровольців, яким надано такий 
статус у відповідному порядку.

Переважне право щодо черговості в про-
грамі мають інваліди війни ІІІ групи, які були 
призвані на військову службу за мобілізацією 
для участі в проведенні антитерористичної 
операції, а також члени сімей загиблих (по-
мерлих), зниклих безвісти військовослуж-
бовців.

співфінансування учасників бойових 
дій, інвалідів війни, які були призвані на 
військову службу за мобілізацією для 
участі в проведенні антитерористичної 
операції, а також членів сімей 
загиблих (померлих), зниклих безвісти 
військовослужбовців зазначених 
категорій на 2017-2019 роки.

Відповідно до ухвалених змін, придбання 
житла на умовах співфінансування відбува-
ється згідно зі списком учасників програми, 

які перебувають на квартирному обліку 
у виконавчому комітеті Луцької міської 
ради. Але враховуватимуть дату взяття на 

пільговий квартирний облік і учасників бойо-
вих дій, інвалідів війни, які були призвані на 

кради 
рами 

ах

ка

Відп
житла 
ється
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у
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Луцьк 

Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман пообіцяв голові Волинської 
облради Ігорю Палиці спрямувати з 
держбюджету 45 мільйонів гривень 
на добудову перинатального центру в 
Луцьку. 

Кошти обіцяють надати вже до кінця 
липня 2017 року. Будівництво Волинського 
обласного перинатального центру розпо-
чали ще у 2001 році. Окрім цього, керівник 

уряду пообіцяв, що на добудову школи №27 
надійде 25 мільйонів гривень у кінці верес-
ня чи на початку жовтня. 

До слова, депутати міськради проголо-
сували за внесення змін до бюджету міс-
та. Відтак гроші на зарплати працівникам 
Луцького підприємства електротранспорту, 
ДКП «Луцьктепло», на оздоровлення дітей 
та на облаштування дороги поблизу школи 
№27 та інші важливі інфраструктурні проек-
ти виділять, як і було заплановано.

Шацький район 

Волинський контрактник Сергій Грибук, 
який 2 липня помер у зоні АТО, знайшов спо-
кій у селі Світязь. Чоловік 1980 року наро-
дження жив у селі Омеляне Шацького району, 
був учасником бойових дій, проходив службу 
за контрактом. Він помер від серцевої недо-
статності. Боєць служив у складі 10-ї бригади 
в Попасній Луганської області. 

Редакція співчуває рідним та близьким.
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  Борис ХВИЦЬ

Регламентний 
комітет Верховної 
Ради розглядає 

подання Генеральної 
прокуратури про зняття 
недоторканності з п’ятьох 
депутатів. Зокрема, 
подання на Євгена 
Дейдея («Народний 
фронт»), Олеся Довгого 
(«Воля народу»), Андрія 
Лозового (Радикальна 
партія), Максима Полякова 
(«Народний фронт»), 
Борислава Розенблата 
(Блок Петра Порошенка). 

Розенблата і Полякова підозрю-
ють в отриманні хабара за зміни 
в законопроектах про видобуток 
бурштину. Лозового підозрюють в 
ухилянні від сплати податків. Дов-
гого – у махінаціях із землею під 
Києвом, а Дейдея – в незаконному 
збагаченні.

Окрім цього, Генпрокурор Юрій 
Луценко вніс подання до Ради щодо 
згоди на притягнення до криміналь-
ної відповідальності, затримання та 
арешт депутата від «Опозиційного 
блоку» Михайла Добкіна. У його діях 
вбачають ознаки умисної змови гру-
пи осіб для зловживання службо-
вим становищем та сприяння шах-
райству з метою заволодіння 78 га 
земельних ділянок Харкова норма-
тивною вартістю понад 220 млн грн. 

БУРХЛИВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИ ІМІТАЦІЯ: ЧОМУ 
ВИПЛИВАЮТЬ СПРАВИ ПРОТИ НАРДЕПІВ? 

хакерська атака 

у бізнесмена. У прокуратурі просять 
зняти депутатську недоторканність, 
аби ретельніше дослідити похо-
дження коштів у правовому полі.

Втім комітет з таким наполяган-
ням не погодився. Свій висновок він 
передасть спікеру Верховної Ради. 
У поясненні йдеться, що подання 
Генпрокуратури є недостатньо об-
ґрунтованим, невмотивованим та 
не містить конкретних фактів. Ви-
сновки слідства ґрунтуються на 
припущеннях, а законність одер-
жання доказів є сумнівною. Тепер 
або спікер парламенту скерує їх 
на розгляд Ради, або ж поверне 
у Генеральну прокуратуру на до-
опрацювання. У будь-якому випад-
ку більшість Ради може позбавити 
депутата недоторканності. 

Також комітет не підтримав 
зняття недоторканності з Олеся 
Довгого, знайшовши в поданні «іс-
тотні недоліки в частині зловжи-
вання владними повноваженнями». 
Нардепа підозрюють у дерибані 
землі на Жуковому острові в Києві, 
що завдало збитків на 82 млн грн. 
Сам Довгий пояснює таке подання 
особистою неприязню до нього 
Генпрокурора. 

До слова, до складу профіль-
ного комітету входять 11 нардепів: 
чотири – від «Народного фронту», 
два – від БПП, по одному – від «Са-
мопомочі», Радикальної партії, «Від-

родження», «Опозиційного блоку» 
й «Волі народу».

Чому так активізувалася Генпро-
куратура в останній тиждень перед 
канікулами Верховної Ради, пояс-
нюють у тому числі політичними 
причинами. Наприклад, на думку 
фігуранта справи Олеся Довгого, 
Луценко як політик діє прагматично: 
«Відчуваючи настрої суспільства, 
яке сьогодні не підтримує, якщо не 
сказати – ненавидить усіх депута-
тів, усю владу загалом (і суспільство 
можна зрозуміти, я вам кажу як ма-
жоритарник), він старається внести 
максимальну кількість персонажів, 
які сприймаються негативно сус-
пільством, щоб побудувати на цьому 
свій імідж. І серія подань є початком 
його передвиборчої кампанії», – ци-
тує нардепа «Українська правда». 

У коментарі «Слову і Ділу» по-
літолог Ігор Петренко зауважив, що 
ситуація навколо ГПУ закрутилася 
в той момент, коли Порошенко по-
їхав на переговори до США.

«Цілком імовірно, що ГПУ діяла 
на випередження. У тому плані, що в 
США могли висловити невдоволен-
ня боротьбою з корупцією, озвучи-
ти критику на адресу НАЗК, НАБУ й 
САП через їхні постійні протиріччя. 
Усі подання про позбавлення не-
доторканності мають зовсім інше 
завдання, а не реальне покарання 
винних», – додав він.

ВІРУС PETYA.A: УКРАЇНА ПРИЙНЯЛА НАЙБІЛЬШИЙ УДАР 
країн. Фахівець оцінив збитки від 
атаки вірусу у вісім мільярдів до-
ларів. На Україну припало 75,24% 
заражень від загальної кількості у 
світі. 

За останні два роки це третя, 
найпотужніша, масштабна кібер-

атака в Україні. Тож експерти радять 
більшу увагу приділяти інформацій-
ній безпеці. Та кажуть, що ураження 
свідчить про низький рівень захис-
ту в державних установах. В умовах 
війни така ситуація викликає не-
абияке занепокоєння. 

  Борис ХВИЦЬ

Національна поліція 
протягом останнього тижня 

отримала понад дві тисячі 
повідомлень про інфікування 
комп’ютерних мереж вірусом-
шифрувальником. Шкідлива 
програма Petya.A поширилася 
в мережу 27 червня. 
Постраждали приватні 
підприємства, державні 
установи не лише України, а й 
Європи, США, Азії та Росії. 

Зокрема, кібератаки було здійс-
нено на сайти «Київенерго», «Укр-
телеком», «Ощадбанк» і «Нова 
пошта», комп’ютерну мережу Каб-
міну, столичний метрополітен. З 
волинських компаній постраждали 
«Волиньгаз» і «Волиньгаз Збут», «Во-
линьобленерго», медіакомпанії. 

Користувач, відкриваючи файл, 
що містить вірус, запускає про-
граму шифрування. Коли вірус по-

трапляє до комп’ютера, він його 
перезапускає. Надалі на моніторі 
з’являється повідомлення з вимо-
гою заплатити кошти, інакше до-
ступ до файлів не буде відновлено. 
На оплату викупу – тиждень. Через 
тиждень сума подвоюється. Вірус 
Petya.A найчастіше поширюється 
через спам-повідомлення електро-
нної пошти, які містять посилання 
на завантаження файлів з Dropbox 
під назвою «додаток folder-gepackt.
exe». Коли файл завантажується та 
відкривається, активується вірус.

Атака відбувалася за рахунок 
системи оновлення програмного 
забезпечення бухгалтерської звіт-
ності та документообігу. Також було 
залучено хостинг-майданчик одно-
го з інтернет-провайдерів, повідо-
мив секретар Ради національної 
безпеки і оборони України Олек-
сандр Турчинов. 

Служба безпеки України вста-
новила причетність спецслужб 

Росії до поширення вірусу. У відом-
стві кажуть, що кібератака мала 
на меті дестабілізувати суспільно-
політичну ситуацію в країні.

«Насправді вірус є прикриттям 
масштабної атаки, спрямованої на 
Україну. Про це свідчить відсутність 
реального механізму заволодіння 
коштами, примітивність якого лише 
підтверджує думку про те, що зба-
гачення не було метою атаки», – за-
явили в СБУ. У Росії звинувачення 
відкидають. 

Міністр фінансів України Олек-
сандр Данилюк розповів, що най-
більші проблеми, які спричинила 
хакерська атака, пов’язані зі спла-
тою податків, адже вірус серйозно 
уразив митницю і податкову служ-
бу, тож підприємці не мали змоги 
надіслати запити.

Експерт із інформаційної безпе-
ки та протидії кіберзагрозам Віталій 
Якушев в інтерв’ю «ТСН» зазначив, 
що у світі постраждало понад 60 

подвійні стандарти

  «Українська правда»

Президент України Петро 
Порошенко з нагоди 

Дня Конституції відзначив 
державними нагородами 
нардепа Костянтина 
Іщейкіна, нардепа і власника 
торговельної мережі 
«Епіцентр» Олександра Герегу 
і мера Чернігова Владислава 
Атрошенка, які голосували за 
диктаторські закони 16 січня.

Нагороди також удостоївся за-
ступник начальника департаменту 
міжнародно-правового співробіт-
ництва Генпрокуратури Костянтин 
Кулик, якого Національне антико-
рупційне бюро підозрювало в неза-
конному збагаченні.

У прес-службі Президента за-
явили, що нагороди вручали «за 
значний особистий внесок у дер-
жавне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, 

ПОРОШЕНКО НАГОРОДИВ ДЕПУТАТІВ, ЯКІ 
ГОЛОСУВАЛИ ЗА ДИКТАТОРСЬКІ ЗАКОНИ
культурно-освітній розвиток Украї-
ни, вагомі трудові здобутки та висо-
кий професіоналізм».

Герегу нагородили орденом 
«За заслуги» II ступеня, а Іщейкіна, 
Атрошенка та Кулика – орденами 
«За заслуги» III ступеня.

В Адміністрації Президента не 
оприлюднюють, за що саме нагоро-
дили згаданих персон. У відповідь на 
запит «Української правди» в прес-
службі АП повідомили: «Преамбула 
указу є загальною, у ній не конкре-
тизуються заслуги (внесок) кожної 
нагородженої особи. Конкретні за-
слуги (внесок) зазначаються у наго-
родних листах, які надсилаються ра-
зом із поданням про нагородження. 
Водночас нагородні листи містять 
конфіденційну інформацію про осо-
бу (особисті дані), тому не можуть пе-
редаватися третім особам», – наголо-
сили в Адміністрації Порошенка.

При цьому там уточнили: «По-
дання про нагородження Костянти-
на Іщейкіна та Олександра Гереги 
були внесені головою Верховної 
Ради. Подання про нагородження 
Владислава Атрошенка внесено Чер-
нігівською обласною державною ад-

міністрацією за письмової підтримки 
голови Асоціації міст України Віталія 
Кличка. Подання про нагородження 
Костянтина Кулика внесено Гене-
ральною прокуратурою».

Тим часом на сторінці партії «Де-
мократичний Альянс» у Facebook з 

цього приводу висловилися: «Ко-
лишні регіонали, які голосували за 
диктаторські закони, отримали від 
Порошенка нагороди до Дня Кон-
ституції. Нам часто дорікають, що 
ДемАльянс занадто гостро і часто 
несправедливо критикує владу. Це 
правда, ми не боїмось називати 
Петра Порошенка головним ор-
ганізатором «сміттєвої блокади» 
Львова. Ми досі стверджуємо, що за 
обшуками у члена правління Дем-
Альянсу Максима Черкашенка сто-
їть керівництво силових структур. 
Це реалії нової України: влада навчи-
лась озвучувати те, що ми хочемо від 
неї почути, говорити про патріотизм 
та європейські цінності, займаючись 
при цьому провокаціями та рекетом. 
У нас немає жодних ілюзій щодо цієї 
влади, але нагородження колишніх 
регіоналів орденами «За заслуги» – 
це вже занадто!».

Наступним народним депутатом, з 
якого ГПУ проситиме зняти недо-
торканність, може бути Євген Баку-
лін від «Опозиційного блоку». 

У Генпрокуратурі заявили про 
достатні докази, які переконають 
нардепів у потребі зняття недотор-
канності. «У нас зібрано достатньо 
доказів для того, щоб перекона-
ти неупереджених депутатів (і тут 
ключове – неупереджених) у потре-
бі зняття депутатської недоторкан-
ності й продовження досудового 
слідства. Усе це буде супроводжу-
ватися демонстрацією аудіозаписів, 
відеозаписів, документами. На мій 
погляд, ні в комітеті, ні у Верховній 
Раді не має відбутися суд. Має від-

бутися просто перевірка. Є докази 
ймовірного створення криміналь-
них правопорушень? Так, вони є. 
Чи достатні – буде визначати тільки 
суд», – зазначив Луценко.

Утім вже стало відомо, що про-
фільний комітет Ради не рекомен-
дував парламенту знімати недотор-
канність з нардепа Євгена Дейдея. 
За даними спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури, сім’я на-
родного депутата в період із 2009 
до 2016 року отримала дохід у май-
же 1,5 млн грн, втім за останній час 
купила майна на суму в понад шість 
мільйонів. Різниця в цифрах і викли-
кає у САП підозру. Однак Дейдей за-
являє, що кошти позичила дружина 
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Юрій Луценко демонструє небачену активність

За які заслуги нардепи отримали 
нагороди, достеменно невідомо
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  Борис ХВИЦЬ 
Луцьк

оце так рішення ІГОР ПОЛІЩУК ПІШОВ З 
ПОСАДИ, АБИ ПРИПИНИТИ 
ПОЛІТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ Виконувач 

повноважень 
міського голови, 

депутат Луцької міської 
ради Ігор Поліщук (УКРОП) 
заявив про дострокове 
припинення повноважень 
як секретаря ради за 
власним бажанням. Про 
це йшлося під час чергової 
26-ї сесії Луцької міської 
ради.

Ігор Поліщук пояснив, що ви-
рішив покинути посаду секретаря 
ради, аби припинити політичні ма-
ніпуляції, не допустити дестабіліза-
ції ситуації в місті.

Він додав, що, поспілкувавшись 
з очільником Волинської облас-
ної ради Ігорем Палицею, вирішив 
брати участь у дострокових ви-
борах міського голови, які мають 
відбутися 24 вересня. Тим самим, 
з його слів, показує приклад екс-
секретарю ради Юлії Вусенко, аби 
та дала можливість іншому секре-
тарю достойно попрацювати до 
виборів, не допустити маніпуляцій 
та звинувачень у використанні ад-
мінресурсу. 

«Наші політичні амбіції чи будь-
які інші не можуть бути вищі за ін-
тереси міста і лучан. Та команда, яка 
недограбувала це місто, хоче по-
вернутись, але їм це не вдасться», – 
заявив Ігор Поліщук.

Він подякував працівникам 
ради та заступникам, зауваживши, 
що це – високопрофесійні люди. Та-
кож висловив сподівання, що нада-
лі робота лише посилиться.

«Я дякую Богу за кожен день, 
який провів на цій посаді. Пере-
конаний, що наша команда на цих 
виборах переможе, і ми разом про-
довжимо роботу, завершимо наші 
починання та реалізовуватимемо 
нові на благо нашого міста», – за-
значив Ігор Поліщук.

За прогнозами депутата, перед 
виборами ситуація навколо місь-

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Державне підприємство 
«Волиньторф» може зупинити 
роботу. Не через менеджмент, не 
через відсутність замовлень, не 
через брак робітничого ресурсу, а 
через те, що так вирішила обласна 
виконавча влада, не погоджуючи 
ділянки для видобутку торфу. Про 
це у прямому ефірі на телеканалі 
«Аверс» повідомила народний 
депутат України від УКРОПу Ірина 
Констанкевич. 

«Блокування роботи «Волиньторфу» три-
ває вже кілька років, – каже Ірина Констанке-
вич. – До мене звернувся колега по УКРОПу, 
директор державного підприємства «Волинь-
торф» Іван Киричик з приводу цієї ситуації. 
Торфобрикетом забезпечується значна кіль-
кість соціальних установ нашої області. Це 
підприємство не лише бюджетоутворюваль-
не, а й прибуткове. Тут працює 407 людей, 
які отримують достойну зарплату, мають со-
ціальні пільги».

Ірина Мирославівна також озвучила свій 
депутатський запит, адресований до Прем’єр-
міністра України Володимира Гройсмана, 
з проханням якомога швидше залагодити 
ситуа цію з «Волиньторфом».

Народний депутат висловила думку, що 
одна з причин блокування роботи «Волинь-
торфу» в тому, що хтось накинув оком на це 
успішне прибуткове підприємство.

«На жаль, у нашій державі є такі коруп-
ційні схеми, що рентабельні підприємства 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ВОЛИНЬТОРФ» ХОЧУТЬ «ВІДЖАТИ» 

колись-таки потрапляють у сферу чиїхось не 
завжди законних інтересів. Те, що нині відбу-
вається з «Волиньторфом», свідчить, що, по 
суті, використовують схеми віджимання. Мені 
дуже не хотілося б, щоб це було з благосло-
вення Волинської облдержадміністрації. Спо-
діваюся на розуміння від голови Волинської 
ОДА Володимира Гунчика, який має бути заці-
кавлений, щоб успішне прибуткове державне 
підприємство розвивалося», – заявила Ірина 
Констанкевич.

Додамо, в депутатському запиті народно-
го депутата зазначено: «...на початку лютого 
2017 року в підприємства закінчилися ліцензії 
на видобуток торфу, які були поновлені в бе-
резні. Строк дії договорів на оренду земель-
них ділянок видавався на термін дії ліцензії, 
однак після її поновлення продов жити дії до-
говорів голова Волинської ОДА відмовляєть-
ся. Клопотання та договори на дві земельні 

ділянки площами 181,1 га та 17,8 га було по-
дано до Волинської облдержадміністрації ще 
у березні, до сьогодні відповіді щодо їх роз-
гляду підприємство не отримало. 

Черговою «причиною» з боку Волинської 
ОДА виявилася та, що пріоритети на видобу-
ток корисних копалин надаються КП «Волинь-
природресурс». Враховуючи це, ДП «Волинь-
торф» та КП «Волиньприродресурс» уклали 
договір про співпрацю, щоб на ліцензованих 
площах КП «Волиньприродресурс» видо-
бувати торф. Але і після цього проблему не 
розв’язано – керівництво Волинської ОДА 
не погоджує тепер вже дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок. Як тільки постає питання 
про виділення землі ДП «Волиньторф», від-
разу створюються «робочі групи для вивчен-
ня питання» – вчергове обстежують площі, 
«вивчають ситуацію», «виносять пропозиції», 

кої ради тільки погіршуватиметься, 
«будуть все нові й нові істерики, 
шоу, заяви прокуратури», натомість 
міськрада «максимально має займа-
тися господарськими питаннями. 
Політики тут має бути або зовсім 
мало, або її не має бути взагалі».

А новим секретарем Луцької 
міської ради став депутат Григорій 
Пустовіт. Депутатський корпус під-
тримав його кандидатуру під час 
таємного голосування одноголос-
но. Зважаючи на те, що у разі відсут-
ності міського голови його повнова-
ження виконує секретар, Григорій 
Олександрович є і виконувачем 
пов новажень міського голови.

Григорій Пустовіт зазначив, що 
вчинок Ігоря Поліщука є прецеден-
том, який свідчить, що в політиці є 
моральність, та свідченням того, що 
обранці громади можуть ставити 
інтереси громади вище за власні. 
Адже перебування на посаді вико-

нувача повноважень дало б Ігорю 
Поліщуку як кандидату на посаду 
міського голови більше можливос-
тей та електоральної підтримки, але 
він обрав чесний шлях боротьби.

«За три місяці головування Ігор 
Ігорович показав, що рада після 
двох місяців безладу та безперерв-
них політичних воєн працює як єди-
ний механізм», – зазначив Григорій 
Пустовіт.

Стосовно депутатських фракцій 
«Самопоміч», БПП «Солідарність», 
«Свобода» та «Народний контроль», 
які не взяли участі у голосуванні за 
відставку Ігоря Поліщука, то вони, зі 
слів Пустовіта, дали найвищу оцінку 
діяльності колишнього виконувача 
повноважень міського голови.

Не оминув увагою Пустовіт і 
екс-секретаря ради Юлію Вусенко, 
яка планує брати участь в позачер-
гових виборах міського голови.

«Шановна Юліє Василівно, сьо-

годні ми бачили високоморальний 
вчинок. Зробіть і ви так само – від-
ступіться. На відміну від Юлії Ву-
сенко, яка декларувала, що піде на 
вибори міського голови, я не буду 
балотуватися», – заявив Григорій 
Пустовіт. Та пояснив, що його голов-
не завдання – довести до мінімуму 
політичну напругу в залі та переда-
ти владу тому, кому довіряться лу-
чани на виборах.

«Звертаюся до тих, хто має інше 
бачення розвитку подій у місті: за-
спокоймося. Ігор Поліщук зробив 
крок, зробіть і ви – покажіть, що і 
ви здатні свої особисті та партійні 
інтереси не ставити вище за інтере-
си громади», – зазначив Григорій 
Пустовіт.

Нагадаємо, Юлія Вусенко нині 
судиться, аби повернути собі поса-
ду секретаря. 4 липня Апеляційний 
суд Львівської області в повному 
обсязі задовольнив її позов. Опо-

Григорій Пустовіт (справа), який став новим секретарем Луцькради та 
виконувачем повноважень міського голови, зазначив, що перебування 
Ігоря Поліщука на цій посаді дало б йому більше можливостей і підтримки 
на майбутніх виборах мера. Але Ігор обрав чесний шлях боротьби.
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ненти назвали сам процес «розгля-
ду» рішення «грубим і безжальним 
розмазуванням закону». Розгляд 
справи зайняв усього 15 хвилин.

«Якщо коротко описати цю імі-
тацію судового розгляду – це най-
більша наруга над судовим про-
цесом і чинним законодавством, 
яку я тільки знаю зі своєї практики. 
Такого знущання над законом ще не 
було. Три апеляції – Луцької міської 
ради, Григорія Пустовіта та мою, які 
подано майже одночасно з апеля-
цією Вусенко, навіть не розглядали. 
Хоча з Луцького міськрайонного 
суду в Львівський апеляційний ад-
міністративний їх передали майже 
одразу після подання. Один з суд-
дів (не головуючий) навіть не знав, 
що вони існують», – прокоментував 
Ігор Поліщук. Він каже, що на мо-
мент розгляду вже був текст самого 
рішення суду, а служителі Феміди 
навіть не вникали у доводи. 

«Враховуючи гарний зв’язок Са-
дового з Львівською адміністратив-
ною апеляцією, вважаю це помстою 
за відмову приймати в Луцьку львів-
ське сміття. Але це рішення вже ні-
чого не значить. Так що можуть хіба 
що потішитися цим папірцем...» – на 
завершення додав Поліщук. 

Новообраний секретар Луць-
кої міської ради Григорій Пустовіт 
зазначив, що юристам, за великим 
рахунком, не дали повноцінно ви-
ступити.

На його думку, рішення суду 
створює патову ситуацію в міськра-
ді, адже є чинний законно обраний 
секретар, є поновлений секретар. 
«Рада обирає своїм рішенням сек-
ретаря, рада знімає. Тільки рада 
має право поновити Юлію Вусенко 
на посаді», – зауважив секретар і 
додав, що є варіант виходу з цієї си-
туації: скласти повноваження обом. 

Обурення рішенням суду ви-
словив і голова Волинської облра-
ди Ігор Палиця на своїй сторінці у 
Facebook: «Сьогодні суд вирішує за 
вказівкою Обраних, хто має керува-
ти містом, замість жителів міста та 
обраних ними представників у місь-
кій раді, а завтра суд буде вирішува-
ти за Народ, за вказівкою Обраних, 
хто має керувати цим Народом!». 

тобто роблять усе можливе, щоб затягувати 
час. Опалювальний сезон у школах, дитсад-
ках, лікарнях та інших бюджетних установах 
перебуває на межі зриву». 

«То де ж ті, обіцяні Вами, шановний Воло-
димире Борисовичу, «спрощення процедур», 
«дерегуляції, підтримки інвестицій», «створен-
ня робочих місць в областях», які, як Ви наго-
лошували, «є одними з пріоритетних завдань 
діяльності державної влади»?» – звертається 
народний депутат до Прем’єр-міністра. 

Блокування роботи «Волиньторфу» триває вже кілька років
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Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, які 
потребують знання 

законів. Як грамотно 
вийти зі складної ситуації, 

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

«Чи правомірно вчинила голо-
ва правління ОСББ, коли на за-
гальних зборах співвласників 
багатоквартирного будинку (133 

квартири) винесла на голосування пи-
тання про те, як будемо платити за ре-
монт труб у підвальному приміщенні: чи 
всі порівну, чи пропорційно до загальної 
площі квартири? У будинку всього п’ять 
однокімнатних квартир, решта – чотири- 
й трикімнатні. Звичайно, більшість голо-
сів – 128 проти 5 – було не на користь од-
нокімнатних. Чи є порушення закону, чи 
мала взагалі голова правління ставити 
це питання на голосування?»

У тому, що голова правління ОСББ ви-
несла на голосування таке питання, нічого 
неправомірного немає, оскільки можна ви-
носити на голосування будь-яке питання. Од-
нак, як на мене, таке рішення не є законним. 
Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирно-
го будинку», частка співвласника у загально-
му обсязі внесків і платежів на утримання, 
реконструкцію, реставрацію, проведення 
поточного і капітального ремонтів, техніч-
ного переоснащення спільного майна у ба-
гатоквартирному будинку встановлюється 
пропорційно до загальної площі квартири 
(квартир) та/або нежитлових приміщень, 
що перебувають у його власності. Тут мож-
ливо або п’ятьом квартирам сплатити вар-
тість ремонту труб пропорційно їх площі, а 
решту просто не сплачувати. І якщо ОСББ 
захоче стягнути таку заборгованість через 
суд – цього не зможуть зробити законно, 
оскільки ніхто не зобов’язаний виконувати 
явно незаконні вказівки чи рішення. І в суді 
це можна буде легко обґрунтувати. Також 
можливо оскаржити таке рішення загаль-
них зборів ОСББ в судовому порядку й ви-
знати його незаконним.

«Яка процедура поділу бізнесу 
(приватне підприємство) після 
розлучення і як можна не допус-
тити поділ бізнесу? Чи можливо 

до розлучення змінити засновника при-
ватного підприємства без згоди дружи-
ни і яким договором таке зробити?»

Згідно з положеннями ст. 10 Закону 
України «Про господарські товариства» та 
ст. 116 ЦК України учасники господарсько-
го товариства мають право здійснити від-
чуження часток у статутному (складеному) 
капіталі товариства, цінних паперів, що 
засвідчують його участь у товаристві, у по-
рядку, встановленому законом.  З моменту 
внесення грошових коштів до статутного 
капіталу господарського товариства вони 
є власністю самого товариства, зазначені 
спільні кошти (майно) подружжя втрача-
ють ознаки об’єкта права спільної сумісної 
власності подружжя. Право на компенса-
цію вартості частини коштів виникає лише 
щодо спільних коштів, а не статутного ка-
піталу, при цьому лише в тому разі, коли 
спільні кошти всупереч ст. 65 ЦК України 
було використано одним із подружжя саме 
для внесення вкладу до статутного капі-
талу. Подальше розпорядження учасника 
товариства його часткою в статутному капі-
талі з огляду на положення ст.ст. 116, 147 ЦК 
України є його суб’єктивним корпоратив-
ним правом. Відчуження ним на власний 
розсуд частки в статутному фонді не може 
вважатися використанням (відчуженням) 
спільного майна подружжя проти волі чо-
ловіка чи дружини та не в інтересах сім’ї. 
Отже, учасник господарського товариства 
має право розпорядження належною йому 
часткою в статутному капіталі товариства 
без згоди чоловіка чи дружини.

   Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

безвіз ДО ЄВРОПИ НА АВТО: 
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІВсього у два кліки 

на сайті Головного 
сервісного центру МВС 
(hsc.gov.ua) відтепер 
можна дізнатися, які 
документи потрібні для 
подорожі за кордон на 
авто. Для цього слід 
обрати країну, до якої 
плануєте подорожувати, 
і заповнити опцію про те, 
чи ви є власником авто.

Відповідно до вказаних па-
раметрів, з’явиться перелік по-
трібних документів. Сервіс авто-
матично розділяє країни на ті, що 
визнають національне посвідчен-
ня водія, та ті, де з вами має бути 
міжнародне посвідчення водія.

«Міжнародне посвідчення 
водія видають без складання 
іспитів, при цьому національ-
не посвідчення водія не ви-
лучають, – роз’яснює керівник 

РСЦ МВС у Волинській області 
Олександр Малашко. – Потрібно 
пам’ятати, що, крім наявності всіх 
потрібних документів, увагу слід 
звернути і на обов’язкову умову 

  Наталія ЛЕГКА
Старовижівський район

ОКСАНА ПІЦИК: «ГОЛОВНА 
НАША МЕТА – СТВОРИТИ 
ОБ’ЄДНАНУ ГРОМАДУ»

cила – у єдності

Другий рік поспіль 
Оксана Піцик 
є виконавчим 

директором громадської 
організації «Смідинська 
ініціатива». Донедавна 
молодий педагог 
очолювала ГО «Смідин», 
яка ще й досі діє на 
території сільської ради. 
Односельці ж довірили 
Світлані Іванівні іншу 
ділянку роботи, якій, як 
доводить життя, вона 
успішно дає раду.

ДОБРИМИ 
СПРАВАМИ 
ВИМІРЮЄТЬСЯ 
ЛЮБОВ ДО 
РІДНОГО СЕЛА

– Розпочалося все із реалі-
зації одного з проектів «Місце-
вого розвитку, орієнтованого на 
громаду», – розповідає Оксана 
Піцик. – Ішлося про реконструк-
цію покрівлі дитячого садочка у 
Смідині. Тоді ГО «Смідин» тільки-
но створили. Досвіду, звичайно, 
не було, довелося набиратися 
його в процесі роботи. Завдяки 
старанням активістів, залагодив-
ши всі паперові проблеми, під 
час проведення тендеру віддали 
перевагу надійному підряднику 
в особі фірми, що споруджувала 
в нашому селі школу, і не поми-
лилися: дах перекрили в опти-
мально короткі терміни – за два 
тижні.

Говоримо про головну мету, 
яку ставить перед собою нині 
вже нова громадська організа-
ція «Смідинська ініціатива». Це 
розвиток території Смідинської 
сільської ради, прагнення утво-
рити довкола неї об’єднану тери-
торіальну громаду. Для цього в 
одного з найбільших волинських 
сіл є всі можливості і ресурси. А 
найважливіше – люди, які люб-
лять своє село, готові рухатися 
вперед і прагнуть змін. Саме 
тому рахунок добрих справ гро-
мадської організації постійно по-
повнюється.

– Так, наші активісти взяли 
активну участь у ремонті Смі-
динського будинку культури, 
озеленили навколо нього тери-
торію, заздалегідь подбавши про 
саджанці, які привезли з Гараз-
джі, – провадить Оксана Іванівна. 
– Вони ініціювали створення ди-
тячого майданчика в центрі села, 
і вже у лютому цього року тут 
встановили вісім ігрових елемен-
тів. Це дуже затратний процес, 
утім разом із сільською радою, з 
якою співпрацюємо досить тіс-

но, плануємо поставити довкола 
майданчика огорожу і провести 
благоустрій. 

Позитивно сприйняли сіль-
чани й облаштування вуличної 
бібліотеки, тепер невеличка бу-
дівля в центрі села наповнена 
книгами, журналами, газетами, 
про які здебільшого подбали та-
кож члени «Смідинської ініціати-
ви». Там можна ознайомитися з 
місцевим інформаційним бюле-
тенем, у якому йдеться про все, 
що відбувається в житті Смідин-
ської та сусідньої Руднянської 
сільських рад. Найвища щогла з 
українським прапором з’явилася 
у Смідині також завдяки старан-
ням членів громадської органі-
зації. 

– Ми намагаємося монітори-
ти у ЗМІ роботу інших ГО, запо-
зичуємо їхній досвід, адаптуємо 
його до місцевих умов, – каже 
пані Оксана. – Завдяки нашим 
активістам у селі було встановле-
но смітники, але це не повністю 
розв’язує нагальну проблему зі 
сміттям. Тому плануємо узятися 
за його роздільний збір. 

ІНФОРМАЦІЯ – 
СПРАВА ПОТРІБНА 
Й КОРИСНА

Після поїздки у Верховну Раду 
України в активістів громадської 
організації виникла ідея вида-
вати свою газету. Хоч справа це 
недешева, але таки народилося 
видання «Смідинська громада». 
Газету редагує журналіст за фа-
хом Олена Дорошук, є й чимало 
дописувачів. Активно співпрацю-
ють із виданням сільський голова 
Смідина Олександр Приходюк, 
Наталія Голуб з Лісняків, Анто-
ніна Никонюк та Сергій Гулечко 
з Паридубів, Оксана Марцинюк 
із Рудні, Надія Шевчук, Григорій 
Зарубич, Аліна Шафета, Володи-
мир Козачук, Оксана Панасюк, 
Інна Нерода, Юлія Остапук зі 
Смідина. Тираж газети невели-
кий – 900 примірників, періодич-

ність – один раз на місяць, перша 
й остання сторінки – в кольорі. 
Видання безплатно потрапляє в 
кожну сільську хату.

Якщо говорити про інформа-
ційну діяльність смідинської гро-
мади, то неодмінно варто згадати 
про відкриття сайта села «Смідин 
інфо». Це була одна з перших доб-
рих справ громадської організації. 
На ньому можна знайти не лише 
розповіді про сільські події, а й 
цікаві історичні матеріали, фото 
тощо. У центрі Смідина будь-хто 
з охочих може скористатися без-
платним інтернетом. Але попри 
це, тут встановлено й відеоспос-
тереження, відтак порушники 
громадського порядку нині зна-
ють, що їхні негативні дії не зали-
шаться непоміченими, тому вда-
лося уникнути такого ганебного 
явища, як розпивання спиртних 
напоїв у громадських місцях. 

– Спочатку вели відеонагляд 
за новорічною ялинкою, облаш-
тованою в центрі села, – каже 
Оксана Піцик. – Боялися, що 
знайдуться охочі поцупити з неї 
іграшки або пошкодити зелену 
красуню. Та згодом відеокаме-
ри почали слугувати іншій меті. 
У центрі Смідина на приміщенні 
будинку культури цьогоріч вста-

новили ще й електронне табло, 
що висвічує дату та температуру 
повітря в населеному пункті.

Завдяки ініціативі громад-
ської організації нині в кожній 
сільській установі, розташованій 
на території сільради, можна по-
бачити адміністративну карту 
Смідина розміром півтора на 
півтора метра. У електронному 
вигляді створено й карту доріг. 
Такі карти громадські активісти 
планують виготовити для кож-
ного села, що входить до складу 
громади.

Родзинкою Смідина є роз-
мальовані та облагороджені 
автобусні зупинки. Одну з них 
розписала місцева вчителька, 
народна майстриня Людмила 
Козачук, іншу – художниця Анна 
Грицюк.

«СМІДИНСЬКА 
ІНІЦІАТИВА» 
НАЛАГОДЖУЄ 
МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦВО 

Окремим надбанням громад-
ської організації є міжнародне 
співробітництво. Так, у пошуках 
партнерів активісти «Смідинської 
ініціативи» разом із представни-
ками сільської ради побували в 
Польщі. Відвідали Смідин і поля-
ки. Ділова та культурна поїздки 
дали перші плоди. Йдеться про 
розвиток проектної діяльності, 
яку збираються розвивати оби-
дві сторони.

А ще смідинці очікують на 
приїзд представниці корпусу 
миру США Кейтлін Сендер із Мічі-
гана, яка працюватиме тут у пла-
ні розвитку громади. Волонтерка 
вже відвідувала Смідин. Тепер 
планує жити в сільській родині 
упродовж двох років. А ще вона 
вестиме безплатні заняття у мов-
ному клубі для всіх охочих удос-
коналити знання з англійської 
мови.

***  
Мудрі люди дотримуються 

думки, що дорогу долає той, хто 
йде, і в житті можна знайти тисячі 
прикладів, які підтверджують цю 
істину. Молоді активісти ГО «Смі-
динська ініціатива» налаштовані 
відстоювати місце під сонцем 
для своєї чисельної громади, за-
прошуючи сусідні приєднатися, 
і роблять усе можливе, щоб реа-
лізувати свою спроможність до 
активних дій заради реформ, що 
відкривають перспективи для 
розвитку поліських територій. 

Виконавчий директор 
ГО «Смідинська ініціатива» 
Оксана Піцик

Смідин приймає польських гостей

Н
аталія Легка

Василь Ром
аню

к

виїзду за кордон – наявність дер-
жавних номерних знаків тран-
спортного засобу, адже індиві-
дуальні дійсні тільки на території 
України. Також застерігаю авто-
власників наперед, що авто, на 
які встановлено тимчасову забо-
рону на зняття з обліку (крім при-
дбаних у розстрочку), до поїздок 
за кордон не допускаються». 

Детальніше з наданням по-
слуг та адресами сервісних цен-
трів МВС можна ознайомитися 
безпосередньо на сайті.

Для швидкого інформування 
та консультування громадян у 
сервісних центрах МВС працює 
Facebook-сторінка Регіонально-
го сервісного центру МВС у Во-
линській області (facebook.com/
scvolyn). Телефон для довідок – 
(0332) 77-19-74.

колаж
 ВН
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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.

  Ірина ДУДЕЙКО 
Фото автора 
Шацький район 

ПОДАТКИ ПІД НОГАМИ 
24 озера, 

національний 
парк, три річки, 

мальовничі ландшафти, 
риба, ягоди – усі ці природні 
принади Шацького 
району дають місцевим 
можливість заробити у 
сезон гроші, а туристам – 
оздоровитися та відпочити. 

Якщо у 2014 році сюди приїзди-
ло близько 80 тисяч людей, то торік 
говорили про 200 тисяч відпочи-
вальників. Аби податки від заробіт-
ків осідали в районі та приносили 
користь для краю, за ініціативи го-
лови Шацької районної ради, укро-
півця Сергія Карпука та за підтрим-
ки депутатського корпусу створили 
спеціальну тимчасову комісію. Вона 
діє вже другий рік поспіль та має 
успіхи. Адже після роз’яснювальної 
роботи чимало підприємців пого-
джуються зареєструватися у райо-
ні, легалізувати найманих працівни-
ків, а отже – сплачувати податки до 
місцевої казни. 

НА ШАЦЬКІ – 
ТОРГУВАТИ

Сезон на Шацьких озерах зале-
жить від погодних умов. Найбіль-
ше відпочивальників припадає на 
липень-серпень, хоча за спекотного 
літа тут приймають сонячні ванни й 
у травні. А в пансіонатах дихати сві-
жим повітрям, рибалити можна чи 
не цілий рік. Піщаний пологий бе-
рег Світязю особливо люблять ро-
дини з маленькими дітьми. Тому й 
не дивно, що більш як 95% місцево-
го населення намагається заробити 
у сезон саме на туристах. Хтось яго-
ду збирає, хтось житло здає, хтось 
торгує чи пече знамениті пончики. 

Олена з Нововолинська на озе-
рах відпочиває вже кілька днів. За-
галом задоволена, вода тепла та 
чиста, ціни – помірні. Житло вина-
ймає за 100 гривень, хоча є і куди 
дорожчі бази та кімнати у приват-
ному секторі. 

16-річна Людмила приїхала з Лю-
бомльського району до Світязю не 
відпочивати, а на роботу. Вона торгує 
сувеніркою в ятці неподалік берега. 
Хоче заробити влітку, а потім вступа-
ти до медичного коледжу в Луцьку. 
Торгівля починається з самого ранку 
і триває до пізнього вечора. Дівчина 
каже, що має договір на роботу з під-
приємцем та все оформлено офіцій-
но. Поки що покупців небагато, бе-
руть переважно кухонне начиння з 
дерева, кружки з надписами, диваку-
ваті сувеніри. Намети та контейнери 
з подібною продукцією тут уздовж 
всієї берегової лінії. 

Із загальної картини впадають 
у вічі товари заїжджих продавців із 
Закарпаття. Вони привозять хутря-
ний одяг, капці, килимки. До спілку-
вання не надто охочі, переконують, 
що всі документи для торгівлі ма-

ють, утім довести якість продукції 
документально не можуть. 

Таких заїжджих торговців на 
Світязі – більшість. Місцеві кажуть, 
що саме із Шацького району про-
давців – лише кожен четвертий. А 
всі інші зареєстровані підприємця-
ми в інших районах або в інших об-
ластях. Якщо для туриста це не має 
значення, то для місцевого бюдже-
ту важливо, адже частина податків 
таким чином осідає не на місці. 

Пані Світлана торгує на Світязі 
з 2007 року. Вона місцева і каже, 
що кількість заїжджих підприємців 
протягом останніх років помітно 
збільшилася. 

«Конкурувати важко, бо вони 
працюють цілий рік, мають біль-
ше товару, їм дістаються найкращі 
місця для торгівлі. Найбільше заїж-
джих із Закарпаття. Фактично, лише 
кожен четвертий тут із Волині. Ми 
продаємо різні косметичні засо-
би, іграшки, надувні кола, маски... 
Ось чорниця, самі збираємо. Цього 
року важко, бо ягід дуже мало че-
рез холодну весну», – показує пані 
Світлана на чорні ягідки.

БАТОГИ ТА ПРЯНИКИ 
Щоб порозумітися з місцевими 

підприємцями та збільшити кіль-
кість податків, Шацька райрада 
створила тимчасову контрольну 
комісію. До її складу увійшли місцеві 
депутати, представники фіскальних 
органів, виконавчої влади, інспекції 
управління Держпраці, місцевого 
центру зайнятості. З підприємцями, 
які мали неоформлених працівни-

ків чи торгували без дозволів, вели 
роз’яснювальну роботу. Як наслідок, 
у чотири-п’ять разів збільшилася 
кількість податкових надходжень. 

«З кожним роком кількість лю-
дей, які відвідують Шацький район, 
зростає. А надходження у бюджет 
не збільшувалися. Тому й виріши-
ли створити комісію, яка могла б 
доносити бізнесу інформацію про 
те, що слід працювати з місцевою 
владою, громадами. Важливо, аби 
кошти осідали у нашому районі, 
щоб їх потім скерувати на покра-
щення інфраструктури та послуг. 
Комісія передусім ставила за мету 
роз’яснювальну роботу для підпри-
ємців», – зазначає голова Шацької 
районної ради, депутат райради від 
«Українського об’єднання патріо-
тів – УКРОП» Сергій Карпук. 

«Ремонт дороги, соціально-
побутова сфера, утримання шко-
ли – це все місцеві бюджети. Ми 
втрачаємо гроші від несплати по-
датків», – додала голова комісії На-
талія Новікова. 

Те, що діяльність комісії дала 
гарні результати, підтверджує за-
ступник начальника Ковельської 
ОДПІ ГУ ДФС у Волинській об-
ласті – начальник Шацького від-
ділення Світлана Сулік. Адже під-
приємці, які торік торгували без 
ліцензій, дозволів, легалізовують 
свою діяльність, реєструють на-
йманих осіб. Питання є з легаліза-
цією здавання житла у приватному 
секторі, втім усі одразу проблеми 
розв’язати не так і просто. Адже для 
цього потрібно в першу чергу ство-

Є проекти, які потребують 
масштабних грошових інвестицій. 
Наприклад, йдеться про прове-
дення каналізації у селах Шацько-
го району. На території Світязької 
сільської ради каналізації немає, 
користуються вигрібними ямами. 
Нечистоти вивозять до полігону, 
що на території району, або до Лю-
бомльського району. 

«Свого часу побудували при-
міщення, де мали бути очисні спо-
руди. Втім на цьому все і заверши-
лося. На сьогодні потрібні чималі 
інвестиції, аби каналізувати Світязь. 
Нині каналізація є лише в урочи-
щі Гряда і частині Шацька, що біля 
озер. У кінці 2015 року було завер-
шено проект у рамках транскор-
донної співпраці Польщі, Білорусі 
та України. Залучено кошти саме 
для каналізування Шацька. Зараз 
подано проект для каналізування 
сіл Світязь, Пульмо, Мельники, Га-
ївка. Цей проект пройшов перший 
тур, готують документи. Орієнтовно 
з бюджету очікуємо 150 мільйонів 
гривень, які буде скеровано на ка-
налізування сіл», – зазначає Сергій 
Карпук. Якщо все вдасться, то робо-
ти завершать до 2021 року. 

ЗА В’ЇЗД – 
ОКРЕМА ПЛАТА 

Чимало туристів, які їдуть до 
Шацька з боку Луцька, помітили 
екологічний пост. Ті, хто зупиня-
ється біля нього, сплачують кошти 
за в’їзд до Шацького національно-
го парку. Наприклад, з легкового 
авто – 20 гривень та додатково по 
5 гривень за кожен день перебу-
вання на території парку з людини. 
Розцінки встановлює сам парк сво-
їм наказом, тобто локальним доку-
ментом, але це питання все ж таки 
потребує врегулювання на законо-
давчому рівні. Варто було би вста-
новити термінал і з боку села Піща, 
адже саме звідси їдуть туристи з Бі-
лорусі. Кошти збирають інспектори 
парку. За оплату мають видати чек. 
Свого часу з ними працювала мілі-
ція, тож автомобілісти не ігнорува-
ли пост, а зараз не всі зупиняються. 

«Кошти, які збирають на посту, 
йдуть на благоустрій рекреаційних 
пунктів, які є на території націо-
нального парку, прибирання тери-
торії, пляжів, вивіз сміття. З кожним 
роком туристів стає більше, тому 
зростають затрати, аби облагоро-
джувати і прибирати території, де 
відпочивають туристи», – пояснює 
директор Шацького національного 
парку Віталій Цвид. 

Торік зібрали близько 200 тисяч 
гривень. На стільки ж сподіваються 
цього року, а до процесу планують 
залучити працівників поліції. 

***
У день підготовки матеріалу на 

Шацьких озерах яскраве сонце та 
тихі плеса тішили сотні туристів. 
Уже за два-три місяці місцеві водо-
йми стануть порожніми, сезон тут 
триває недовго. Гроші, а отже, й по-
датки, тут чи не в буквальному сенсі 
лежать під ногами. Потрібно лише 
не лінуватися їх заробляти, аби че-
кати на холодну зиму не з порожні-
ми кишенями.

рити відповідне правове поле. 
Щодо торгівлі тут прості та 

зрозумілі правила гри. Щоб прода-
вати, кажуть підприємці, потрібно 
звернутися до місцевої сільради, 
надати потрібні документи, запла-
тити збір та отримати дозвіл. Однак 
законно працювати погоджуються 
не всі. Наприклад, під час виїзду 
комісії у кафе «Лайм», що в самому 
селі Світязь, не знайшлося на місці 
ані документів на землю, ані на тор-
гівлю, та й договорів з найманими 
працівниками не надали. А тут два 
майданчики під кафе. Фіскальний 
чек, який надали на прохання від-
відувача, був першим за увесь 
день, хоча вже була 15 година. Чи 
законно працює заклад, з’ясують 
компетентні органи. 

«Торік ми роз’яснювали, а цьо-
го року будемо більш конкретно 
працювати. Якщо ж ідеться про не-
платників податків, то інформацію 
будемо передавати у відповідні 
органи, інспекцію праці, департа-
мент акцизного збору. Торік був пе-
ріод роз’яснень, а цей рік має стати 
роком практичної роботи і збору 
грошей у бюджет громади», – каже 
Світлана Сулік. 

Ці кошти потрібні, аби у тому 
числі покращувати інфраструктуру 
для місцевих та гостей. Що ліпші 
будуть умови – то більше туристів 
відвідуватиме озера, рекомендува-
тиме їх друзям, а отже, місцеві мати-
муть змогу заробляти. 

ЯК ЗАРОБЛЯЄ ШАЦЬКИЙ РАЙОН

Туристів на Шацьких озерах щороку стає більше

Голова Шацької райради Сергій Карпук каже, що підприємці 
розуміють, чому важливо наповнювати бюджет місцевої громади

Пані Світлана торгує у селі Світязі вже десять років Більшість торговців – заїжджі, чимало – із Закарпаття
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ПІСНИЙ 
ЧОРНИЧНИЙ ПИРІГ

  480 г борошна    2 скл. чорниць
  2 ст. ложки кукурудзяного крохмалю
  1 скл. + 4 ст. ложки цукру
 150 мл олії    1 апельсин    дрібка солі

Для початку просійте борошно. Далі 
ретельно промийте апельсин, розріжте 
його навпіл і вичавте 4 ст. ложки соку. До 
просіяного борошна додайте 4 ст. ложки 
цукру і сіль. Змішайте всі компоненти лож-
кою або вінчиком. Одразу додайте апель-
синовий сік і олію. Далі замісіть тісто. Воно 
має вдатися розсипчастим і масним. Надто 
довго його вимішувати не варто. Щойно 
все борошно з’єднається з рідиною, сфор-
муйте з тіста кулю і дайте постояти годину.

Промийте чорниці, просушіть на руш-
ничку. Розімніть у ємності півсклянки ягід, 
висипте кукурудзяний крохмаль і ретель-
но змішайте. Потім додайте склянку цукру і 
решту ягід. Перемішайте начинку до одно-
рідного стану.

Тісто поділіть приблизно навпіл, одну 
з частин викладіть у форму для випікання. 
Розімніть тісто, розтягуючи і формуючи з 
нього корж для пирога, також треба сфор-
мувати краї. На тістову основу викладіть 
ягідну начинку, при цьому борти з тіста 
мають бути вищі від чорниць. Тісто, що за-
лишилося, розімніть на крихту і посипте 
зверху.

Розігрійте до 200 градусів духовку, ви-
пікайте пиріг упродовж 50 хвилин. За цей 
час тісто має повністю запектися, а крих-
ти – вкритися апетитною золотистою шко-
ринкою. До столу пиріг подавайте, коли 
вистигне. Нехай смакує!

смакота

захищайтеся бережіть зір

будьте здорові

ЩОБ ОРГАНІЗМ ПРАЦЮВАВ, ЯК ГОДИННИК

варто знати

ДВІ ЛОЖКИ ОЛИВКОВОЇ ОЛІЇ 
НА ДЕНЬ – КЛЮЧ ДО МОЛОДОСТІ

ЩО ЇСТИ, АБИ КРАЩЕ БАЧБАЧИИТИ

Жителі 
середземноморського 
регіону насолоджуються 

оливковою олією тисячі років. 
Саме вона – неодмінний компонент 
так званої середземноморської 
дієти, адже саме мешканці 
Середземномор’я славляться 
одним з найвищих показників 
середньої тривалості життя.

Вживання оливкової олії – найкраща про-
філактика серцевих захворювань, вона наси-
чує організм вітамінами A, B1, B2, C, D, E, і K, а 
також залізом. Оливкова олія містить велику 
кількість антиоксидантів, що запобігає заку-
порюванню артерій і пошкодженню крово-
носних судин. Сповільнюється процес старін-
ня клітин. 

Оливкова олія відіграє важливу роль у 
пом’якшенні та оновленні клітин шкіри. Її уні-
кальність у тому, що це найбільш жирна та 
енергетична олія з усіх рослинних. Вона дає 
найбільший вихід енергії, допомагає впорати-
ся зі стресом, а ліноленова кислота, яка в ній 

Для очей є надзвичайно корисними 
продукти, які місять вітаміни А, С і Е. 
Намагайтеся куштувати їх якомога 
частіше. 

ЧОРНИЦЯ. Ця ягода багата на вітамін С, 
який захищає від розвитку катаракти. Чорни-
ця допомагає зберегти гостроту зору, знімає 
втому очей після перегляду телевізора і робо-
ти за комп’ютером. 

ЗЕЛЕНЬ. Капуста, шпинат і листовий 
салат містять велику кількість лютеїну й зе-
аксантину. Такі антиоксиданти допоможуть 
захистити очну сітківку від руйнування і запо-
бігти розвитку катаракти.

Якщо вас турбують часті головні 
болі, проблеми зі шлунком і 

печінкою, непокоїть блідий колір 
шкіри обличчя, спад сил і апатія – 
організм просить допомоги. І піст 
для цієї процедури – найкращий час. 

Для початку пропонуємо пройти тест і 
з’ясувати, наскільки загрозлива ситуація зі 
станом життєво важливих органів. 

1. У роті з’явився неприємний запах, який 
не зникає після чищення зубів пастою. Або ж 
спітніле тіло неприємно пахне, не допомага-
ють і дезодоранти.

2. Все частіше виникає здуття живота (ме-
теоризм).

3. Не можете заснути у звичний час або ж 
прокидаєтеся серед ночі без причини.

4. Регулярно виникають головні болі.
5. Швидко втомлюєтеся і дратуєтеся через 

дрібниці.
6. З’явилася підвищена пітливість, яка су-

проводжується слабкістю.
7. Щоденне випорожнення кишківника 

стало частішим чи рідшим (закрепи).
8. Вас переслідують стоматити, риніти, си-

ЯЙЦЯ. Як і зелень, яйця містять корисні 
для очей антиоксиданти – лютеїн та зеаксан-
тин. До складу яєць входить цинк, потрібний 
для зниження ризику макулярної дистрофії.

РИБА. Тунець, лосось і оселедець міс-
тять омега-3 жирні кислоти, потрібні для за-
побігання або сповільнення розвитку очних 
хвороб. Також дефіцит омега-кислот може 
спровокувати синдром сухих очей.

МИГДАЛЬ. До складу мигдалю входить 
вітамін Е, який є найважливішим антиокси-
дантом для здоров’я очей. Він затримує і за-
побігає розвитку катаракти.

elenadem
yanko.blogspot.com

нусити і бронхіти, що часто повторюються.
9. Ваша шкіра змінила колір, стала сухішою 

на дотик, почастішали шкірні висипання.
10. Частіше почали виникати алергічні ре-

акції.
11. З’явилися ознаки набряків, наприк-

лад, різкий відбиток гумки від шкарпеток на 
гомілці.

Якщо у вас підтвердилися 1-3 симпто-
ми, панікувати не варто. А ось коли більш як 
шість, організмові слід допомогти.

Найпростіший варіант – снідати вівсян-
кою. Вівсяні пластівці не тільки очищають 
кишківник, а й стимулюють травлення і ство-
рюють умови для корисної мікрофлори.

Ще один дієвий спосіб – салат «Щітка» на 
сніданок. Змішати по 100 г натертих столових 
буряків, моркви, капусти, збризнути лимонним 
соком (1 ст. ложка) і оливковою олією (1 ч. лож-
ка). Споживати без солі, через 2 год з’їсти яблу-
ко. І лише через 2,5 год можна споживати іншу 
їжу.  Якщо цих правил не дотримуватися, ефект 
від процедури знизиться на 70%. 

Не менш ефективний варіант: змішайте 
кашку з листя алое, сухофруктів і меду у спів-
відношенні 2:1:1 і зберігайте в холодильни-
ку. Щоранку розводьте 1 ст. ложку суміші в 
склянці води кімнатної температури і випи-
вайте натще.

А щоб не накопичувати токсини в орга-
нізмі, щодня зранку треба випивати склянку 
води, в яку вичавлено сік з половини лимона і 
розчинено 1 ч. ложку гречаного меду.

міститься, забезпечує швидкий приплив енер-
гії, що допомагає передачі імпульсів, які несуть 
сигнал від однієї клітини до іншої. Це дозволяє 
нам краще думати та запам’ятовувати. Ця кис-
лота потрібна і для нормального розвит ку ди-
тинки в утробі матері.

Оливкова олія має виражену жовчогінну 
та легку послаблювальну дію. А жовч нам 
потрібна для нормальної роботи шлунково-
кишкового тракту і для розщеплення жирів. 

Народна медицина вважає, що чайна 
ложка оливкової олії натще допома-
гає вилікувати виразку ш л у н к а 
та гастрит за три місяці. 
Вона чинить заспокійли-
ву та дезінфікувальну дію 
на кишечник, шлунок та 
підшлункову. Водночас, 
якщо збільшити дозу 
до столової ложки, 
таке «лікування» 
спровокує проб-
леми з печін-
кою. Загалом 

Смажити на оливковій олії не 
варто. У процесі термообробки 
вона втрачає корисні властивості 
та дає їжі гіркуватий смак. Тому 
краще обмежитися додаванням 
цієї олії в салати.

клітини до іншої. Це дозволяє 
и та запам’ятовувати. Ця кис-

ля нормального розвит ку ди-
атері.
ія має виражену жовчогінну 
лювальну дію. А жовч нам 
рмальної роботи шлунково-
у і для розщеплення жирів.
дицина вважає, що чайна 

ої олії натще допома-
виразку ш лшш у н к а 

и місяці.
покійли-
льну дію 
лунок та 

дночас, 
и дозу 
ожки, 
я» 

вважається, що денна норма оливкової олії 
не має перевищувати дві столові ложки. 

Оливкова олія сприяє зниженню ризику 
розвитку злоякісних пухлин, це одна з най-
більш корисних властивостей цього продук-
ту. Антиоксиданти й вітаміни, що входять до 
складу олії, виводять токсини та інші шкідливі 
речовини, які спричиняють мутацію клітин. А 
ще така олія знижує рівень холестерину, упо-

вільнює процеси старіння і продовжує 
молодість. 

Купуючи оливкову олію, слід звер-
нути увагу на етикетку. Найкращою 
вважається олія першого холодного 

віджиму – Extra Virgin. Це нерафі-
нована оливкова олія, яку не 

піддавали термічній обробці 
й тому вона зберегла мак-
симум корисних речовин. 
Перед розливом олію філь-
трують, але вище цінується 
нефільтрована. Основним 
показником якості олив-

кової олії є кислотність. Її 
рівень визначається вмістом 
олеїнової кислоти в 100 г 
продукту. Що нижча природ-
на кислотність нерафінова-

ної оливкової олії, то вища її 
якість. Високоякісна олія (Extra 
Virgin) має мати кислотність не 

більш як 0,8%. 

Протипоказань до вживання 
оливкова олія не має. Обережно 
до неї потрібно ставитися тим, 
хто страждає на жовчокам’яну 
хворобу: вживати варто, але 
небагато.
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ПОРАДИ 
• У начинку для більшої 
ароматності можна додати 
трохи кориці й мускатного 
горіха.

• У тісто можна додати трохи 
апельсинової цедри.

• Якщо ви не великий 
шанувальник цитрусових, 
тоді замініть сік на звичайну 
воду.

• Начинку для такого пирога можна 
готувати з будь-яких ягід, наприклад, 
із вишні, черешні або полуниці. Також 
підійдуть заморожені ягоди.

Захиститися від набридливих і 
кусючих кровопивць можна навіть не 
використовуючи небезпечні хімікати.

• Сто грамів камфори або валер’янки 
випаруйте над вогнем. І це позбавить від 
мух та комарів навіть дуже великі примі-
щення.

• Дрібно наріжте свіже листя черемхи 
або горобини й натріть відкриті ділянки 
шкіри.

• Свіжі гілки бузини поставте в кімнаті. 
Вони відлякують комарів так само, як і за-
пах листя томату.

• Якщо ви вирішили посидіти на при-
роді – киньте в багаття гілочки ялівцю.

• Запах кедрової олії відлякує не тіль-
ки комарів, а й мух і тарганів.

ГЕТЬ КУСЮЧИХ 
КОМАРІВ!

am
c.gov.ua
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ВІВТОРОК 11 липня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.10, 08.10 Ера бізнесу
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 00.25 Від першої 

особи
07.25, 23.25 На слуху
08.45 Світ он лайн
09.00, 16.45 Т/с «Красуні 

Едіт Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок 

ферми»
13.30 Уряд на зв’язку з 

громадянами
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.15 Фольк-music
16.20 Мистецькі історії
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний 

блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 01.50 Новини. 

Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20, 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама 

«Мисливці на нацистів»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

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

дочки»
05.49, 06.59 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
16.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Від пацанки до 

панянки
21.40 Х/ф «Знайомство з 

батьками»
23.45 Х/ф «Кінозірка в 

погонах»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
09.20 «Україна має 

талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.30, 23.05 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.30, 22.45 «Вагітна 
у 16»

СТБ
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.25, 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»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50 Агенти 

справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
04.05 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
10.50, 04.45 Реальна 

містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Вангелія»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

02.00 Х/ф «Казка казок»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Теорія змови 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50 Тварини-генії 11.50 
Природа сьогодення 
13.40 Містична Україна 
14.30, 19.00 Бандитська 
Одеса 15.20, 23.40 
Охоронці Гітлера 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00 Сироти дикої 
природи 18.00, 22.40 
Технології їжі 20.00 
Прихована реальність 
00.30 Наука проти 
містики 03.00 Наші 

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, 
01.30 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля 
- 2»

10.45, 12.20 «Міняю 
жінку - 6»

12.40 Т/с «Байки Мітяя»
13.40, 14.55, 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, 01.55 Х/ф 

«Перемагай»

1+1

05.50 Мультфільм
06.40, 20.00, 03.05 

«Подробиці»
07.20, 15.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

08.15 «Орел і Решка. На 
краю світу»

10.10 «Давай 
одружимося»

12.10, 20.40 Т/с «Анна 
Герман»

16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 05.05 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

23.55 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»

01.35 Т/с «Банкірші»
03.45 «уДачний проект»
04.25 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.20 
Факти

09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини

09.50 Більше ніж правда
11.15, 13.20 Х/ф 

«Одинак»
13.30, 16.10 Т/с «Демони»
17.50, 21.30 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.20 Х/ф «Втікач»
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
02.35 Краще не повторюй!
04.10 Служба розшуку 

дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.40 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
09.30 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, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.45 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 00.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.55 Одного разу в Одесі

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30, 22.35 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10 Крок назустріч
08.40 «Актуальний 

репортаж»
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, 18.05 «Кошик 

творчих ідей»
17.20 «Ми вас обирали»
17.50 «Дитячий світ»
18.30 Мультфільм
19.00, 00.00 Новини 
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Громадський 

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

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Громадський 

вектор»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Козацька звитяга»
02.10 «Музичний 

проспект»
03.10 Т/ф «Закохана у небо»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
05.00 Т/ц » У майстерні 

митця»

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, 16.10, 

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
12.30 Т/ц «Заручники 

АВЕРС свободи»
14.00 Шукаємо таланти
14.30, 02.00 МузейОк
14.45 Сад. Город. Квітник
15.00 Х/ф «Пастка»
16.20 Візерунки дня
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 «Пастка»
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: 

«Великий перелом»

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

06.15, 08.15 АгроЕра
06.25, 00.25 Від першої 

особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Орегонський 

путівник»
12.20 Д/с «Порятунок 

ферми»
13.30 Борхес
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Д/ф «Колажі»
16.20 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 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 Підсумки
02.40, 03.15 Т/с «Таксі»
04.00 Д/ф «Володимир 

Івасюк. Щоб народитися 
знову»

04.50 Т/с «Роксолана»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 16.45, 19.30 

«ТСН»

09.30 «Чотири весілля 

- 2»

10.45 «Міняю жінку - 6»

12.20 Т/с «Байки Мітяя»

14.20, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.20 Т/с «Свати 

- 6»

22.20 Т/с «Пізнє каяття»

23.20, 01.50 Х/ф «Міф»

06.10 Мультфільм
06.55, 20.00, 03.10 

«Подробиці»
07.25, 13.55 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

08.15 «Орел і Решка. На 
краю світу»

10.15 Т/с «Вузький міст»
15.15 «Чекай на мене»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 05.05 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.40 Т/с «Анна Герман»
23.55 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш»
01.35 Т/с «Банкірші»
03.50 «уДачний проект»
04.25 «Готуємо разом»

05.00, 04.45 Дивитись 
усім!

05.40, 19.25 Надзвичайні 
новини

06.30 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний 

фронт
14.00, 16.10 Х/ф 

«Інтереси держави»
16.25 Х/ф «Людина 

листопада»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»
22.35 Свобода слова
00.35 Х/ф «Сповідь 

небезпечної людини»
02.40 Краще не 

повторюй!
03.30 Провокатор

06.00 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
09.30 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.30 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
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 Віталька
17.50, 22.00 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
00.45 Т/с «Отже»
01.00 Профілактика

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

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

глобусі»
08.10 «Студентський 

квиток»
08.30 Т\ф «Дзвону чин»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.15 Х/ф «Шум вітру»
11.55 Концерт 

Черкаського 
академічного 
заслуженого 
українського народного 
хору «Обнімись, 
Україно!»

13.30 Т/ф «Та, що будила 
світ»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Казки Сашка 

Лірника»
17.30 Мультфільм
17.40 Ретроспектива: 

«Палітра майстра» (О. 
Байдуков)

18.00 «Дзвони Волині»
19.00, 00.00 Новини. 

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

перших уст»
19.45, 00.30 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Їду на Січ»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
23.30 «Спорт для всіх»
01.20 Моновистава «Леся 

Українка. «На полі крові»
02.20 «Фольк-music»
03.10 «Студентський 

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

проспект»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

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

веселка»

06.20, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.20 «Планета земля 2»
09.20 Х/ф «Аварія - 

дочка мента»
11.15 «Україна має 

талант! Діти»
13.55 «Битва екстрасенсів 

14»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30, 23.05 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
20.30, 22.45 «Хата на 

тата»

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

Юкрайна»
10.25, 18.00, 23.50 

«Розсміши коміка»
11.25, 01.50 «Навколо М»
12.20, 19.00, 02.35 «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 Х/ф «Замерзла з 
Майамі»

03.20 «Нічне життя»

03.00, 02.45 Зона ночі
04.10 Т/с «Татусеві дочки»
06.29, 08.40 Kids Time
06.30 М/ф «Ранго»
08.45 Х/ф «Дріллбіт 

Тейлор. Школа 
виживання»

10.45 Х/ф «Кінозірка в 
погонах»

12.40 Х/ф «Будинок з 
приколами»

14.10 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест»

16.15 Т/с «Не родись 
вродлива»

19.00 Ревізор
22.10 Страсті за Ревізором
00.50 Х/ф «Якщо твоя 

дівчина - зомбі»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 04.00 Зірковий 
шлях

10.40 Т/с «Ангел у серці»
14.45, 15.30 Т/с 

«Волошки»
19.45, 03.00 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вангелія»
23.30 Х/ф «Казка казок»
05.20 Агенти 

справедливості 16+

06.00, 14.30, 19.00 
Бандитська Одеса 07.20, 
00.30 Теорія змови 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50, 17.00 Тварини-
генії 11.50 Природа 
сьогодення 13.40 
Містична Україна 15.20, 
23.40 Охоронці Гітлера 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Технології їжі 20.00 
Прихована реальність 
05.00 Смарт-шоу 05.10 
Бандитський Київ 

ПОНЕДІЛОК 10 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 Погода
07.30 Євромакс
08.00 Огляд світових подій
08.30 Х/ф «Краще 

бути вродливою і 
багатою»

10.00 Діагноз: здоров’я
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 «Пастка»
23.45 Візерунки дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 Поспілкуймося
04.30 Ретроспектива: 

«Сільська вчителька»

Фільм «Людина листопада»

16:25

uafi lm
.net

Фільм «Перемагай»

23:20

kinopoisk.ru

Совість є, 
але з собою 

не ношу, 
боюся 

загубити!
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СЕРЕДА 12 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
06.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 16.30 Т/с «Красуні 

Едіт Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок 

ферми»
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, 01.50 Новини. 

Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама 

«Мисливці на нацистів»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 09.50 Т/с «Татусеві 
дочки»

05.49, 07.05 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.10, 19.00 Від пацанки 

до панянки
16.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
21.40 Х/ф «Знайомство з 

Факерами»
23.50 Х/ф «Прокляття 

моєї матері»
01.45 Служба розшуку 

дітей
01.50 Зона ночі

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.25 «Україна має 

талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.30, 23.05 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.35, 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»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

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

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Вангелія»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 14.30, 19.00 
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 Сироти дикої 
природи 11.50 Природа 
сьогодення 13.40 
Містична Україна 15.20, 
23.40 Охоронці Гітлера 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Технології їжі 20.00 
Прихована реальність 
00.30 Україна: забута 
історія 

МЕГА

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

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.45, 12.20 «Міняю 
жінку - 6»

12.40 Т/с «Байки Мітяя»
13.50, 14.55, 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, 01.45 Х/ф 

«Найкращий 
екзотичний готель 
«Меріголд»

05.50 Мультфільм
06.40, 20.00, 00.40, 03.00 

«Подробиці»
07.20, 15.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

08.15 «Орел і Решка. На 
краю світу»

10.10 «Давай 
одружимося»

12.10, 20.40 Т/с «Анна 
Герман»

16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 05.05 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

22.40 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»

01.30 Т/с «Банкірші»
03.40 «уДачний проект»
04.15 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30, 09.45 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.10 
Факти

09.15, 19.25 Надзвичайні 
новини

10.45, 13.20 Х/ф «Втікач»
13.30, 16.10 Т/с «Демони»
17.50, 21.30 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф «Служителі 

закону»
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
02.35 Краще не 

повторюй!
04.05 Студія Вашингтон
04.30 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 06.40 Це 
наше-це твоє 06.50 
Байдиківка 07.20 М/с 
«Дора-мандрівниця» 
07.50 Мультмікс 09.30 
М/с «Елвін і бурундуки» 
10.30 Х/ф «Йоринда і 
Йорингель» 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, 
04.00 Віталька 17.50, 
22.00, 02.45 Країна У 
18.50 Казки У Кіно 20.55, 
00.55 Рятівники 23.00 
Найгірший водій країни 
00.00 Т/с «Як уникнути 
покарання за вбивство» 
01.55 Одного разу в Одесі 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.30, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «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, 23.00, 02.45 

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

(дайджест)
12.30 «Громадський 

вектор»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.20 Ретроспектива: 

«Символ віри» (до дня 
апостолів Петра і Павла)

14.40 Т/ц «Роки і долі» (С. 
Бородулін)

15.05 Т/ц «Остання 
барикада»

16.00 Новини. День
16.30, 23.25 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Казки Сашка 

Лірника»
17.30 «Кошик творчих ідей»
18.00 Т/ц «Зроблено в 

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

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Відкрите місто»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Волинська 

трагедія: пам’ять, 
скорбота, примирення»

21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Відкрите місто»
01.25 «Музична перерва»
02.15 Т/ц «Незвідане 

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

проспект»
06.00 Т/ц «Музеї Волині»

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 «Пастка»
16.10, 18.30, 20.30, 

22.05 Вголос
16.20 Візерунки дня
16.30 М/с «Хранителі 

історій»
17.00 Малюваки
17.10 Пригоди Марка
17.30 Рандеву
18.15 Життя в цифрі
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 По ту сторону пригод
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.15 Х/ф «Пастка»
23.45 Візерунки дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 Поспілкуймося
04.30 Ретроспектива: 

«Син полку»

ЧЕТВЕР 13 липня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 00.25 Від першої 

особи
07.25, 23.25 На слуху
08.45 Світ он лайн
09.00, 16.30 Т/с «Красуні 

Едіт Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок 

ферми»
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 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших 

вуст
19.00, 01.50 Новини. 

Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 «Схеми»
20.20, 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама 

«Мисливці на нацистів»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 09.45 Т/с «Татусеві 
дочки»

05.44, 07.05 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.10, 19.00 Від пацанки 

до панянки
16.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
21.40 Х/ф «Знайомство з 

Факерами 2»
23.40 Х/ф «Старе 

загартування»
01.10 Х/ф «Прокляття 

моєї матері»

НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.25 «Україна має 

талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-2 з 

Павлом Костіциним»
13.55 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.30, 00.35 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.35, 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»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50, 05.20 

Агенти справедливості 
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50, 04.30 Реальна 
містика

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 
лікар 2»

19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»

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

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 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 Сироти 
дикої природи 11.50 
Дика Бразилія 13.40 
Містична Україна 14.30, 
19.00 Бандитська Одеса 
15.20, 23.40 Охоронці 
Гітлера 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Технології їжі 20.00 
Прихована реальність 
00.30 Таємниці 
кримінального світу 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.50 «ТСН»

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

09.30 «Чотири весілля 
- 3»

10.45, 12.20 «Міняю 
жінку - 7»

12.35 Т/с «Байки Мітяя»
13.40, 14.50 Т/с «Свати 

- 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне 

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

каяття»
22.15, 02.15 Х/ф 

«Пінгвіни містера 
Поппера»

00.00 Рут Бредлі в комедії 
«Греберси» (16+)

05.50 Мультфільм
06.40, 20.00, 00.45, 03.10 

«Подробиці»
07.20, 14.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

08.15 «Орел і Решка. На 
краю світу»

10.10 «Давай 
одружимося»

12.10, 20.40 Т/с «Анна 
Герман»

16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 05.10 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

22.45 Т/с «Впізнай мене, 
якщо зможеш»

01.30 Т/с «Банкірші»
03.50 «уДачний проект»
04.25 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.45 Секретний фронт
10.45, 13.20 Х/ф 

«Служителі закону»
13.35, 16.10 Т/с «Демони»
17.50, 21.30 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20 Х/ф «Пункт 

призначення»
00.15 Т/с «Лас-Вегас»
02.00 Краще не 

повторюй!
02.50 Провокатор
04.25 Служба розшуку 

дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.55 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.45 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
09.30 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, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.45 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 00.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій 

країни
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
01.55 Одного разу в Одесі

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55 «Із перших уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 «Таємниця 

глибокого озера»
10.50 Мультфільм
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30 Т/ц «Роки і долі»
12.00 Т/ц «Жіночий клуб»
12.30 «Відкрите місто»
13.20 «Ловись, рибко...»
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, 23.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Казки Сашка 

Лірника»
17.30 «Кошик творчих 

ідей»
18.05 Мультфільм
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 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
22.50 Т/ф «Український 

геній Михайла Косача»
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, 16.10, 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 «Пастка»
16.20 Візерунки дня
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 «Пастка»
23.45 Візерунки дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 Поспілкуймося
04.30 Ретроспектива: 

«Біліє вітрило самотнє»

ПОМЕР ЕКС-СОЛІСТ 
«ІВАНУШОК»

Колишній учасник гурту «Іванушки 
International» Олег Яковлев 

помер у Москві. Йому було 47 років. 
Попрощалися із музикантом 1 липня.

Напередодні Яковлев потрапив до 
лікарні. У нього діагностували двобічну 
пневмонію. Останні дні він перебував без 
свідомості в реанімації. Стан співака погір-
шився у ніч на 28 червня. Його одразу під-
ключили до апарата штучної вентиляції ле-
генів, однак врятувати артиста не вдалося.

не стало кумира

Фільм «Пінгвіни містера Поппера»

Фільм «Знайомство з Факерами»

22:15

21:40

Фільм «Служителі закону»

22:20

vokrug.tv

ruskino.ru
kinogo.club

НА «Х-ФАКТОРІ» – 
НОВЕ ЖУРІ

Телеканал «СТБ» розпочав знімання 
нового сезону вокального 

шоу «Х-фактор». Тепер відбирати 
найкращих артистів і боротися з 
ними за перемогу будуть Настя 
Каменських, Дмитро Шуров, Олег 
Винник та Андрій Данилко.

Єдиним ведучим проекту в новому се-
зоні став Андрій Бедняков, який приєднав-
ся до команди «Х-фактора» ще минулого 
року й був співведучим Оксани Марченко, 
підкоривши глядачів іскрометним гумо-
ром, тактом і ерудицією. Андрій із коман-
дою проекту вже об’їздив найбільші міста 
України в пошуках талановитих вокалістів. 

3 липня стартував наступний знімаль-
ний етап – суддівські прослуховування. 
Прем’єра сезону відбудеться 2 вересня.

а судді хто?

vokrug.tv
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

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

У НОГУ З ЧАСОМ

ДОБРО У СЕРЦІ

40 ТИСЯЧ ВОЛИНЯН 
ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ

ЛУЦЬКІ ФОНДИ 
РОЗВИТКУ 
ГУРТУЮТЬСЯ
У рамках програми «Сучасна освіта» в 
Луцьку протягом двох років створюються та 
успішно діють фонди розвитку навчальних 
закладів. На сьогодні їх уже працює 23: 
11 у дитячих садочках та 12 у школах міста. 
Керівники цих організацій – ініціативні та 
небайдужі батьки, які хочуть створити для 
своїх дітей комфортні умови перебування 
в навчальних закладах. Щоб ділитися 
досвідом, допомагати одне одному, вони 
об’єдналися в Клуб найкращих батьків. 
Зустрічі відбуваються періодично, але 
завжди є конструктивними. 

Днями на черговому засіданні Клубу його учас-
ники ділилися думками з приводу співпраці з під-
приємцями, спонсорами, йшлося і про інноваційні 
підходи в оплаті, правильне укладання угод. Одним 
із питань, яке жваво обговорювали учасники, було 
створення інформаційного майданчика чи сто-
рінки в соцмережі. Це дозволить оперативно об-
мінюватися інформацією, отримувати поради від 
інших голів фондів. Крім того, можна стежити за 
реалізацією проектів фондів розвитку в навчаль-
них закладах, консультуватися з різних питань. 
Рішення про створення такої спільноти підтрима-
ли усі присутні, а модератором призначили голо-
ву правління фонду розвитку ЗОШ №11 «Ерудит» 
Наталю Гунько. Йшлося також про майстер-класи 
в Арт-галереї, до яких можна залучати дітей на ка-
нікулах. 

Представник Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Інна Ткачук каже, що Фонд не лише допомагає 
створювати фонди розвитку, але й у подальшому 
підтримує їх діяльність.

Нагадаємо, Клуб найкращих батьків – це 
об’єднання активних батьків учнів та вихованців 
навчальних закладів міста Луцька, які беруть ак-
тивну участь у навчально-виховній, культурно-
освітній, спортивно-оздоровчій діяльності до-
шкільних та загальноосвітніх  закладів. 

 Метою діяльності є сприяння розвитку навчаль-
них закладів міста, покращення їх матеріально-
технічної бази, залучення широкої громадськості 
до розв’язання проблем навчання і виховання.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Переплетіння долі в кожного 
різні: хтось тішиться тим, 

що має від природи, та отримує 
задоволення від звичайних 
речей, а хтось у гонитві за 
матеріальними благами забуває 
про ближнього, кпинить чи 
засуджує тих, кого вважає не 
вартими своєї уваги. Проте 
ніхто не застрахований від 
непередбачуваних випадків, 
коли біда стукає у двері, 
вибираючи їх у лише їй 
зрозумілому порядку. Найгірше, 
коли через матеріальну 
безвихідь руйнуються людські 
життя. У багатьох випадках 
ціна питання не сягає сотень, 
десятків тисяч гривень, але 
гроші вкрай потрібні негайно, 
або ж постійно, впродовж 
тривалого часу. 

Шість років поспіль Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» надає допомо-
гу людям, які потребують цього чи не 
найбільше. Це дітки і невиліковно хворі 
молоді люди, й люди поважного віку, що 
потребують ліків, на які бракує коштів 
із мізерної пенсії. Рішення про підтрим-
ку таких волинян ухвалив засновник 
Фонду «Тільки разом» Ігор Палиця ще 

на початку його створення. Відтоді це 
рішення залишається незмінним. Нато-
мість кількість людей, які звертаються 
по допомогу, з кожним роком зростає. 
На сьогодні майже 40 тисяч волинян 
уже отримали матеріальну допомогу на 
лікування від Фонду. Серед них – біль-
шість лучан, адже Фонд розпочав діяль-
ність саме з обласного центру ще у 2011 
році як «Новий Луцьк».

Керівник відділу із роботи з фізич-
ними особами Світлана Синюк розпові-
ла: щомісячно у Фонд надходить понад 
600 звернень від осіб, які потребують 
матеріальної допомоги на дороге ліку-
вання чи оперативне втручання. 

– Здебільшого це люди поважного 
віку, хворі на серцево-судинні недуги, 
цукровий діабет, онкохворі, які, крім лі-
кування, потребують проходження кур-
сів променевої хіміотерапії та гормоно-
терапії. Багато звернень є від батьків, 
чиї діти – інваліди з дитинства, мають 
вади слуху, зору, серця, хворі на ДЦП, 
з синдромом Дауна. Вони отримують 
матеріальну допомогу щороку, – каже 
Світлана Синюк. 

З її слів, зараз допомогу на лікуван-
ня надають готівкою, або ж перерахо-
вують на картковий рахунок заявників 
чи у медичні установи, де хворі пере-
бувають на лікуванні. Для того щоб 
отримати кошти, потрібно звернутися 
у відділ роботи з фізичними особами 
й надати пакет документів: паспорт та 
ідентифікаційний номер, виписку з ме-

дичного закладу з описом діагнозу та 
рекомендаціями щодо лікування. 

– У рамках проекту «Адресна допо-
мога» є ще два види надання матеріаль-
ної допомоги. Це допомога інсуліноза-
лежним дітям, інвалідам дитинства до 
18 років та допомога засобами медич-
ного призначення для стомованих хво-
рих. Двічі на рік неповнолітні, хворі на 
цукровий діабет, отримують допомогу 
на лікування. Стосовно стомованих, то 
ще у 2012 році було започатковано про-
ект «Допомога стомованим хворим». 
Він передбачає закупівлю засобів ме-
дичного призначення, щоб хоч частко-
во допомогти цим людям. Наразі ці за-
соби щоквартально отримує 63 особи. 
Програми та проекти, що спрямовані 
на надання допомоги людям, які опи-
нилися в складних життєвих ситуаціях 
через погіршення стану здоров’я, – у 
пріоритеті роботи Фонду Ігоря Пали-
ці, – резюмувала Світлана Синюк. 

Життя – це безперервні іспити на 
добро і зло. Все починається з вибо-
ру. Цих істин не вчать високі школи, їх 
вчить життя, вчать люди, які поряд. І 
якщо є можливість протягнути комусь 
руку допомоги, підтримати морально 
чи матеріально, треба робити це. По-
спішаймо творити добро. Учімося ро-
зуміти життя, долати випробування, 
адже милосердя і доброта – два крила, 
на яких тримається людство. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Людей, які звертаються по допомогу, щороку більшає

Активні батьки обговорюють 
створення спільноти
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Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ПОДІЯ РОКУ

1-2 липня Луцьк сколихнула подія 
світового масштабу. Наше місто 
в самісінькому серці – Луцькому 
замку – приймало зірок світової опери, 
найвідоміших вуличних театралів 
Європи та музичних виконавців-
віртуозів. Лейтмотивом дійства стала 
вишукана мистецька атмосфера, 
що панувала в замку, яку разом з 
учасниками створювали усі присутні. 

Можливість зануритися у казкову ніч 
подарував лучанам та численним гостям 
міста з України та з-за кордону Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом», який виступив ге-
неральним спонсором, виділивши на про-
ведення дійства 1,5 млн грн. 

Першого дня фестивалю, попри похму-
ру погоду, за кілька годин до старту офіцій-
ної частини на Замковій площі вирувало 

життя. Щойно закінчився дощ, найменші 
відвідувачі дійства поринули у світ цікавих 
та веселих розваг з аніматорами. Лучани 
й гості міста мали змогу взяти участь у те-
матичних екскурсіях. А для поціновувачів 
мистецтва на торговищі діяла алея майстрів 
народної творчості. Ледь почало смеркати, 
відчинилася головна брама Замку Любарта. 
У стінах, де понад п’ять століть тому від-
бувся З’їзд європейських монархів, глядачів 
фестивалю огорнула атмосфера театралізо-
ваного дійства.

Вечірній програмі передувала прес-
конференція, під час якої запрошені гості 
поділилися враженнями та очікуваннями 
від фестивалю. Зокрема, лауреат Націо-
нальної премії України імені Тараса Шев-
ченка, володар титулу «Вердіївський голос» 
(Італія), лауреат 12 міжнародних конкурсів, 
соліст Польської Національної опери у Вар-
шаві, Чеської Національної опери у Празі та 

Данської Королівської опери в Копенгагені 
Андрій Шкурган подякував за те, що він 
отримав можливість виступити перед зем-
ляками, бо останні роки живе та виступає 
в Європі. 

На офіційному відкритті фестивалю екс-
виконувач повноважень міського голови, 
депутат міської ради Ігор Поліщук подяку-
вав Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
свято й побажав усім присутнім незабутніх 
вражень. Також він зазначив, що кошти, ви-
ручені під час арт-шоу, буде передано Луць-
кій міській дитячій поліклініці, оскільки 
цього року арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» 
є благодійним.

Від початку атмосфера в замку була уні-
кальною, оскільки етностиль поєднали з 
класикою та сучасним мистецтвом. Оформ-
лення фестивалю було вишуканим, а локації 
заходів динамічно змінювалися, відтак не 
було пауз, аби сумувати. 

«НІЧ У ЛУЦЬКОМУ ЗАМКУ»:

Засновник Фонду 
«Тільки разом»  Ігор Палиця:
 «У Луцьку потрібно проводити якомо-
га більше культурно-мистецьких заходів, 
аби зробити його впізнаваним скрізь, по-
казати цивілізованість та високий рівень 
розвитку культури.

Цьогоріч усі кошти, зібрані за квитки та 
оренду місць усередині замку, буде пере-
раховано на благодійність, а саме – на по-
треби Луцької міської дитячої поліклініки. 
Тобто кожен, хто придбав квиток, зміг до-
лучитися до благодійності, підтримавши 
розвиток дитячої медицини».  

Народний депутат України 
Ірина Констанкевич:
«Луцьк готовий до таких масштабних  
мистецьких подій, і ми раді вітати поваж-
них гостей у нашому місті. Ми відкриті для 
того, щоб у Луцьку відбувалося ще біль-
ше заходів, аби місто ставало більш при-
вабливим для туристів, щоб формувати в 
людей культуру сприйняття музики, мис-
тецтва».

Громадський активіст 
Ігор Алєксєєв:
«Розкішні враження й велика подяка орга-
нізаторам за чудове дійство!»

Журналіст Андрій Гнатюк:
«Дев’ятий фестиваль був дещо стилізова-
ний під сучасність. Вистави хоча й відкри-
вали поле для широких фантазій, усе ж те-
матика або виконання так чи так пов’язані 
із сьогоденням. Цього разу організатори 
робили акцент на класиці і весь час «Ніч...» 
супроводжував оперний спів солістів най-
престижніших театрів Європи».

Бізнесмен Марк Томсен:
«Я з Америки, живу в Луцьку із дружиною 
і трьома маленькими дітьми. Хочу сказати 
спасибі за організацію захопливого фес-
тивалю в замку. Усе було добре організо-
вано, і кожен аспект був дуже цікавим».

Педагог Анна Панафідіна:
«У щоденних турботах ми забуваємо про 
розваги. Саме культурно-мистецькі, які 
збагачують духовно та емоційно. Мала чу-
дову змогу побувати на мегакрутому арт-
шоу «Ніч у Луцькому замку». Уперше! Це 
незабутня атмосфера творчості! Й все-
світньовідомі люди так близько. Я щас-
лива, що побувала у Луцькому замку на 
такому масштабному і круто організова-
ному шоу. Щиро дякую усім тим, хто при-
четний до цього по-справжньому єв-
ропейського дійства! Пишаюсь тим, що 
лучанка».

Балет у повітрі

Піаніст-віртуоз Євген Хмара 
запалює публіку Вогняне шоу під звуки класичної музики

Ігор Поліщук та Ігор Палиця під час прес-
конференції з нагоди проведення фестивалю

Зустріч учасників та організаторів 
«Ночі у Луцькому замку» з журналістами Присутніх розважали аніматори

Гала-Опера – приємний подарунок 
для лучан та гостей міста



13www.tilkyrazom.com.ua № 26 (74) від 6 липня 2017 року
Фонд Ігоря Палиці

Міцна держава – сильна і здорова нація

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

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

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗІРКИ 
ТА УКРАЇНСЬКІ ЛЕГЕНДИ

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»

За традицією, розпочали «Ніч у Луцько-
му замку» із церемонії запалювання вогню, 
який символізує з’їзд монархів у Луцьку. Ви-
конав цей ритуал Львівський академічний 
театр «Воскресіння», відомий своїми експе-
риментами та несподіванками. 

Приємним подарунком для лучан та 
гостей міста стала Гала-Опера. Для учасни-
ків арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» висту-
пили виконавці класичної музики з Італії, 
Румунії, Польщі, Угорщини, Чехії і Данії. 
Вони виконували класику світового музич-
ного мистецтва, зокрема твори Бетховена, 
Россіні, Белліні, Верді, Мендельсона, Елгара, 
Пуччіні, Дебюссі, Гершвіна, Майбороди. Та-
кож можна було насолодитися прем’єрним 
виконанням творів сучасних композиторів 
Керол Енн Вівер і Роберто Молінеллі. Ди-
ригент – лауреат Національної премії імені 
Тараса Шевченка, Народний артист Украї-
ни, професор Володимир Сіренко. А пару 

солісту Андрію Шкургану склала Катаріна 
Корезі-Лал – солістка Віденської оперети, 
Румунської Національної опери у Бухаресті 
та Словацької Національної опери у Бра-
тиславі.

Боротьбу добра і зла показав львів-
ський академічний театр «Воскресіння», 
підготувавши виставу «Глорія». Глядачі за-
хоплено спостерігали за велетнями на хо-
дулях та феєрією вогню. А поціновувачі су-
часного танцювального мистецтва змогли 
насолодитися всесвітньовідомим балетом 
сучасності «Київ модерн балет» під керів-
ництвом талановитого і визнаного хорео-
графа Раду Поклітару. Чимось неймовір-
ним стало сучасне шоу Molecole італійської 
балерини на повітряних кулях, яких було 
понад 300. Балет у повітрі, який вперше 
показали на Волині, змушував затамувати 
подих. Велетенські ведмеді французького 
театру Remue-Mеnage світилися та танцю-

вали разом із учасниками «Ночі у Луцькому 
замку». 

На основній сцені володар Голлівудської 
премії імпровізаторів, фіналіст шоу «Укра-
їна має талант», український композитор, 
піаніст-віртуоз Євген Хмара виконав музи-
ку, яку творить сам. Він зауважив, що йому 
соромно за те, що в такому гарному місті 
Луцьку він уперше, й пообіцяв повернутися 
з новим проектом.

Завершальним на «Ночі у Луцькому зам-
ку» став виступ гурту La Festa, який підняв 
молодь зі стільців до запальних танців у 
стилі electrо opera.

Ділячись враженнями від арт-шоу, учас-
ники «Ночі у Луцькому замку» кажуть, що 
цього разу захід відбувся на високому рівні, 
а отримані емоції та враження – незабутні. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Ірина ЮЗВА,

Луцьк Театр «Воскресіння» уміє дивувати

Казкова атмосфера

Розпочали дійство з церемонії 
запалювання вогню

Глядачі підтримують ритм чарівної ночі

Заняття на будь-який смак Алея народної творчості на Замковій площі

Велетенські ведмеді французького 
театру Remue-Menage

Фуд-корд зі смачними частуваннями
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ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН ПІДТРИМКА ЗМАГАНЬ

У ЖОРНИЩЕНСЬКОМУ ФАПІ – 
ТЕПЛО І КОМФОРТНО

«ЛУЦЬКА ДЕСЯТКА»-2017 
ВИЗНАЧИЛА ПЕРЕМОЖЦІВ

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ ШКОЛА, ДЕ ОСЕЛИЛАСЯ КАЗКАЗвуки прощального 
вальсу прозвучали для 

випускників Мильської 
школи, що в Рожищенському 
районі. Одинацятикласники 
й дев’ятикласники вирушили 
в далекий незвіданий політ 
під назвою життя.

Випускний у Мильську – свято 
усього села. Цього дня до школи 
з’їжджаються випускники всіх ро-
ків. Адже заодно тут відзначають 
вечір зустрічі з випускниками. 
Запам’ятається цей день присутнім 
ще й презентацією проекту Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Його реалізація не лише покращи-
ла умови навчання школярів, а й 
згуртувала громаду села.   

Мильська школа чепурна й 
охайна. А на подвір’ї – справж-
ня казка. З ранньої весни до 
пізньої осені тут буяють квіти. 
При вході – пташине містечко. 
Праворуч – куточок, де дітки мо-
жуть проводити дозвілля. Є тут 
і гойдалка, й альтанка... Проте 
особливість школи – 50-літній 
каштан, на якому місцеві жителі 
помітили образ Спасителя. Диво-
вижне дерево, оперезане кольо-
ровими стрічками, видно здаля. 
Сюди звідусіль приїжджають по-
молитися віряни. 

– Ми стараємося створити всі 
умови для того, щоб кожна дитина 

почувалася як удома, – каже дирек-
тор школи Андрій Фіщук. – Цей 
ландшафтний дизайн робили діти 
спільно з учителями. Школа хоч і 
невеличка, та незвичайна, має своє 
обличчя, відрізняється від інших 
навчальних закладів. 

Що до снаги – роблять самі. Та 
коштів на все не вистачає. Тому при 
нагоді й звернулися у Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

– Ми брали участь у семінарі 
Фонду, що його проводили в ра-
йонному центрі, – пригадує вчи-
телька англійської мови, мама 

п’ятикласниці Людмила Луцюк. 
– Мене зворушив виступ пред-
ставника Фонду, який сказав, що 
потрібно розвивати школи в селах, 
адже сільські діти нічим не відріз-
няються від міських. Мене ці слова 
зачепили за душу, просто за серце. 
Адже наші діти й справді нічим не 
гірші. 

Першочергово планували замі-
нити вісім старих вікон на енерго-
зберігальні. Але, відповідно до умов 
Фонду, проект насамперед має бути 
розрахований на розвиток дитини. 
Залучивши до його реалізації бать-

ків, працівників школи та підпри-
ємців, збільшили вартість проекту. 
В результаті на умовах співфінан-
сування, окрім заміни вікон, про-
вели інтернет, придбали телевізор 
та ноутбук. 

Зі слів педагогів, таке облад-
нання значно полегшить їхню ро-
боту, адже у школі проводять дуже 
багато семінарів та інших заходів, 
на які вчителі змушені були при-
носити з дому відповідне облад-
нання. 

Представник Фонду Олена Ве-
ремчук привітала випускників зі 

святом та подякувала громаді села 
за співпрацю:

– Це наша спільна робота і 
прик лад того, що об’єднавшись, ми 
робимо велику справу й рухаємося 
вперед. Сподіваюся на подальшу 
співпрацю та реалізацію ще масш-
табніших проектів.

Своєю чергою, жителі Миль-
ська не гають часу дарма. Громада 
вже працює над черговим проектом 
із реконструкції та облаштування 
місцевого ФАПу. 

Ірина ЮЗВА,
Рожищенський район

Село Жорнище розташоване за 
45 кілометрів від Ківерців. Тут 956 
жителів, із них – 368 діток до 14 
років, майже стільки ж пенсіонерів. 
Місцева влада докладає усіх 
зусиль, аби жорнищани жили 
в комфортних умовах. У селі є 
ЗОШ I-III ступенів, бібліотека 
та ФАП. Саме у фельдшерсько-
акушерському пункті отримують 
первинну медичну допомогу жителі 
села. За словами завідувача ФАПу, 
найчастіше до місцевих медиків 
звертаються діти та пенсіонери. 

– Дуже добре, що у нашому селі є 
ФАП, а в ньому – такі привітні праців-
ники, – каже пенсіонерка Тетяна Гри-
горівна. – У мене часто скаче тиск, то 
я відразу іду в медпункт. Дівчата вже 
знають про мою недугу і дають потріб-
ні ліки. 

Найбільше пацієнтів жорнищен-
ські медики обслуговують навесні та 
восени. Тоді і дорослі, і малі хворіють 
на ГРЗ. Ще донедавна пацієнти були 
змушені чекати на прийом лікаря в 
холодній кімнаті, яка не опалювалася. 
На стіни кинувся грибок, тож колектив 
ФАПу забив на сполох. 

– У нашій сільській раді регуляр-
но проводить виїзні прийоми народ-
ний депутат Ірина Констанкевич. Ми 

і звернулися до неї з цим проблемним 
питанням. Ірина Мирославівна пора-
дила подати проект у Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом». Розглянувши нашу 
пропозицію, Фонд вирішив виділити 
кошти на ремонт ФАПу. До співфінан-
сування долучилася і Жорнищенська 
сільська рада, – розповідає завідувач 
ФАПу Іван Борзань. 

Представник Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Ольга Матвійчук 
відзначає надзвичайну згуртованість 
громади. За кошти, виділені на реалі-
зацію проекту, жорнищани придбали 
потрібні для ремонту матеріали – фар-
бу, шпалери, клей, чавунну батарею. А 
вже ремонт громада робила власними 
силами, не залучаючи підрядників. 

Тепер усі відвідувачі медпункту від-
значають, що у приміщенні стало світ-
ліше й просторіше. А ще – тепліше, що 
дуже важливо в холодну пору року.

– Приємно здивовані, що є благо-
дійники, яким не байдужа доля сіль-
ської медицини. Жителям віддалених 
сіл не завжди виходить їхати у районну 
лікарню. Добре, що за місцем прожи-
вання вони можуть отримати первин-
ну медичну допомогу. Все потрібне для 
цього в нас є, – запевнив Іван Борзань.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ківерцівський район

Одинадцята за ліком 
«Луцька десятка» відбулася 
минулого вікенду в 
обласному центрі Волині. 
На вулиці Глушець у Луцьку 
змагалися 48 майстрів 
спортивної ходьби. 
Найсильніші скороходи 
країни йшли 10 кілометрів, 
юніори «намотували» 5. 

У чоловіків лідерство з пер-
шого кілометра захопили во-
линянин Іван Лосєв та Руслан 
Дмитренко. Спеціаліст у най-
довших, 50-кілометрових захо-
дах волинянин Іван Банзерук 
тягнувся за ними третім. Лосєв 
та Дмитренко йшли «ніс у ніс» 
до останнього кола, на якому 
більш титулований Руслан на 
кілька десятків метрів обійшов 
Івана. Така конкуренція дозво-
лила Дмитренку перевершити 
рекорд змагань і показати на 
10 кілометрах 39.17 хв. Лосєв – 
другий, а переможець цьогоріч-
ного Кубка Європи Банзерук – 
третій.

Не мала суттєвої конку-
ренції у жіночому заході Надія 

Боровська. Вона майже на дві 
хвилини випередила волинянок 
Василину Вітовщик та Валенти-
ну Мирончук. Змагання в юніо-
рів виграли також волиняни – 
Валерія Шоломіцька у дівчат і 
Віктор Шумік у хлопців.

Усі переможці змагань 
отримали відзнаки та премії від 
організаторів і спонсорів «Де-
сятки» – Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», підприємства 
«Спортелітбуд», Федерації лег-
кої атлетики Волинської області 
та Луцької міськради.

Руслан Дмитренко розцінив 
старт у Луцьку як підготовчий 
до чемпіонату світу, на який 
він уже відібрався на дистанції 
20 км. «Мені завжди приємно 
змагатися в Луцьку, ці змаган-
ня – етап підготовки, вдвічі 
приємніше перемогти ще й з 
рекордом «Луцької десятки», – 
сказав Дмитренко після фінішу.

Надія Боровська також вва-
жає, що «Луцька десятка» – про-
ба сил перед чемпіонатом світу 
в Лондоні. «Стартувала майже 
уся збірна України, яка в липні 
готуватиметься до Лондона та 

до інших стартів у Європі. Зро-
били сьогодні хорошу темпову 
роботу. Вже у понеділок збірна 
вирушає до Туреччини. Там у 
горах відбуватиметься збір, по-
тім повернемося в Україну, а 
далі – дорога на Лондон».

Відзначимо, що перед це-
ремонією нагородження пере-
можців перший віце-президент 
Федерації легкої атлетики Во-
линської області та керівник 
обласної федерації Володимир 
Рудюк провів своєрідну пре-
зентацію волинської коман-
ди зі спортивної ходьби, яка 
у липні-серпні змагатиметься 
на трьох міжнародних стар-
тах. Легкоатлетична спільнота 
Волині побажала успіху Марії 
Філюк і Дмит ру Собчуку на мо-
лодіжному чемпіонаті Європи у 
Бидгощі (Польща), Віктору Шу-
міку – на юніорському чемпіо-
наті Європи в Гросетто (Італія), 
Івану Банзеруку, Івану Лосєву, 
Надії Боровській та Валентині 
Мирончук – на чемпіонаті світу 
в Лондоні.

Юрій КОНКЕВИЧ,
Луцьк

Над реалізацією проекту працювали всі разом

Медики задоволені результатами 
співпраці з Фондом

Скороходи «розім’ялися» перед 
відповідальними міжнародними 
стартами у Луцьку

Одинадцятикласники Мильської ЗОШ
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СУБОТА 15 липня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

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

світ»
09.50 М/с «Легенда про 

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

«Мисливці на нацистів»
17.10, 02.15 Чоловічий 

клуб. Спорт
18.20, 03.20 Чоловічий 

клуб
19.00 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»
03.50 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Ревізор
10.10 Страсті за Ревізором
12.50 Т/с «CашаТаня»
14.50 Х/ф «Денніс-

мучитель»
16.40 Х/ф «Непрохані 

гості»
19.00 Х/ф «Клік: з 

пультом по життю»
21.00 Х/ф «Завжди кажи 

«Так»
23.00 Х/ф «Дівчина моїх 

кошмарів»
01.10 Х/ф «Кохання без 

зобов’язань»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 «Хата на тата»
13.15 «Вагітна у 16»
15.15 Х/ф «З привітом, 

Козаностра»
17.05 Х/ф 

«Домробітниця»
19.00 Х/ф «40+ або 

Геометрія почуттів»
22.40 Х/ф «Формула 

кохання»
00.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
09.50 Х/ф «Вчитель 

року»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.20 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
21.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
23.50 «Вечірній квартал»
01.40 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 02.50 

Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий 

шлях
08.45, 15.20 Т/с 

«Вангелія»
16.20, 19.40 Т/с «Мій 

коханий геній»
20.50 Футбол. Супер 

Кубок України «Шахтар» 
- «Динамо»

23.20 Євро 2012. 
Українська гордість

01.10 Реальна містика
03.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.20, 00.00 Містична 

Україна
08.20, 18.30 У пошуках 

істини
10.00 Охоронці Гітлера
11.40 Дослідження часу
13.30 Таємниця 

Джоконди
14.30 Крилаті мавпи 

Шангрі-Ла
15.30 Дика Бразилія
21.10 Код неандертальця
23.00 Мандрівка у себе

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»

06.15, 23.15 «Світське 

життя»

07.15 Х/ф «Абонент 

тимчасово 

недосяжний»

11.40 Т/с «Пізнє каяття»

16.30, 21.15 «Вечірній 

квартал»

18.30 «Розсміши коміка 

2017»

20.15 Х/ф «Знай наших»

00.15, 02.10 «Ліга сміху 2»

1+1

06.45 Мультфільм
07.15, 02.10 Х/ф 

«Дівчина без адреси»
09.00, 11.00 «Городок»
10.00, 04.45 Док.

проект «Нам його не 
вистачає. Згадуючи Іллю 
Олейникова»

13.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

15.10, 20.30 Т/с «Вона не 
могла інакше»

20.00, 01.40, 05.30 
«Подробиці»

23.50 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

03.35 Х/ф «Їхали ми, 
їхали…»

ІНТЕР

05.00 Х/ф «Стюарт 
Літтл»

07.15 Без гальм
08.45, 12.45, 04.20 Факти
09.15 Скетч-шоу «На 

трьох»
12.35, 13.00 Х/ф «День 

трифідів»
16.25 Х/ф «Такий же 

зрадник, як і ми»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Ігри 

патріотів»
22.35 Х/ф «Пряма та 

очевидна загроза»
01.10 Х/ф «Пункт 

призначення-4»
02.35 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Код 

Костянтина»

ICTV

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.30 М/с «Елвін і 

бурундуки»
10.10 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
10.40 М/ф «Ігор»
12.05, 19.50 Одного разу 

під Полтавою
13.40 Казки У Кіно
15.50 Х/ф «Відчайдушні 

шахраї»
17.50 Х/ф «Боги, мабуть, 

з’їхали з глузду 2»
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Розумне 

рішення»
01.40 Х/ф «Гнів»

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 Т/ф «Зелений 

подіум»
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 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.30 «Вікно в Америку»
23.15, 03.40 «Волинська 

веселка»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «За літнім часом»
01.20 «Музичний 

проспект»
01.35 «Вокальна ліга 

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

волиняни»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 «Остання барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Авто про добро»
06.30 Волинський 

портрет
07.00, 18.00 Мозаїка 

батьківства
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.35 Глобал 3000
09.35, 16.10, 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 «Пастка»
16.20 Візерунки дня
16.30 М/с «Острів 

Пахапахау»

АВЕРС 17.00 Д/ф «Собор на 
крові»

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 Худ. фільм 

«Тигролови»
23.45 Візерунки дня
00.30 Музична скринька
01.00 Огляд світових 

подій
01.30 Євромакс
02.00 МузейОк
03.00 Поспілкуймося
04.00 Д/ф «Собор на 

крові»
04.30 Ретроспектива: 

«Близнюки»

П’ЯТНИЦЯ 14 липня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 

15.00, 21.00 Новини
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25 Життєлюб
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок 

ферми»
13.30 «Схеми»
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Віра. Надія. Любов
16.30 Документальна 

дилогія «Кібервійни»
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших 

вуст
19.00, 01.50 Новини. 

Культура
19.20 Д/с «Увесь цей 

джаз»
20.20, 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама 

«Мисливці на нацистів»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
00.25 Від першої особи
02.30 Фольк-music
03.30 Борхес
03.55 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.05, 01.25 Служба 
розшуку дітей

03.10, 01.30 Зона ночі
04.40 Т/с «Татусеві дочки»
05.49, 06.59 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Серця трьох
16.20 Від пацанки до 

панянки
21.10 Х/ф «Непрохані 

гості»
23.20 Х/ф «Кохання без 

зобов’язань»

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Х/ф «Швидкий 

поїзд»
10.00 Х/ф «Вам і не 

снилося»
11.50 Х/ф «Гордість та 

упередження»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.30 Х/ф «З привітом, 

Козаностра»
20.30, 22.45 Х/ф 

«Домробітниця»
23.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
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»
00.50 «Бійцівський клуб»
02.30 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50 Агенти 

справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.30 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

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

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 00.00 Т/с 

«Вангелія»
23.20 С/р «Слідами 

Самозванця»
02.00 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»

УКРАЇНА
06.00, 14.30, 19.00 
Бандитська Одеса 07.20 
Підроблена історія 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00, 21.40 
Мистецтво виживання 
10.50, 17.00 Сироти 
дикої природи 11.50 
Дика Бразилія 13.40 
Містична Україна 15.20, 
23.40 Охоронці Гітлера 
16.10, 20.50 Скарби зі 
звалища 18.00, 22.40 
Технології їжі 20.00 
Прихована реальність 
00.30 Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 

- 3»

10.45, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»

12.30 Т/с «Байки Мітяя»

14.30, 17.10 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 22.10 «Ліга сміху 2»

00.00 «Вечірній Київ»

02.00 «Маленькі гіганти»

05.55 Мультфільм
06.40 «Подробиці»
07.20, 14.10 «Слідство 

вели... з Леонідом 
Каневським»

08.15 «Орел і Решка. На 
краю світу»

10.10 «Давай 
одружимося»

12.10 Т/с «Анна Герман»
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.55 «Подробиці 

тижня»
22.00 Х/ф «Трест, який 

лопнув»
03.35 «Чекай на мене»
05.20 Х/ф «Їхали ми, 

їхали…»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини
10.10 Інсайдер
11.20, 13.20 Х/ф «Стюарт 

Літтл»
13.45, 16.10 Т/с «Демони»
17.55 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Скетч-шоу «На 

трьох»
00.50 Х/ф «Пункт 

призначення-4»
02.15 Х/ф «Пункт 

призначення»
03.45 Краще не 

повторюй!

ICTV

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

мандрівниця»
09.35 Х/ф «Гнів»
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 «Боги, мабуть, 

з’їхали з глузду 2»
22.00 Х/ф «Відчайдушні 

шахраї»
00.00 Х/ф «128 ударів 

серця на хвилину»
01.40 Х/ф «Вечір на 

Івана Купала»

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»
11.00 Т/ц «У майстерні 

митця»
11.15 Т/ц «Козацька 

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

портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «Жіночий клуб»
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» 

(сурдопереклад)
18.00 Мультфільм
18.30 Т/ц «Твій дім»
19.00, 00.00 Новини. 

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.30 «Час країни»
22.00, 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»
01.25 Д/ф «Сімдесятники. 

Сергій Параджанов»
02.15, 06.25 «Волинська 

веселка»
03.30 «Агросвіт»
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, 16.10, 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 «Пастка»
16.20 Візерунки дня
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 «Пастка»
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: 

«Без провини винні»

Фільм «Завжди кажи «Так»

Фільм «З привітом, Козаностра»

Фільм «Відчайдушні шахраї»

21:00

18:30

22:00

obnovi.com

Фільм «Ігри патріотів»

20:05

vokrug.tv

stb.ua

viasat.ua

ОЛЬГА ФРЕЙМУТ 
ВТРЕТЄ СТАЛА 
МАМОЮ

Ведуча каналу «1+1» Ольга 
Фреймут народила донечку. 

«Яке щастя: 28 червня вона прийшла. 
Наша Євдокія», – написала новоспечена 
мама в Instagram. 

Батьком доньки Ольги став її коханий 
Володимир Локотко. До слова, в Ольги та 
Володимира підростає син Валерій, якого 
Фреймут народила минулоріч у День мате-
рі. У зіркової матусі також є 11-річна доня 
Злата від минулих стосунків із британцем.

зіркове поповнення

«1+1» ЗНІМАЄ НОВИЙ 
СЕЗОН «ГОЛОС. ДІТИ»

Телеканал «1+1» розпочав знімання 
«сліпих прослуховувань» нового 

четвертого сезону талант-шоу «Голос. 
Діти».

Зірковими тренерами стали Наталія 
Могилевська, Monatik і солісти групи «Вре-
мя и Стекло» Надія Дорофєєва та Олексій 
Завгородній. Вестиме шоу подружжя Юрій 
Горбунов та Катерина Осадча.

«Голос. Діти» – єдине вокальне дитяче 
шоу України, яке виходить на телеканалі 
«1+1» з 2012 року. Проект – адаптація гол-
ландського формату компанії Talpa The Voice 
Kids. Учасниками є діти від 7 до 14 років.

Четвертий сезон проекту телеглядачі 
«плюсів» побачать уже в новому телесезоні 
восени.

шоу талантів

new
people.kiev.ua

edinstvennaya.ua
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Тримай друзів поруч. А ворогів – ще ближче. Фільм «Хрещений батько 2»
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НЕДІЛЯ 16 липня
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 23.00 Світ on line
09.00 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці 
морів»

09.50 Х/ф 
«Королівський 
генерал»

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

Мартін Скорсезе 
представляє»

14.30 Мистецькі історії
14.40 Фольк-music
15.50 Д/с «Садові скарби»
16.45 Х/ф «Золото»
18.35 Х/ф «Марія 

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

свята Мацурі»
22.20 Мистецький пульс 

Америки
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. 

Підсумки
02.50 Д/ф «Пісня Всесвіту. 

Їхав козак за Дунай»
03.25 Уряд на зв’язку з 

громадянами
03.50 Т/с «Роксолана»

07.30 Т/с «Відділ 44»
11.05, 13.00 Х/ф «Такий 

же зрадник, як і ми»
12.45 Факти
13.35 Х/ф «Ігри 

патріотів»
15.50 Х/ф «Пряма та 

очевидна загроза»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Агент 

Хемілтон: Викрадена»
22.35 Х/ф «Агент 

Хемілтон: В інтересах 
нації»

00.45 Х/ф «Старим тут 
не місце»

02.50 Т/с «Лас-Вегас»

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

мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.30 М/с «Елвін і 

бурундуки»
09.45 М/ф «Ігор»
11.10 Х/ф «Йоринда і 

Йорингель»
12.20 Х/ф «Розумне 

рішення»
14.00, 22.00, 02.55 

Країна У
19.50 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Х/ф «128 ударів 

серця на хвилину»
01.40 Х/ф «Вечір на 

Івана Купала»
04.10 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

із Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.35 «Урок для... 

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

Луцька»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

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

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Кошик творчих ідей»
14.55 Мультфільм
15.30 Т/ц «Молодіжний 

МІКС»
16.00 «Дзвони Волині»
16.55 «Піщані історії»
17.00 Х/ф «Кобзар»
18.00 Прем’єра т/ф «До 

«Розмаю», в Італію...»
18.35 «Натхнення»
19.00 Т/ф «Микола Косач: 

«Де пахнув сніг...»
20.00 Т/ц «Забуті смаки 

Луцька»
20.20 «Вісник обласної ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
22.00, 04.00 «Волинський 

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

100»
00.25 Т/ц «Музеї Волині»
00.50 Т/ц «Обереги»
01.20 Т/ц «Гартуємось!»
01.45 Т/ф «До «Розмаю», в 

Італію…»
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!»

11.45 «Караоке на 

Майдані»

12.40 «Полювання»

13.40 Х/ф «Формула 
кохання»

15.20 Х/ф «40+ або 
Геометрія почуттів»

19.00, 01.55 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

22.45 «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»
10.40 Х/ф «Вчитель 

року»
12.50 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
20.10 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
23.00 Х/ф «Тиха гавань»
01.10 «Розсміши коміка»
02.45 «Нічне життя»

06.50 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.40 Т/с «Вангелія»
13.45 Т/с «Бабуся при 

надії»
17.40, 20.00 Т/с «Причал 

кохання і надії»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.40 Т/с «Мій коханий 

геній»
02.05 Реальна містика
02.50 Таємний код 

зламано. Піраміди
03.35 Таємний код 

зламано. Вампіри
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 Код неандертальця
13.30 Таємниці 

Стоунхенджа
14.30 Невідомі пінгвіни
15.30 Дика Бразилія
17.30 Дивовижна Замбія
21.10 Дослідження часу
23.00 Таємниця 

Джоконди
00.00 Прихована 

реальність

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 Х/ф «Абонент 
тимчасово 
недосяжний»

09.00 Лотерея «Лото-
забава»

09.40 М/ф «Маша і 
ведмідь»

10.10 «Розсміши коміка»
11.10, 12.10, 13.10, 

14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.30 «Світ 
навиворіт - 8»

19.30, 05.20 «ТСН-
Тиждень»

21.00 Х/ф «Папараці»
01.00 Х/ф «Невдаха із 

Каунт-Каунті»
04.35 «Світське життя»

06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
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 «Татусі без 

шкідливих звичок»
14.00 Х/ф «Гроші для 

дочки»
16.00 Т/с «Своя правда»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 «Слов’янский базар 

у Вітебську. Урочисте 
відкриття» Прем’єра

22.50 Х/ф «Кохати не 
можна забути»

00.40 Х/ф «Казка про 
жінку та чоловіка»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.59, 07.49 Kids Time
07.15 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
09.10 Х/ф «Знайомство з 

батьками»
11.30 Х/ф «Знайомство з 

Факерами»
13.40 Х/ф «Знайомство з 

Факерами 2»
15.40 Х/ф «Клік: з 

пультом по життю»
17.40 Х/ф «Завжди кажи 

«Так»
19.40 Х/ф «Метод Хітча»
22.00 Х/ф «Весільний 

майстер»
00.00 Х/ф «Вжалені»
01.45 Х/ф «Старе 

загартування»

06.00 «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 «Тигролови»
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 Фільм «Надія»
16.20 Візерунки дня

АВЕРС 16.30 М/с «Острів 
Пахапахау»

17.00 Д/ф «Собор на крові»
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 «Вікно 

навпроти»
23.30 Д/ф «Собор на крові»
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 «Собор на крові»
04.30 Ретроспектива: 

«Актриса»

ФУТБОЛ 1

ПН 10 липня ВТ 11 липня СР 12 липня ЧТ 13 липня ПТ 14 липня СБ 15 липня НД 16 липня
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 - Динамо 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.15 МЮ - Віган. Кубок 
Англії 12.00 Шахтар - Бохум. 
Товариський матч 13.50 Челсі 
- Халл Сіті. Чемпіонат Англії 
15.55 Панатінайкос - Аякс. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
17.55 «Моя гра» Р. Костишин 
18.40 Ювентус - Севілья. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 20.40 Атлетіко 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 22.55 
«Моя гра» С. Погорілий 23.40 
Спарта - Інтер. Ліга Європи 
УЄФА 01.45 Барселона - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 03.50 Ман 
Сіті - Кристал Пелес

06.00, 08.00, 20.30, 22.50, 
23.30, 01.30, 03.35, 05.40 
Топ-матч 06.10 Динамо 
(К) - Бенфіка. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 08.10 Олександрія - 
Шахтар 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Бернлі - Лінкольн Сіті. Кубок 
Англії 12.05 Шахтар - Оденсе. 
Товариський матч 13.50 
Ліверпуль - Челсі. Чемпіонат 
Англії 16.00 Аякс - Стандард. 
Ліга Європи УЄФА 17.45 
«Новачки ЛаЛіги 2017/2018». 
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра 
18.40 Динамо (З) - Ювентус. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 20.40 
Тоттенгем - Челсі. Чемпіонат 
Англії 22.55 «Моя гра» Р. Фомін 
23.40 Шахтар - Шарлеруа. 
Товариський матч 01.45 
Лестер - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 03.50 Аустрія - Рома

06.00, 08.00, 17.50, 18.25, 
20.30, 01.30, 03.35, 05.40 
Топ-матч 06.10 Зірка - Динамо 
08.10 Барселона - Селтік. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Фулгем - Тоттенгем. 
Кубок Англії 12.05 Шахтар 
- Хольштайн. Товариський 
матч 13.50 Челсі - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 16.00 Сельта 
- Аякс. Ліга Європи УЄФА 
18.00 «Моя гра» Ісмаїлі 18.40 
Ліон - Ювентус. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.40 Еспаньйол - 
Барселона. Чемпіонат Іспанії 
22.50 «Новачки ЛаЛіги 
2017/2018». Чемпіонат Іспанії 
23.45 Олександрія - Волинь 
01.45 Сандерленд - Евертон. 
Чемпіонат Англії 03.50 
Арсенал - ПСЖ

06.00, 08.00, 17.50, 18.30, 
20.30, 22.50, 23.25 Топ-матч 
06.10 Шахтар - Чорноморець 
08.10 Ман Сіті - Челсі. 
Чемпіонат Англії 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Блекберн - МЮ. Кубок Англії 
12.05 Шахтар - Шарлеруа. 
Товариський матч 13.50 
Бернлі - Челсі. Чемпіонат 
Англії 16.00 Аякс - Сельта. 
Ліга Європи УЄФА 17.55 
«Моя гра» С. Погорілий 18.40 
Ювентус - Ліон. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 20.40 Севілья - Бетіс. 
Чемпіонат Іспанії 23.00 «Моя 
гра» Ісмаїлі 23.40 Ліверпуль 
- Евертон. Чемпіонат Англії 
01.30 Реал - Баварія. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
03.55 Челсі - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 17.50, 18.30, 
22.50, 23.30, 01.30, 03.35, 
05.40 Топ-матч 06.10 
Ліверпуль - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії 08.10 Легія 
- Боруссія (Д). Ліга Чемпіонів 
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Саттон Юнайтед - Арсенал. 
Кубок Англії 12.05 Андерлехт 
- Габала. Ліга Європи УЄФА 
13.50 Вест Гем - Челсі. 
Чемпіонат Англії 16.00 Аякс 
- Панатінайкос. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 17.55 «Моя 
гра» Р. Фомін 18.40 Севілья - 
Ювентус. Ліга Чемпіонів УЄФА 
20.30 Шахтар - Динамо. Фінал. 
Кубок України 22.55 «Моя гра» 
Р. Костишин 23.40 Боруссія 
(Д) - Реал. Ліга Чемпіонів УЄФА 
01.45 Барселона - Боруссія (М) 
03.50 Бешикташ - Бенфіка

06.00, 08.00, 00.00 Топ-
матч 06.10 Феєнорд - МЮ. 
Ліга Європи УЄФА 08.10 
Свонсі - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 10.00, 15.40, 21.45 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Вулвергемптон - Челсі. Кубок 
Англії 12.05 Рома - Аустрія. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
13.50 Челсі - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 16.00 
Стандард - Аякс. Ліга Європи 
УЄФА 17.45 Світ Прем’єр-
Ліги 18.15 Ювентус - Динамо 
(З). Ліга Чемпіонів УЄФА 
20.00, 23.20 «Студія LIVE» 
20.50 LIVE. Шахтар - Динамо. 
Суперкубок України Фокстрот 
00.15 Андерлехт - Майнц. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
02.05 Тоттенгем - Сток Сіті. 
Чемпіонат Англії 03.55 Олімпік 
- Ворскла 

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 
Евертон - Ман Сіті. Чемпіонат 
Англії 08.10 Шальке - 
Зальцбург. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Д/ф «ЄВРО 
2012. Українська гордість» 
11.50, 14.55 «Студія LIVE» 
12.45 Шахтар - Динамо. 
Суперкубок України Фокстрот 
16.00 «Новачки ЛаЛіги 
2017/2018». Чемпіонат Іспанії 
16.55 LIVE. Маріуполь - Верес 
18.55 Світ Прем’єр-Ліги 
19.25 LIVE 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Д/ф «ЄВРО 
2012. Українська гордість» 
00.30 Вест Бромвіч - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 02.15 МЮ - 
Сент-Етьєнн. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 04.00 Вест Гем - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії 

Фільм «Старим тут не місце»

00:45

kino-teatr.ua

Фільм «Весільний майстер»

22:00

m
oviestape.net

видатний чоловік ПОМЕР ПРОДЮСЕР 
ЛЕГЕНДАРНИХ 
МЕКСИКАНСЬКИХ СЕРІАЛІВ

У часи перебудови серіали 
справили ефект бомби, що розірва-
лася, бо сповнені пристрасті історії 
геть не вписувалися у шаблони ра-
дянського телебачення.

Валентин Пимштейн – виходець 
із Білорусі. Його родина виїхала за 
океан іще до більшовицької рево-
люції й оселилася в Мексиці. 

За 50 років кар’єри видатний 
кінопродюсер поставив  виробни-
цтво серіалів на потік і перетворив 
Мексику на одного з найпотужні-
ших виробників теленовел у світі.

Над творіннями Пимштейна 
ридали мільйони глядачів. А сам 
він міг запросто змінити із десяток 
акторів у 15-й серії теленовели. І пу-
бліка пробачала.

Саме Пимштейну завдячують 
своєю популярністю Вікторія Руффо 

На 92-му році не 
стало легендарного 

продюсера Валентина 
Пимштейна – людини, що 
продюсувала найвідоміші 
на пострадянських теренах 
мексиканські серіали  
«Багаті теж плачуть», 
«Просто Марія» та «Дика 
Роза».

та Вероніка Кастро. Однак режисер 
був упевнений, що в серіалі голов-
не не актор, а його характер.

univision.com

new
s.tut.by

Валентин Пимштейн

Відомою Вероніку Кастро 
зробив саме Пимштейн
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ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367, 

МФО 303440

СЕКРЕТ КРАСИ – НЕ В 
ПЛЯШЕЧКАХ І ТЮБИКАХ

БУДІВНИЦТВО

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

 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-
ливні, електричні), газові колонки, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуля-
ційні насоси і насоси для свердловин, обсад-
ні труби для свердловин, запірну арматуру і 
автоматику. Газові лічильники й регулятори 
тиску. 050-736-93-28.

 Продам металеву сітку для огорожі, стовп-
ці, 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, мета-
леві штахети з одно- та двоcтороннім фар-
буванням, ширина – від 8 до 13 см (матові, 
глянцеві, золотий дуб, темний дуб). Оцин-
ковані труби, ринви, коліна. Ціна виробника. 
050-682-21-71, 096-129-25-88.

 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.

 Надаю послуги з буріння свердловин. Про-
даю глибинні помпи, міні-башти. Ремонт та 
обслуговування. Плівки тепличні чотири-
сезонні польського виробництва, ширина 
6 м, 8 м, 12 м. Бочки пластмасові харчові на 
100-200 та 5000 літрів, куби на 1000 літрів. 
050-670-90-75.

АВТО

 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 моноінжек-
торний 1.8, титанові диски, електропакет, 
гідропідсилювач, сигналізація, центральний 
замок. 066-578-01-67 (Валерій).

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

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), ефективний 
засіб проти дротяника. Недорого. Ціна дого-
вірна. 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. Загальна пло-
ща 50 м2, площа кухні 8 м2. Розташована на 
2-му поверсі 2-поверх. будинку. Є сарай, під-
вал, 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-Ка-
ширський. 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.

 Продаю невелике господарство недале-
ко від Луцька. Є газ, світло, 50 соток землі. 
099-073-56-48.

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).

Польська робоча віза + вакансія = 
2000 грн
- страховка
- заповнення анкет
- інтернет-реєстрація на чергу
- консультація
- легальне працевлаштування
- багато актуальних вакансій
- можливий супровід до місця роботи
+380 97 90 86 446 – Вікторія
+4853 211 77 86 – Тарас

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спеці-
альності; різноробочі на склади, фаб рики; 
зварники, слюсарі, столяри. Високі зарпла-
ти, перевірені роботодавці. Візова підтрим-
ка. Довезення до місця праці. (Ліц. МСПУ 
серія АВ № 585198, 30.07.2012). 096-956-
37-96, 066-799-53-22. 

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

 Чоловіків запрошують на роботу на про-
дуктових складах. Обов’язки: пересування 
складом на електрокарах, завантаження то-
вару та доставка до місця вивантаження.

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.

 Проходження інструктажу з техніки безпе-
ки та отримання прав на водіння кара, без-
платно видають робочий одяг (лише чоло-
вікам). 097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші 
вакансії, можлива допомога у виготовленні 
документів. Усі вакансії – 100% безплатні.

ПОСЛУГИ

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

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

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

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.

Протягом уже 40 років 
аюрведичний лікар Пратіма 
Райчур допомагає тисячам 

чоловіків і жінок розв’язувати їхні 
проблеми зі шкірою, повертаючи 
їй молодість і здоровий 
рум’янець. У книзі «Абсолютна 
краса» вона розповідає про красу 
зовнішню та внутрішню. 

СТРЕСАМ – НІ!
Cекрет справжньої краси криється не у 

пляшечках і тюбиках, а в потаємних глибинах 
нашого тіла й розуму. Фізичні стресори – це 
неправильне харчування, шкідливі звички, 
перевтома, нестача відпочинку, зловживан-
ня стимуляторами (алкоголем, тютюном, 
кофеїном, гострими прянощами), а також 
харчові добавки й консерванти, синтетичні 
косметичні засоби та лікарські препарати. 
Психічні стресори – це незадовільні особисті 
стосунки та конфліктні ситуації. До числа ду-
ховних стресорів відносять сумніви, відчай і 
втрату орієнтації чи відсутність мети в житті.

НЕ КОСМЕТИКА, А ЇЖА
Велику частину їжі ми отримуємо через 

рот, але шкіра теж поглинає поживні речови-
ни. При цьому звичайна їжа всмоктується у 

Учені не перестають доводити, що легка 
активність зранку покращує здоров’я та 

допомагає зарядитися енергією на весь день.

Навіть десятихвилинна гімнастика зран-
ку здатна поліпшити кровообіг. Це впливає на 
зовнішній вигляд та навіть на працездатність, 
адже кров краще циркулює мозком. Також за-
рядка поліпшує концентрацію уваги і приско-
рює розумові процеси.

Ранкова фізкультура дуже корисна для 
здоров’я загалом. Виконуючи нескладні вправи 
вранці, ви зміцните серцево-судинну систему, 
підвищите імунітет, поліпшите координацію ру-
хів, убережете хребет.

Вправи зранку допоможуть упоратися зі 
стресом, який часто стає причиною поганого 
настрою та навіть депресії. Також учені 
довели, що ті, хто ре гулярно 
виконує зарядку зран-
ку, менше стражда-
ють від безсоння та 
мають кра-
щу якість 
сну.

кров уже після того, як ми прожуємо й про-
ковтнемо її, а шлунок перетравить. Креми 
та лосьйони потрапляють безпосередньо в 
кровоплин у нерозщепленому вигляді. Ось 
чому я не втомлююся повторювати: «Засоби 
догляду за шкірою – це не косметика, а їжа. 
Не намащуйте шкіру тим, що ви не могли б 
з’їсти».

ХАРЧУВАННЯ  РОЗУМ  ШКІРА
Усі шкірні захворювання, в тому числі 

вугри, екзема та псоріаз, виникають, зокре-
ма, через накопичення токсинів. Як зберег-
ти красу й молодість? Дотримуйтеся двох 
прийнятних для всіх дієтологічних правил: 

утримуйте товсту кишку в чистоті й підтри-
муйте активне травлення.

ЯК ПЕРЕМОГТИ СТАРІННЯ
Єдиний спосіб перемогти старіння – зни-

жувати рівень стресу та розширювати сві-
домість. Машини зношуються й ламаються, 
але система «тіло-розум» здатна до самовід-
новлення. Не захоплюйтеся накачуванням 
біцепсів, краще носіть дитину на руках чи 
робіть масаж коханій людині. Якщо ви хоче-
те скинути кілька зайвих кілограмів, частіше 
обіймайте друзів. І пам’ятайте, що цілющий 
дотик здатен зняти напругу та стрес, нако-
пичені за цілий довгий день.

колаж
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РАНКОВА ЗАРЯДКА – 
ЗАПОРУКА 
ВДАЛОГО ДНЯ
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Власники біометричних 
паспортів можуть 
працювати без віз!

 050-664-65-24
 050-516-69-44

Ліц. № 911 від 30.05.2017 (Мін. соц. політики України)

РОБОТА 
В ПОЛЬЩІ!

  комфортні умови праці
  офіційне працевлаштування
  достойна оплата
  забезпечення житлом
  воєвудські запрошення
  допомога в оформленні 

документів для візи

Запрошуємо жінок, чоловіків 
та сімейні пари на роботу на 

картонну фабрику.

КУПУЄМО 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  
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Нехай я краще стану попелом, ніж пилом. Нехай краще вичерпається моє полум’я в сліпучому спалаху, 
ніж цвіль задушить його! Джек Лондон

№ 26 (74)  6 липня 2017 року

мереживо долі ПРОСТО. ДРУГ?..
Надя з Сашком з 

дитинства були живим 
свідченням того, що щира 
дружба між протилежними 
статями таки можлива. 
Їхні батьки жили по 
сусідству, мало того, якось 
так склалося, що мами 
разом при надії ходили, 
ще й швидку одну на 
двох перелякані чоловіки 
викликали посеред ночі.

Вони майже одночасно впер-
ше голосно сповістили про свій 
прихід у цей світ: Сашко – о тре-
тій п’ятнадцять, а Надя – о третій 
тридцять п’ять. Відтак завжди, коли 
вперта Надійка хотіла встругнути 
якусь дурницю, поміркований Саш-
ко авторитетно заявляв: «Ану, слу-
хай мене, бо я на двадцять хвилин 
старший!». І вона слухняно злазила 
з паркану дядька Дмитра, або ж ви-
кидала геть жменьку петард, якими 
щедро поділився розбишака Слав-
ко, або клала назад до гнізда сім-
надцять яєць, на яких сиділа попе-
ляста квочка баби Лізи і якими вони 
з тим самим Славком збиралися 
«стріляти» у мішень за хлівом.

Загалом, Сашко з дитинства був 
Надиною совістю. Він – відмінник, 
вона – розумаха-лінюшка. Учителі, 
хитаючи головами, казали: «От якби 
Надійці бодай трохи Сашкової по-
міркованості. Така мудра дівчинка. 
Але ж – дзиґа!». А сусіди все дивува-
лися, мовляв, тож треба було дівці 
уродитися з хлопчачим характе-
ром. 

Коли Надя заявила, що збира-
ється записуватися у секцію бойо-
вих мистецтв, мама тільки руками 

сплеснула: «Доцю, ну чому не танці 
чи музична школа?» – «Бо як до мене 
чіплятимуться, хочу здачі давати, а 
не па-де-де показувати, – відрізала 
Надя. – Та й за друзяку-ботаніка маю 
ж постояти! Не ображайся, Сашку... 
«Працюватимемо» за бартером: ти 
мені – контрольну списати, я тобі – 
«дах» організую». «Іще чого, – заша-
рівся хлопець. – Разом до секції хо-
дитимемо». Надина мама полегшено 
зітхнула: атож, коли доня з Сашком, 
усе буде гаразд.

Усе направду було гаразд. Їм 
поталанило, бо тренер виявився 
досвідченим і мудрим. Тож не ли-
шень кулаками вчив вимахувати, 
а й культивував у своїх учнях люд-
ські чесноти. Надя помітно підтяг-
нулася у навчанні, Сашко навіть не 
раз жартував, що то він так вдало у 
спарингу її тріснув куди слід. Вона 
ж опускала очі: «Та... якось перед 
тренером соромно за двійки». Одне 

слово, коли вони закінчували шко-
лу, на грудях у Сашка виблискувала 
золота медаль, а Надя всім «світила» 
атестатом твердої хорошистки.

Вступати обоє вирішили до 
Львова. Тільки Надя обрала для 
себе медінститут, а Сашко – політех-
ніку. «Ну, нічого, що в різних інсти-
тутах. Зате в одному місті», – обій-
нявшись на пероні, проводжали 
дітей на науку мами.

...Щовихідних, коли не їхали до-
дому, Надя з Сашком приходили у 
затишну кав’ярню поблизу Ратуші, 
відтак мандрували годувати крих-
тами голубів біля оперного театру. 
З часом компанію їм складали його 
друзі та її подруги. Веселою юрбою 
вони дотемна блукали вузькими 
вуличками. «Ну й гарний же у тебе 
кавалер», – з нотками заздрості в 
голосі говорила Наді подруга Майя. 
«Та ну, він просто друг. Ми з дитин-
ства разом», – відмахувалася Надя. 

  Ольга ШЕРШЕНЬ 
Фото з особистого архіву
Луцьк

світогляд СТОМАТОЛОГ ПИШЕ КАРТИНИ 
Й ПРАКТИКУЄ МЕДИТАЦІЇ

Щодня ми 
зустрічаємо безліч 
людей, та майже 

завжди нам бракує часу, 
аби бодай замислитися, 
ким є цей незнайомець, 
чим цікавиться і живе. 
Більшість людей 
видаються нам абсолютно 
звичайними.

Направду неординарною мож-
на назвати лучанку Оксану Тарасюк. 
Вона стоматолог, та у вільний від 
роботи час пише неймовірно чуттє-
ві картини і займається духовними 
практиками. 

– Звідки у стоматолога потяг 
до живопису?

– За малювання взялася усього 
рік тому. Одного ранку прокинулася 
з відчуттям, що хочу навчитися ма-
лювати. У мене тоді була пацієнтка, 
яка розповіла, що побувала на ці-
кавому майстер-класі з малювання. 
Через неї я й познайомилася з лю-
диною, яка навчала інших. Саме вона 
навчила мене основ, допомагала, по-
яснила, як змішувати фарби. А далі – 
все сама. 

– Що подобається малювати 
найбільше? 

– Еротику. Обожнюю малювати 
жінок. Я направду вважаю, що не бу-
ває негарних панянок. Усі вони пре-
красні. Та жінка найгарніша, яка від-
чуває, що внутрішньо їй комфортно 
з собою. І не важливо, які у неї фор-
ми. Зображаючи жінок, я спостері-
гаю за ними й усіма захоплююся. 

– Над якою картиною працю-
вала найдовше?

– Над картиною з битим склом. 
Вона зображає чоловіка, який меди-
тує в урбанізованому місті. Навколо 

– Мені легко переключитися. Це 
навіть допомагає, тому що робота 
стоматолога доволі складна, на мені 
дуже велика відповідальність, а піс-
ля роботи хочеться розслабитися.

– А як вдається знаходити 
гармонію в собі?

– Для цього вдаюся до різних 
медитацій. Усі вони зосереджені на 
диханні, фактично, їхня суть – від-
ключення діяльності мозку, адже 
всі наші проблеми створюються 
саме там. Ідеться про відключення 
думок, які заважають людині бачити 
речі такими, якими вони є. Якщо ро-
зібратися, всі надумані нами проб-

дихається.
– Як давно дійшла цього усві-

домлення?
– Зацікавилася цим рік тому. 

Якось я просто зрозуміла, що мене 
все влаштовує, у мене все в житті, 
здається, є, але відчуття щастя нема, 
бо ця штука в моїй голові – мозок – 
постійно працює і не може зупини-
тися. Це вічний кругообіг думок, а 
тебе як особистості немає, ти прос-
то не можеш розслабитися. 

Одна людина відкрила мені це, 
і я зрозуміла, що воно справді пра-
цює. І знову ж таки, це не супере-
чить жодній релігії. А загалом я 
не асоціюю себе з якоюсь релігі-
єю. Вважаю себе дитям Всесвіту, 
я можу прийняти будь-яку віру. 
Живу так, як мені добре. Якщо по-
чуваюся щасливою, то хіба живу 
неправильно?

– Схоже, що все правильно.
– У кожній людині я бачу красу, 

незважаючи на те, що хтось у ній 
може бачити безліч вад. Та найцін-
ніше для мене – родина. Вважаю, 
що надважливо виявляти любов і 
турботу до батьків, дітей, близьких 
і навіть незнайомих. Якщо маєте 
змогу – допомагайте, не осуджуйте. 
Треба дотримуватися десятьох за-
повідей, адже всі релігії зводяться 
до цього. Це така собі універсальна 
інструкція.

– А як зазвичай відпочиваєш?
– Інколи вдається на велосипеді 

покататися, побувати на природі. 
Коли хочу малювати, можу роби-
ти це увесь день. Часом засяду за 
улюблену книжку. Усе залежить від 
відчуттів. Інколи можу зникнути 
на кілька днів і медитувати. А зага-
лом, усім радила б якщо не читати 
мантри, то хоча б молитися вранці 
й увечері, просити здоров’я, бажа-
ти щастя й посилати любов своїм 
рідним. Треба звертатися до свого 
серця, саме в ньому живе Бог. І го-
ловне – не забувати, що справжнє 
щастя – у дрібницях.

нього – трава, квіти, а з його голови 
лине золоте світло, яке я зробила 
із битого скла. Хотілося, аби кожен, 
хто підходитиме до картини, бачив 
своє відображення. Адже ми усі є 
відображеннями одне одного, ми – 
дзеркало одне для одного. Чому нам 
інколи не подобається щось в іншій 
людині? Тому що це є і в нас, але ми 
боїмося собі в цьому зізнатися. Та це 
нормально, якщо ми собі в цьому 
зізнаємося, це можна сприйняти. А 
сприйнявши, ми зможемо це про-
жити, проживши – відпустити. Хоча 
насправді внутрішня чесність мало 
в кого присутня. Потрібно бути чес-
ним не з кимось іншим, а передовсім 
із собою.

– Як вдається поєднувати 
творчість із професією стомато-
лога?

 Оксана ГОЛОВІЙ

леми йдуть із голови. Якщо справді 
заглибитися всередину себе й від-
чути серцем, то в реальності цих 
проблем немає. Є концентрація 
емоцій, почуттів, які й створюють 
усю цю ситуацію. У людині відлунює 
те, що найбільше зачепило.

– Скільки часу щодня присвя-
чуєш медитаціям?

– У мене є мали (чотки, – ВН), 
які допомагають молитися. Вони 
складаються зі 108 бусинок. Дуже 
люблю читати мантри, вони також 
безпосередньо допомагають у від-
ключенні розуму. Є різні мантри, і їх 
можуть читати всі. Фактично, це те 
ж саме, що й «Отче наш». І читання 
мантр не суперечить жодній релігії, 
це універсальний спосіб розвивати 
власного Бога у собі. Також протя-
гом усього дня я намагаюся близь-
ко 108 разів бути вдячною за щось 
і записувати це. Спочатку вважала, 
що це досить складно, а потім зро-
зуміла, що ми маємо так багато при-
чин для вдячності: і за те, що сонце 
світить, що трава росте, що вільно 

factor961.fm

«Ну-ну, – неоднозначно всміхалася 
спостережлива подруга. – Чи ти не 
бачиш, як він тебе просто їсть очи-
ма? Та й не вірю я у просто друж-
бу між чоловіками та жінками. Все 
одно якась іскра має бути». Надя 
лишень заливисто реготала і... бігла 
на побачення до Ореста – файного 
львівського парубка, який навчав-
ся з ними в одній групі. Він вигідно 
виділявся на фоні прищавих пер-
шокурсників, бо ж вступив після 
медучилища, був старшим, а отже – 
більш досвідченим. Наді імпонува-
ла така увага до її персони з боку 
першого жениха на факультеті.

«Ой, Сашку, я така щаслива, – 
звірялася другові у потязі. – Так 
Ореста люблю... І він мене! Тільки 
гляди ж, удома не пробовкайся, а то 
дістану на горіхи від предків, що за-
мість науки амурні фіґлі кручу». Той 
кивав головою, мовляв, не бійся, не 
здам тебе. А сам тамував гіркоту на 
денці закоханого парубочого серця. 
Надя ж, засліплена своїм несамови-
тим коханням, нічого не помічала. 
Сашко ж – просто друг. Вірний. На-
дійний. 

Вона пірнула у вир своїх по-
чуттів з головою. Із Сашком ба-
чилася усе рідше, бо Орест якось 
дивно реагував на їхню дружбу. 
Вочевидь ревнував і не хотів свою 
Надійку ділити ще з кимось. Хай на-
віть той хтось – просто друг. Але й 
не квапився навіть знайомити дів-
чину зі своїми батьками. А Наді й 
байдуже... «Ти ж гляди, не нароби 
дурниць», – застерігав її Сашко що-
разу, коли прибігала до нього, щоб 
поділитися щастям. «Та що може 
статися, коли ми з Орестом кохаємо 
одне одного? – кліпала очима Надя. 
– От хай-но будемо на курсі п’ятому, 
то й поберемося. Хочеш, я попрошу 
його, аби тебе за свідка на весілля 

покликав?». У відповідь хлопець на-
силу видушував з себе посмішку.

...О третій ночі (була сере дина 
зимової сесії третього курсу) Саш-
ка розбудив надсадний рейвах 
мобільного. «Ти мені потрібен. 
Терміново!» – хлипала у слухавку 
Надя. Через усеньке місто на так-
сі він примчав до неї на квартиру. 
Заплакана дівчина сиділа в кори-
дорчику на підлозі. «Сашку, це все. 
Кінець, – скривилася. – Він мене 
покинув. Сказав, що йде до іншої, 
доньки друга його батька. Бо той – 
дипломат, пообіцяв узяти з собою 
за кордон. А з мене користі ніякої. 
Уявляєш – так і сказав: ніякої корис-
ті. А я ж... Я ж навіть не встигла йому 
сказати, що матиму дитину. Що ді-
яти?! Батьки мене точно приб’ють».

На мить Сашко втратив дар 
мови. Стояв і німував, дивлячись, як 
його мужня й відчайдушна Надійка 
хлипає на холодній підлозі. Він ні-
коли не бачив, щоб вона плакала... 
«Я, звісно, врізала йому добряче, не 
забула ще наших прийомчиків, – ви-
чавила крізь сльози усмішку. – Але 
ж від цього не легше».

***
Сашко з Надею, потупившись, 

стояли перед сімейною радою. 
«Простіть, але так уже сталося, – 
стискаючи руку дівчини, говорив 
він. – У нас буде дитинка. Благосло-
віть на шлюб». – «Хай Бог благосло-
вить», – зітхали обидві мами. А тати 
позад них переморгувалися, мов-
ляв, казали ж, що сватами будемо!

«Хай твій гріх буде єдиною на-
шою таємницею, – шепотів Сашко 
на вухо нареченій за весільним 
столом. – Люблю тебе, любитиму 
й твою дитину». Сльоза вдячності 
скотилася її щокою і зникла у щас-
ливій усмішці. Він був для неї прос-
то другом. А став – коханим...   

Оксана Тарасюк

Дитяча дружба стала коханням усього життя

Малювання 
розслабляє і надихає
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  Лілія БОНДАР
Ратнівський район

професіонал

cе ля ві

На столі у Тетяни 
Кондратюк – стоси 
медичних журналів, 

книжок із закладками 
на певних сторінках. 
Усе життя жінка 
пропрацювала медиком. 
І навіть тепер, коли їй 77 
і вона на пенсії, стежка 
до ї ї оселі не заростає. 
З усього Здомишля до 
жінки по допомогу йдуть 
люди. 

З ДИТИНСТВА МРІЯЛА 
СТАТИ ЛІКАРЕМ 

Тетяна Омелянівна народилася 
у селі Поступель, що в Ратнівсько-
му районі. Жінка розповідає, що 
вони з сім’єю жили на хуторі. До 
них і вранці, і ввечері навідувалася 
медсестра. Дуже хворів молодший 
брат – мав ваду серця і ревматизм. 
Ще тоді пані Тетяна зрозуміла, що 
теж стане медиком. 

«Думала, що та медсестра най-
добріша на світі, бо як то так, що вона 
прийде – і братові краще стає, – каже 
вона. – Мені здавалося, що то дуже 
шляхетна, потрібна професія. Тому в 
1955 році вступила до медучилища 
в Камені-Каширському, вивчилася 
на фельдшера. Дуже добре вчила-
ся, то пропонували мені в інститут 
іти. Але не пішла, бо грошей зовсім 
не мали. Післявоєнний час був. І так 
батько усім освіту дав. У нас в сім’ї 
було десятеро дітей, і тільки двоє 
залишилися без освіти. Батько нас 
так налаштовував, що без науки – 
ніяк». 

Жінка розповідає, що після 
вій ни професія лікаря була дуже 
затребуваною. Адже у Камені-
Каширському був дуже великий 
дитбудинок. Багато дітей позалиша-
лися сиротами, хворіли. 

«У медучилищі нас усіх зо бо-
в’язали прочитати книжку «Ім’я 

 Оксана ГОЛОВІЙ

Цю історію почула зовсім 
випадково від старих людей, 

бо трапилося це десь у сорокових 
чи п’ятдесятих роках минулого 
століття. 

Дві молоді жіночки з одного села, правда, 
малознайомі, поїхали на заробітки до іншого 
району. Як вони працювали там – історія за-
мовчує, та обидві приїхали... вагітними. Оби-
дві зустріли там кохання, і в обох воно ви-
явилося нещасливим. А від наслідків куди ж 
подінешся? От і довелося плоди тієї нещасли-
вої любові до села везти... Погомоніли люди 
(звісно, як у селі) та й перестали. А дві Насті 
чекали на немовлят.

До пологового будинку їм теж випало 
їхати одночасно. І народжували поряд, під-
бадьорюючи одна одну. Тільки-от у першої 
Нас ті дитинка народилася здоровою, а в дру-
гої – з вадами. 

Дві дівчинки, як два сонечка, виглядали 
з лікарняних пелюшок. Настя довго стояла й 
вивчала личка крихіток: такі однакові й такі 
різні... «Чому саме я? Чому я маю все життя 
мучитися з інвалідом?» – думала жінка. Й у 
голові з мозаїки думок поступово вимальову-
валася одна. Вона дедалі більше захоплювала 
Настину свідомість, волю, притуп люючи по-
чуття страху й заглушуючи геть голос совісті. 

Була обідня пора. Нікого з медперсоналу 
видно не було, а подруга по палаті мирно спа-
ла. Прокравшись коридором, прослизнула у 
дитячу. Блискавично підскочивши до ліжечок 
з немовлятами, хутенько поміняла дівчаток 
місцями. Побігла до дверей. Та раптом згада-
ла, що ж у діток на ручках є бирочки з пріз-
вищами. Швидко вивільнила дитячі рученята, 
поміняла бирки й уже спокійно почимчику-

КОЛИ ФАХ МЕДИКА – 
ПОКЛИКАННЯ ДУШІ 

ВИПРОБУВАННЯ ДІТЬМИ

на. – У чоловіка був дуже хворий 
п’ятирічний син. Він попросив, щоб 
я пішла з ним до тієї дитини. Треба 
було йти взимку через замерзле 
озеро. Воно вже навіть почало роз-
тавати. А рибалки ще й поробили 
ополонки. Треба було знати, де 
вони, щоб не провалитися. Той чо-
ловік пообіцяв, що проведе мене 
туди і назад додому заведе. Пого-
дилася. Як було відмовити? Прихо-
димо, а дитинка вмерла. Не встигли 
врятувати. Ясно, що їм було вже не 
до мене, ніхто мене через те озеро 
не провів. Як додому дійшла і не 
провалилася під воду, не знаю. Ма-
буть, Бог мене тоді провів». 

Пропрацювала жінка медиком 
42 роки. Зараз на пенсії, має неве-
личке господарство: кілька курочок, 
індиків і кроликів. Обробляє бабуся 
і город, каже, що це їй потрібно для 
того, аби руки чимось зайняти. 

Тетяна Омелянівна розповідає, 
що ніколи про своє рішення стати 
медиком не пошкодувала. Медици-
ну любить і досі. Тішиться, що люди 
до неї йдуть, довіряють. Та й не так 
сумно старенькій, як хтось прийде. 
Бо відколи її дідусь помер, то вона 
зовсім сама в хаті зосталася. 

«Діти приїжджають, онуки. Але 
більшість часу я сама. Як чоловік 
помер, то впала в таку важку депре-
сію, що думала, з неї не вийду. Люди 
мене до життя повернули. Не зали-
шили й тоді, коли діти мої померли. 
Ви собі подумайте: обоє пішли на 
той світ у 28 років, такі молоді. Діти 
у них позалишалися. Одна невістка 
й досі вдова, так заміж і не вийшла. 
Тяжко мені було. Але односельчани 
за добро добром віддячили. Усім 
мені допомагали, співчували. Тепер 
одна у мене порадниця в хаті лиши-
лася, – бабуся киває на біленьку кіш-
ку, а та так і треться біля ніг старень-
кої. – Шкодую лише про одне: що не 
закінчила медичний інститут. Якби 
мала вищу освіту, то, може, була б 
лікарем. А так доводиться самій до-
вчатися. Люблю медичні журнали 
читати, книжки. Поглиблюю знання. 
Бо ж вчитися ніколи не пізно».

тобі – лікар». Наш директор любив 
повторювати: «Ніщо у світі не набу-
ває такої популярності, що розно-
ситься містами і селами, як слава лі-
каря». Ці слова запали мені в душу. 
Завжди старалася працювати так, 
щоб догодити людям, урятувати, не 
нашкодити», – каже бабуся. 

Працювати медиком жінка по-
чала в Бродах. Її сюди скерували 
після навчання. 

«Так мені це запам’яталося, бо 
щойно прийшла на роботу, багато 
діток занедужало на кір. Була хвора 
дитина чи не у кожній хаті, – каже 
Тетяна Омелянівна. – Ми навіть не 
ночували вдома. Цілими днями до 
людей ходили. Був такий час, що пе-
ніциліном тоді усе лікували. А взяти 
його можна було тільки кілька фла-
конів. Тоді одним флаконом виліко-
вували і пневмонію, і всі ускладнен-
ня. Але ми нікому не відмовляли, 
усіх лікували вдома, бо ж швидка не 
приїжджала. Самі вирішували, що 
робити з хворими. Наше покоління 
післявоєнних медиків було дуже 
сильне». 

У Здомишлі Тетяна Кондратюк 
почала працювати з березня 1959 
року. Жінка каже: не думала, що усе 
життя проживе в цьому селі. Але тут 
познайомилася з чоловіком Іваном, 
вийшла заміж, тут народила дітей, 
тут і зосталася доживати віку. Вона 
розповідає, що нині люди йдуть до 
неї уже за звичкою. Комусь спина 
болить, а в когось тиск скаче. Тетя-
на Омелянівна нікому не відмовляє 
у допомозі. 

«Мій Іван помер торік, – зітхає 
бабуся. – У нас із ним було четверо 
дітей. Двох синів уже не стало: один 
помер від раку крові, а інший тра-
гічно загинув у Білорусі... У Кобри-
ні є ще один син, а в Луцьку дочка 
живе. А от онуків мало маю, тільки 
шістьох». 

pavon.kz

ЗА ПЕРШИЙ МІСЯЦЬ 
РОБОТИ – ДЕВ’ЯТЬ 
ПОЛОГІВ 

Тетяна Омелянівна розповідає, 
що у Здомишлі, де вона працювала, 
був колгоспний пологовий будинок. 
За перший місяць роботи вона при-
йняла дев’ять пологів. Було дуже 
тяжко. Але жінка з усім впоралася. 

«Народжували усі в селі. Жила 
у нас бабця-повитуха. То перед по-
логовим усі жінки йшли до неї. Вона 
казала, що повертає дитину, аби та 
народилася у правильному поло-
женні. Але то була неправда, – мір-
кує медичка. – Бо це важко зробити 

навіть лікарям у великих клініках. 
Та люди у це вірили. 

Була в селі тільки одна машина. 
Тому часто відправляли породілей 
підводами. Треба було їх у Забо-
лоття везти в лікарню. Отак, буває, 
замерзну, як пес, бо їду в дощ, але 
не шкодую, злість перейде, як поду-
маю, що ще одне життя урятувала». 

Жінка каже, що їй доводилося 
долати чималу відстань, аби діста-
тися до хворих. Ходила до людей, 
які жили на хуторі за п’ять кіломет-
рів від Здомишля. Іноді йти треба 
було і лісом, і через озеро. 

«Був у мене випадок у Бро-
дах, – розповідає Тетяна Омелянів-

Лілія Бондар

«Покоління післявоєнних медиків було дуже 
сильним», –  вважає Тетяна Кондратюк

Доля така – усе життя носити свою печаль глибоко в серці...

вала до своєї палати. Задоволено думала: «Ну 
все, тепер маю здорову дитину. Ніхто не до-
веде, що вона не моя». Настине серце й на 
хвильку не стислося. Їй навіть не спало на 
думку, що вона майже не знайома з жінкою, 
якій «віддала» свою кровинку. Прагнула лише 
одного – мати здорову дитину.

Звісно, друга Настя одразу ж, як тільки взя-
ла дитину годувати, помітила підміну. Зчинила 
страшенний лемент, звинувачуючи медпер-
сонал у недбалості. І, звісно, нічого довести 
не змогла (шкода, що тоді ще не було генетич-
ної експертизи!)... Найвагомішим аргументом 
була бирка на дитячому рученяті. Суперниця 
ж діловито клопоталася біля «своєї» дитини, 
не звертаючи на той лемент уваги. Її скоро й 
додому виписали – дитя ж бо здорове!

А іншій Насті довелося затриматися у 
лікарні. Й не лише через дитину. Після пере-
житого стресу стан її здоров’я погіршився. Не 
спала. Не їла. Дивилася у стелю й міркувала, 
що ж робити. Із заціпеніння вивів дитячий 
плач – мале вимагало свого. Рішення спало на 
думку блискавично: «Не покину цієї дитини. 
Видно, доля моя така. На все Божа воля». І від-
разу ніби якийсь величезний тягар упав з пле-
чей. Пригорнула чужу-свою дівчинку до гру-
дей і відчула таку ніжність... «Нічого, маленька. 
Коли так судилося – будеш моєю. А мамі твоїй 
Господь суддя».

Повернулася Настя додому. Батьки вже 
змирилися з тим, що у пелені принесла, та й 
село потроху вгомонилося. Росла собі мала 
Оленка й майже нічим не відрізнялася від 

здорових дітей. Нікому, навіть матері, Настя 
не зізналася, що виховує чужу дитину. І лише 
здалеку спостерігала, як росте її кровиночка. 
А невдовзі знайшовся й чоловік із сусіднього 
села, який не зважив на те, що наречена має 
«придане» – дитину-інваліда. Вийшла Настя 
заміж та переїхала до чоловіка. Народила 
йому ще трьох здорових дітей. Давала лад 
господарству й ділила порівну материнську 
любов на чотирьох. Щеміло тільки серце, коли 
згадувала про рідну дочку, інколи, приїжджа-
ючи до батьків, крадькома спостерігала за 
нею. А надивившись, поспішала до родини.

Друга Настя так і не вийшла заміж. Не та-
ланило їй з чоловіками. А може, така їй була 
кара за вчинений гріх? Хтозна. Але згодом 
дедалі частіше односельці бачили її напід-
питку. А відтак і зовсім кинулася вона в те 
болото. Воно її засмоктувало, і жінка не во-
ліла з нього вибиратися. Там було добре – ні 
тобі клопотів, ні проблем. Дівчинку забрала 
бабуся, махнувши рукою на непутяще чадо. 
Виховала. Вивчила. Віддала заміж.

А рідна мати, так і не наважившись розпо-
вісти усім правду, носила свою печаль глибо-
ко в серці. І тільки коли приїжджала до батьків, 
ішла до них не звичною стежкою, а завжди чо-
мусь звертала понад будинком, у якому жила 
її дитина... Подивиться, зітхне тяжко, змахне 
непрошену сльозу. І раптом усміхнеться сама 
до себе: «От яка моя красуня. От яка господи-
ня. У неї все гаразд – і я спокійна».

Незабаром Настя віддала заміж і свою-
чужу дочку. Вивчила й менших. Усім допомог-
ла влаштуватися. Онуків діждала. У селі її по-
важають, діти люблять, онуки шанують. Про 
іншу ж Настю мало й згадують – повіялася 
десь світом. Ніхто й не знає, де її шукати...
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ВОЛИНЯНКА  
БЕЛОМОЇНА ЗНОВУ 
ПЕРЕМОГЛА
Андорра

В Андоррі відбувся етап Кубка 
світу з маунтинбайку. Його 
виграла лучанка Яна Беломоїна. 
Це вже друга у сезоні ї ї вікторія на 
етапах Кубка світу. 

Беломоїна подолала трасу за 1 годи-
ну 26 хвилин і 4 секунди й обігнала ви-
знаних лідерів маунтинбайку з Данії та 
Норвегії. 

Наступний етап Кубка світу відбу-
деться 8-9 липня в Швейцарії.

ВОЛИНЯНКИ – 
У ФІНАЛІ ЄВРОЛІГИ
Івано-Франківськ, Мадрид

Збірна України з волейболу за 
сумою двох матчів обіграла 
Іспанію і вийшла до фіналу 
Євроліги.

Після перемоги 3:1 у домашньому 
матчі, який відбувся в Івано-Франківську, 
Україні можна було і програти в гостях, 
але взявши при цьому потрібну кіль-
кість сетів. 

В Іспанії українки зуміли просто до-
тиснути піренейок, які часто банально 
не могли перевести м’яч на чужий бік.

І хоч загалом перемога в матчі діс-
талася іспанкам (3:2), за кількістю ви-
граних сетів у протистоянні до фіналу 
потрапила саме українська збірна, у 
складі якої виступають волинянки Аня 
Степанюк і Тетяна Яцків. 

Суперником збірної України у фі-
нальних матчах буде збірна Фінляндії, 
яка двічі обіграла Словаччину 3:1 і 3:0. 

ДЕЙНА «ЗАПАЛИВ» 
У ПІДНЕБЕСНІЙ
Китай

Луцький баскетболіст Максим 
Дейна став героєм чвертьфіналу 
юнацького чемпіонату світу зі 
стрітболу (баскетбол 3 на 3), який 
відбувався в місті Ченд (Китай). 

Але водночас збірна України, яку 
очолює тренер «Волиньбаскета» Воло-
димир Журжій, не зуміла пробитися далі. 
Хоча фахівці під час мундіалю віддавали 
українцям місце у фіналі змагань. 

Українці виграли усі чотири матчі 
групового етапу проти Катару, Нової Зе-
ландії, Грузії та Бахрейну, ставши найре-
зультативнішою командою турніру.

У чвертьфіналі наші поступалися 
Словенії з рахунком 8:15, але зібрали 
волю в кулак. Роль лідера взяв на себе 
капітан команди – лучанин Максим Дей-
на. Він перевів гру в овертайм – 18:18. 
Утім наші таки програли 18:20, а тради-
ційно сильна в баскетболі Словенія зго-
дом виборола на чемпіонаті «бронзу». 
Чемпіонами ж стали бельгійці.

велоспорт

стрітбол

волейбол

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

легка атлетика

веслування

мотокрос

Амур не дрімає

пута Гіменея

На чемпіонаті 
України з легкої 
атлетики серед 

юніорів Павло Палій і 
Віктор Шумік завоювали 
право  виступити у 
складі збірної України 
на Чемпіонаті Європи 
в Італії, а збірна 
Волинської області 
уперше в історії виборола 
високе третє місце в 
загальнокомандному 
заліку серед збірних 24 
регіонів країни. 

Змагання 26-28 червня відбу-
валися на луцькому «Авангарді» 
й стали завершальними на нашій 
арені у весняно-літньому кален-
дарі. Головною інтригою було ви-
конання нормативів на чемпіо нат 
Європи в Гросетто, а також під-
твердження встановлених рані-

ТРЕТЄ МІСЦЕ В КРАЇНІ Й ДВІ 
ПУТІВКИ НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ

ВИГРАЛИ В СЕРБІЇ І ВДОМА

ше результатів для потрапляння 
до складу збірної України.

Чемпіонами в Луцьку ста-

ли Павло Палій у метанні списа 
(68.81 м), Віктор Шумік у спортив-
ній ходьбі на 10 000 м (42.00.60) 

Павло Палій 20 липня метатиме спис за Україну 
на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Італії

Ю
рій Конкевич

та Влад Шитлюк у бігу на 5 000 м 
(15.27.20). 

«Срібло» сенсаційно завою-
вала Каріна Вегнер у стрибках із 
жердиною. Волинська збірна має 
й три бронзові нагороди. Їх заво-
ювали Андрій Марчук (спортив-
на ходьба, 10 000 м), Дарина Ка-
сян (спортивна ходьба, 10 000 м) 
та Іванна Кух (біг з перешкодами 
на 3 000 м).

Чимало наших спортсменів 
вибороли четверте-шосте місця, 
виступили у фіналах, що й дало 
змогу збірній набрати 670 очок 
у загальнокомандному підсумку 
та випередити такі сильні легко-
атлетичні області, як Дніпропет-
ровська і Київська. Перемогла в 
цьому заліку Харківська область, 
команда міста Києва – друга.

Ковель

Чемпіонат Європи з мотокросу та 
Кубок М. Клімашевського відбулися 
минулих вихідних у Ковелі на 
мототреку урочища Люблинець.

Майже 70 учасників прибули з Польщі, 
Білорусі, Росії, Естонії, Латвії, Литви, Ук-
раїни. Понад 10 тисяч глядачів спостеріга-
ли за видовищною боротьбою за перемогу 
в кожному заїзді. Ковельчани приходили 
сім’ями, аби підтримати спортсменів та 
отримати адреналін.

За підсумками у заїздах 65 см3 перше 
місце виборов Максимілян Чмалік (Поль-
ща). У заїздах 85 см3 перше місце здобув 
латиш Маріс Пумпурс. У класі мотоцик-
лів ОРЕN 500 см3 перемога – у Дмитра 
Асманова (Україна). Серед наймолодших 
учасників (7-8 років) у змаганнях на Кубок 
М. Клімашеського в заїздах мотоциклів 
50 см3 першість здобув Нікіта Бортошевич 
(Білорусь), друге місце – Олександр Фрід-
лендер (Білорусь), третє – Павло Рябчук 
(Україна).

Белград, Ковель

У Белграді відбувся 
чемпіонат Європи 

серед молоді та юніорів з 
веслування на байдарках 
і каное. Українські 
веслувальники 
завоювали 12 медалей: 
вісім золотих, по дві 
срібні та бронзові.

Ковельські веслувальники 
Юрій Вандюк та Андрій Рибачок 
здобули шість медалей. У їхньому 
активі – весь комплект нагород: 
золото, срібло та бронза чемпіо-
нату Європи! У складі каное-
четвірки на дистанції 500 м Юрій 
та Андрій фінішували першими й 
здобули золото чемпіонату. Сріб-
ні нагороди хлопці завоювали 
на дистанції 500 метрів у каное-
двійці.

Бронзу Юрій Вандюк з Андрі-

єм Рибачком у незмінному дуеті 
вибороли на дистанції 1000 мет-
рів.

Крім іменитих веслувальни-
ків, на чемпіонаті Європи серед 
молоді та юніорів Україну пред-
ставили ще двоє ковельських 
веслувальників – Антон Кисіль 

та Назар Остапчук, які виступали 
у «юніорах» та двічі фінішували з 
четвертим результатом на дис-
танції 500 м.

Тим часом у Ковелі відбувся 
відкритий чемпіонат України се-
ред юнаків та дівчат 2001-2002 
та 2003-2004 р. н. з веслування 

АДРЕНАЛІН 
ПО-КОВЕЛЬСЬКИ

prokovel.com

на байдарках і каное. 630 юних 
спортсменів, які представляли 31 
команду з 21 області України та 
Києва, боролися за нагороди.

Загальнокомандну перемогу 
здобула Львівська область, на 
другому місці –  місто Київ, третє 
виборола Херсонська область, а 
команда Волинської області опи-
нилася на високому четвертому 
загальнокомандному місці.

Ковельські веслувальники 
зробили вагомий внесок у скарб-
ничку чемпіонських нагород об-
ласті, в їхньому активі – 25 меда-
лей різного гатунку. Найбільше 
відзначилися Павло Борсук та 
Влад Гочачко. Борсук тричі заво-
ював чемпіонський титул, а Го-
чачко двічі ставав чемпіоном та 
виборов третю сходинку чемпіо-
нату на дистанції 500 м в каное-
одиночці.

Лучанин Дейна – крайній праворуч

fbu.ua

sportarena.com

Яна продовжує впевнено 
штампувати перемоги у 2017 році

prokovel.com

Великобританія

Найкраща тенісистка 
України Еліна Світоліна 
розповіла, як зустріла 
свою любов – британську 
зірку крикету Ріса Топла.

На вечірці на честь Вімбл-
дону Еліна вкотре з’явилася 
в компанії 23-річного бри-
танця. «Ми зустрілися в лон-
донському спортзалі торік. 
Я готувалася до турніру в 
Монреалі. Відразу помітила 
його – це було легко, адже у 
Ріса зріст два метри, – прига-
дує Еліна. – Щодо крикету, то 
я намагалася більше дізнати-
ся про це. До Ріса я нічого не 
знала про цей вид спорту».

Аргентина

Весілля форварда Барселони Ліонеля 
Мессі виявилося справді грандіозним. 

Відразу ж після того, як він узяв за дру-
жину кохану Антонелло Роккуццо, молодята 

ЕЛІНА СВІТОЛІНА ЗНАЙШЛА 
БОЙФРЕНДА В СПОРТЗАЛІ

НА ВЕСІЛЛІ МЕССІ БУЛО 260 
ГОСТЕЙ І 150 РЕПОРТЕРІВ

Незважаючи на те, що 
їхній роман почався не так 
уже давно, Світоліна зазна-
чає, що аж ніяк не з голо-
вою поринула в романтику, 
як і її бойфренд. «Ми дуже 
молоді й маємо продовжу-
вати працювати над своїми 
кар’єрами. Згодом зможемо 
насолоджуватися життям 
і всім іншим. Відтоді як ми 
разом, для мене теніс зали-
шається на першому місці, 
так само, як і крикет для ньо-
го», – каже Світоліна.

У цьому сезоні на її ра-
хунку вже чотири виграні 
турніри й 36 перемог у 44 
матчах.

почали танцювати весільний танець. Під час 
нього аргентинець невдало поцілував дру-
жину, проте парі вдалося уникнути конфузу. 
Доб ре, що поряд виявився їхній син Тіаго. 

Після завершення офіційної частини танці 
стали більш запальними. Усі гості мали спеці-
альні неонові браслети, які класно підсвічува-
ли під час танців.

Примітно, що хоча використання телефо-
нів було заборонене на заході, деяким гостям 
вдалося відзняти певні моменти, в тому числі 
й запальні танці Мессі і його дружини.

Щодо меню, то воно включало стейки, 
різноманітні салати, суші, а також знамениту 
італійську пасту. 

Пара знайома ще з раннього дитинства й 
перебувала у стосунках вже більш як 10 років. 
Лео й Антонелла виховують двох синів – Тіаго 
і Матео.

Українська ракетка №1 
закохана у британця

Чемпіонат зібрав майже 70 учасників 
та понад 10 тисяч глядачів

sportarena.com

Ліонель Мессі з дружиною

Українські веслувальники показали клас

reuters
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Артем Козак – вихованець волинського футболу. 
Перша команда – ДЮСШ «Люблинець», перший 
тренер – Юрій Мазур. Виступав за BRW-ВІК U-14 і 
U-15, ставав бронзовим призером ДЮФЛУ у 2012 
році. Навесні 2014-го дебютував у київському 
«Динамо», того ж року став чемпіоном України, 
2015-го – віце-чемпіоном, був визнаний 
найкращим гравцем фінального турніру 
сезону-2014/2015 у категорії U-17. 
З 2014-го почав грати за «Динамо» U-19 
(всього – 37 матчів, 4 голи). Чемпіон 
України U-19 2016 року. Зіграв 5 матчів у 
юнацькій лізі УЄФА, 11 матчів у юнацькій 
збірній України. 
У серпні 2016 року перейшов до 
грецького ПАОКа з Салонік. 

  Юрій КОНКЕВИЧ
Ковель

  Іван БОГДАНОВИЧ

«Прийшов із академії 
київського «Динамо», 
маючи чимало 

досягнень, хороших відгуків та 
досвід виступів у міжнародних 
турнірах. Це півзахисник із 
хорошою швидкісною технікою, 
який дуже добре виконує штрафні 
удари», – так описує 19-річного 
Артема Козака офіційний сайт 
ПАОКа – одного з найсильніших 
грецьких футбольних клубів. 

В активі ковельчанина Козака – тільки 9 
матчів за молодіжну команду ПАОКа, але від-
разу сім забитих голів, три гольові передачі, 
участь у юнацькій лізі чемпоінів УЄФА та де-
бют за основну команду грецького гранда. 

Цими днями Артем гостював удома, й «Во-
линські Новини» розпитали юного таланта 
про його шлях у великий футбол. 

– У Ковелі наразі набираюся сил перед но-
вим сезоном у Салоніках. Дуже скоро відлітаю 
до Греції, попереду в мене – завершальний 
рік контракту із ПАОКом, – розповідає Артем. 

До одного з найсильніших клубів Греції 
ковельчанин перейшов із юнацької команди 
київського «Динамо». Чомусь минулого літа 
технічний вихованець українського футболу 
не зацікавив надалі нашого гранда, хоча іс-
панські тренери, які на той час керували ака-
демією киян, бачили в Артемові майбутнє. 

– «Динамо» стежило за моєю грою ще тоді, 
коли виступав за команду з Володимира. Але 
коли закінчився контракт із киянами, мені за-
пропонували спробувати у грецькому чемпіо-
наті. Підписав дворічну угоду з ПАОКом. 

Щоправда, майже відразу після приїзду 
до Греції Козак отримав важку травму й пів-
сезону в нього випало. 

– Приємно, що в цей час мене підтрима-
ли у новому клубі. Ніхто не дивився скоса, 
доки я одужував після операції. Після ново-
го року тільки почав бігати. Усі свої сім голів 
у грецькому чемпіонаті U-20 забив навесні, а 
ще встиг зіграти проти «Аякса» в юнацькій Лізі 
чемпіонів, – розповідає Артем.

До Греції юнак потрапив у 18 років, але, 
погоджуючись на переїзд, абсолютно не бо-
явся труднощів, бо давно готував себе до 
кар’єри футболіста. 

– Звісно, коли грав у юнацьких чемпіона-
тах України, то мріяв виступати за «Динамо» 
чи «Шахтар». Але водночас тягнуло й за кор-
дон. Тут інша мова, культура, рівень розвитку 
всього навколофутбольного. Підучив англій-

знай наших

історія

ВИЗНАЧЕНО КАЛЕНДАР 
МАТЧІВ «ВОЛИНІ» У 
ПЕРШІЙ ЛІЗІ
Київ 

У Професійній футбольній лізі 
України (саме вона опікується 
змаганнями в першій лізі) відбулося 
жеребкування календаря 
чемпіонату України серед команд 
першої ліги.

Стартовий поєдинок нового сезону 
«Волинь» зіграє у Чернігові проти міс-
цевої «Десни». Це станеться вже дуже 
скоро – 15 липня. Матч-відкриття чем-
піонату в Луцьку відбудеться 22 липня 
(«Балкани» з містечка Зоря).

Фінішують змагання цього року 
18 листопада, перерв у чемпіонаті фак-
тично немає, а матчі відбуваються часто 
двічі на тиждень. 

Пропонуємо календар домашніх 
матчів «Волині» у 2017 році.
22 липня: «Волинь» – «Балкани» (Зоря);
5 серпня: «Волинь» – «Жемчужина» (Одеса);
13 серпня: «Волинь» – «Черкаський Дніпро»;
26 серпня: «Волинь» – «Суми»; 
3 вересня: «Волинь» – «Оболонь-Бровар» (Київ);
16 вересня: «Волинь» – «Інгулець» (Петрове);
7 жовтня: «Волинь» – «Полтава»;
15 жовтня: «Волинь» – «Гірник-Спорт» 
(Горішні Плавні);
21 жовтня: «Волинь» – «Десна»;
4 листопада: «Волинь» – «Авангард»;
18 листопада: «Волинь» – «Арсенал-Київ».

ЛСТМ – ЧЕМПІОН 
ВОЛИНІ
Володимир-Волинський

Завершальний тур чемпіонату 
Волинської області з футболу 
визначив переможця чемпіонату. 
Доля «золота» вирішувалася 
паралельно у Ковелі та Володимирі. 

У княжому місті луцький ЛСТМ грав 
із місцевим BRW-ВіК, а в Ковелі боратин-
ська «Ласка» змагалася з ФЦ «Ковель-
Волинь». Лучани здобули вольову пере-
могу у Володимирі 2:1 та втретє поспіль 
стали найсильнішою командою Волині, 
адже у Ковелі зафіксовано нічию 1:1. 

Підсумкова таблиця чемпіонату Воли-
ні з футболу сезону 2016/17 рр. засвідчи-
ла таке становище команд: 1. ЛСТМ №536 
(Луцьк) – 43 очки. 2. «Ласка» (Боратин) – 
40, ФЦ «Ковель-Волинь» – 37, «Стир» (Ста-
рий Чорторийськ) – 30, ДЮСШ-ВІК (Воло-
димир) – 26, «Торпедо» (Копачівка) – 26, 
7. «Шахтар» (Нововолинськ) – 20, «Атле-
тік» (Цумань) – 17, «Колос» (Іваничі) – 10.

НЕ СТАЛО СТЕПАНА 
НАКОНЕЧНОГО
Рожище

3 липня помер відомий футболіст, 
легенда волинського футболу 
Степан Наконечний.

Вже у восьмому класі він грав за ко-
манду Рожища на обласних змаганнях. 
1959 року почав грати за київський «Ло-
комотив», а наступного року ця команда 
завоювала Кубок столиці. Степана запро-
сили до збірної УРСР. Він став чемпіоном 
України в складі збірної Києва. 

Восени 1960 року грав за юнацьку 
збірну УРСР у Москві. 1961 року пере-
йшов у «Волинь», яка виступала в пер-
шості СРСР класу «Б». Наконечний – ав-
тор першого хет-трику в офіційних іграх 
«Волині» (перемога 4:1 над рівненським 
«Колгоспником» 1961 року).

Згодом грав за брестське «Динамо», 
СКА (Мінськ), «Спартак» (Андиджан), 
«Ростсільмаш». Залишив футбол через 
травму, почав працювати тренером-
викладачем з футболу в Рожищенській 
дитячо-юнацькій спортивній школі.

У 1970 році його підопічні виборо-
ли друге місце на республіканському 
фінальному турнірі «Шкіряний м’яч». У 
1977 році очолюваний Наконечним ро-
жищенський «Ферммаш» посів третє міс-
це на кубку «Спортивної газети». 

Останні роки життя Степан Наконеч-
ний присвятив тренуванню юнацької ко-
манди в Рожищенській ДЮСШ.

футбол

аматори

втрата

АРТЕМ КОЗАК: 
«ГРЕКИ БОЖЕВОЛІЮТЬ 
ВІД ФУТБОЛУ»

ЖАХИ НА «УЕМБЛІ»

ЯК ЮНЕ ДАРУВАННЯ З ЛЮБЛИНЦЯ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ 
«ДИНАМО» ОПИНИЛОСЯ В ГРЕЦЬКОМУ ЧЕМПІОНАТІ

Фішка ковельчанина Козака – дриблінг 
та добре поставлений удар

ську, мінімально вже знаю грецьку для розу-
міння футбольної лексики, – каже Артем.

Допомогли в адаптації й колишні грав-
ці «Дніпра» Євген Шахов та Лео Матос, які 
нині захищають кольори ПАОКа. Особливо 
зрадів Козакові в Салоніках бразилець. Він 
дуже добре вивчив російську, коли грав у 
Одесі й Дніпрі, тому з’яву Артема зустрів і як 
можливість поспілкуватися про український 
футбол. 

До чого було легко звикати, то це до під-
вищеної уваги до футболу в Греції. 

– На вулицях упізнають навіть гравців мо-
лодіжної команди. Таксисти наввипередки за-
питують, куди підкинути, причому безплатно. 
Коли автобус везе гравців на тренування, з 
магазинів виходять продавці і махають нам 
руками – вітають. Загалом, греки дуже привіт-
ні. Недарма кажуть, що вони та італійці дуже 
схожі на українців, – пригадує Артем.  

Одна з зіркових митей Артема настала в 
матчі його команди проти АЕЛа. ПАОК пере-
міг 4:2, а Козак записав на свій рахунок відра-
зу три голи!

Наступний сезон має бути дуже важливим 
для Артема. Греки всім дають шанс потрапити 
в першу команду або ж крокувати далі у Єв-
ропу. Тож від самого Козака залежатиме шанс 
зачепитися не тільки за молодіжну команду 
ПАОКа.

paok.gr

Про англійського воротаря Фреда 
Барбера у нас практично нічого 

не знають. Це й не дивно – нічого 
особливого як професіонал він 
не досягнув. Закріпитися в еліті 
британського футболу Фред не зміг, 
опинився у заштатному «Уолсоллі», 
а потім щороку віддавався в оренду 
якомусь клубу, змінивши за кар’єру 
аж 12 команд. 

Але прославився він як гравець не сво-
їми ігровими здібностями. У 1992 році світо-
ві фотоагентства облетів знімок – голкіпер 
«Пітерборо» Фред Барбер виходить на поле 
легендарного «Уемблі» на матч із «Стокпорт» 
за право вийти в другий англійський дивізіон. 
На обличчі кіпера... дивна маска персонажа з 
фільму жахів.

BBC швидко ідентифікувало образ воро-
таря – це була маска Фредді Крюгера зі зна-
менитого фільму «Жахи на вулиці В’язів». Як 
ви явилося, Барбер не вперше з’явився на 
пуб ліці в такому вигляді, але це був його де-
бют у ролі ньюзмейкера національного ін-
формаційного масштабу. 

Одна річ веселити публіку в третьому за 
рангом англійському дивізіоні, зовсім інша – 
з’явитися в такому вигляді на святая святих 
футбольної Англії – стадіоні «Уемблі».

Згодом один із партнерів Фреда пригаду-
вав: «Коли ми вийшли у фінал плей-оф у 1992-
му, його попросили не одягати цю маску на 
«Уемблі». Фред не послухався. Але, розумієте, 

я не пам’ятаю його статистику і дати виступів, 
але вихід на поле «Уемблі» в цій масці, падіння 
на коліна і молитва перед уболівальниками в 
такому вигляді – це одна з найбільш кумедних 
речей, які я бачив у житті».

Той матч команда Барбера виграла 2:1 і 
перебралася у вищий дивізіон. У голосуванні 

ВВС «Культовий герой в історії «Пітерборо» 
Фред Барбер з 26% голосів посів третє місце.

Цікаво, що кар’єра Фреда-тренера була 
набагато успішнішою, ніж гравця. Веселун ви-
явився тямущим фахівцем, виховав кількох 
класних кіперів, а також працював зі збірни-
ми екзотичних Оману і Ямайки.

Грати в масці Фредді Крюгера воротарю не 
дозволили, але він налякав суперників перед матчем 

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

Чоловік іде університетом і бачить гру-
пу студентів в ейфорії...

– Чого балдієте?
– Декан з вікна випав!
І тут чоловік помічає студента, який 

ридає...
– А ти чого плачеш?
– Я не бачив!..

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

– А може, ми все забудемо й утечемо?
– Підсудний, сядьте!

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

Студент завалив сесію. Пише мамі sms: 
«Мамо, вигнали з інституту, підготуй тата». 
І одержує відповідь: «Тато готовий, підго-
туйся сам!».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дівчина прийшла до ворожки.
– Мене люблять двоє хлопців. Скажіть, 

кому з них пощастить?
Ворожка розклала карти, потім уважно 

подивилася на дівчину...
– Пощастить Ігорю – з тобою одружить-

ся Дмитро.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Познайомилися чоловік з жінкою на 
курорті. Першого дня чоловік погладив 
жінці руку. Другого дня – ліктик. Третього, 
коли чоловік наважився зачепити жінку за 
плече, вона роздратовано сказала: 

– Ви що думаєте, я сюди на півроку 
приїхала?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Любий, пам’ятаєш, ти влітку на рибо-
ловлю ходив? 

– Ну... пам’ятаю, а що? 
– Та так... Щука твоя дзвонила, сказала, 

що вагітна...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Професор на лекції:
– Студенти, не соромтеся, питайтеся. 

Дурних питань не буває, бувають лише 
дурні відповіді.

– Пане професоре, а якщо я стану на 
трамвайні рейки двома ногами, а руками 
зловлюся за лінію електропередачі, я по-
їду, як трамвай?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік та жінка лежать на ліжку і див-
ляться в стелю. Думки жінки: «Мовчить... 
Не хоче розмовляти... Напевно, він уже 
розлюбив мене, у нього є інша. Стосункам 
кінець...». Думки чоловіка: «Муха... Муха на 
стелі... Як же вона тримається?»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Учителька: 
– Діти, назвіть єдиного звіра, якого бо-

їться лев. 
Петрик, не роздумуючи: 
– Левиця, Маріє Петрівно!

Жартівливий гороскоп на 6 – 12 липня
Овен (21.03 – 20.04)
Дмитро Монатик 
1 квітня 1986 р.
Співак
Зорі тішитумуть вас 
популярністю в середовищі 
«до 16 і молодші», але, щоб 
далі завойовувати серця, 

доведеться згадати рідну мову й рідну 
землю. Ймовірність нової перевірки 
безвізу висока, тримайте документи 
напоготові. 

Телець (21.04 – 21.05)
Юрій Моклиця 
5 травня 1982 р.
Колишній заступник міського 
голови Луцька
Виправдання будуть 
запізнілими, обіцянки все 
з’ясувати – неповноцінними, 

а звинувачення скидатимуться на 
махання кулаками після сварки. Є шанс 
піти ще гарніше, ніж у вас це нещодавно 
вийшло. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Андрій Козюра 
6 червня 1979 р.
Депутат Луцькради
Не знатимете, де себе 
припнути й куди себе подіти. 
Зорі кажуть, що варто почати 
збирати в єдину картинку 

фрагменти усіх пазлів, але не керуватися 
при цьому правилами з «Косинки». Тримайте 
лук напоготові!

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Депутат Луцькради
Опоненти радітимуть навіть 
найменшому чорному жучку 
на вашій білій сорочині, 
тому не давайте їм приводу 

й коли можна – виберіть щось молодіжне і 
неофіцйне. Уладнати всі справи допоможе 
природна колізія на кшталт спеки. 

Лев (24.07 – 23.08)
Володимир Рудюк 
4 серпня 1963 р.
Президент Федерації легкої 
атлетики Волинської області
Коли не знатимете, що 
далі робити і куди далі 
йти, виберіть найлегше – 

повчіться розумних кроків десь у далекому 
зарубіжжі. Приготування до мандрів часто 
цікавіші за поїздки. Відновіть полювання за 
хорошою фізичною формою.

Діва (24.08 – 23.09)
Анатолій Силюк 
16 вересня 1958 р.
Директор Волинського 
краєзнавчого музею
Матимете давно заслужений 
авторитет, але зверніть 
увагу на чари та мантри. 

У колективі хтось нерівно дихає до 
вас, намагаючись зробити музейним 
експонатом. Діви муситимуть пильнувати за 
розстановкою зір і пролітанням комет. 

Терези (24.09 – 23.10)
Ірина Климець 
4 жовтня 1994 р.
Метальниця молота
Цього разу Олімп не 
зможе проігнорувати вашу 
наполегливість. Тим більше, 
що все буде тільки у ваших 

руках. Тому до молота в правій руці зорі 
вручать серп, аби жати купони радості та 
перемоги.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Віктор Левандовський 
15 листопада 1977 р.
Керівник IT-компанії Іnternetdevels
Професійні ревнощі не 
дадуть відпочити, і на зміну 
«Петі» в електронний світ 
увірветься «Вітя». Тремти, 

плането, Скорпіони крокують. Загалом 
тиждень видасться не вірусним, але й не 
«друпальним».

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олег Кіндер 
10 грудня 1960 р.
Міський голова Ковеля
Аби навчитися збирати 
сміття, спочатку спробуйте не 
викидати його з дому. Нарешті 
вам вдасться упіймати птаху 

щастя завтрашнього дня й не копирсатися 
у позавчорашніх розбірках другої 
свіжості. Запустите ще один потяг у світле 
майбутнє.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Валерій Маренич 
1 січня 1946 р.
Народний артист України
А чому б Козорогам не втнути 
щось грандіозне і слізне?! 
Спробуйте скористатися 
заслуженою людською 

любов’ю і повагою. Головне – знайти людей, 
яким у ці часи можна довіритися, які не 
обдурять. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Юрій Гупало
29 січня 1973 р. 
Депутат Волиньради
Матимете нагоду показати 
себе у всіх іпостасях. Будете 
водночас і швець, і жнець, і на 
дуді грець. Не забувайте, що 

світ, як і м’яч, – круглий, а правила життя, 
як майданчик у ваших іграх, – обмежені. 
Мандри світом не варто афішувати. На 
Олімпі образяться.  

Риби (20.02 – 20.03)
Ігор Грицюк 
26 лютого 1986 р.
Колишній директор 
Луцького підприємства 
електротранспорту
Доспіваєте свою пісню й 
передасте справи спокійно. 

Усе, що можна, Риби промовили для ВРХ 
раніше. Не забудете пом’янути незлим 
тихим усіх і незрозумілим підете в політику.  
Спокій вам не снитиметься. 

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

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 6 – 12 липня

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 ТЕАТР ЛЯЛЬОК ПОНАД СТО РОКІВ РОЗВАЖАЄ ЛУЧАН
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта 
hroniky.com
Луцьк

Історія Волинського 
обласного театру ляльок 
почалася в далекому 

1909 році з маленького 
електротеатру.

Тоді член Луцької міської думи 
Л. Ельберт частково за власні, част-
ково за міські гроші вирішив кру-
тити фільми. Він відкрив електро-
театр «Одеон», який став одним із 
перших луцьких кінотеатрів, у той 
час – німих. Коли в 1920-х роках 
Луцьк опинився у складі Другої Речі 
Посполитої, міська влада вирішила 
зробити тут кінотеатр. За проектом 
архітектора Казимира Школьниць-

О
лександр Котис

board.lutsk.ua

Наш часТеатр у 1970-х роках

кого зробили добудову приміщен-
ня, і 10 травня 1925 року Міський 

кінотеатр урочисто відкрили.
Після війни тут розмістили об-

ласний драматичний театр імені 
Шевченка. Потім для нього збуду-

вали окреме приміщення, а в цьому 
утворили театр ляльок. Наприкінці 
дев’яностих театр виконував роль 
сцени, на якій зароджувалося де-
мократичне життя міста.

19 серпня 1989 року в театрі від-
булася установча конференція во-
линського осередку Народного Руху 
України. Приміщення театру для 
такої події вибрали, бо це було ней-
тральне, аполітичне місце. На сцені 
вивісили блакитно-жовтий прапор 
із тризубом. Зараз про цю подію на-
гадує меморіальна дошка на голов-
ному фасаді театру. Зовні театр має 
цілком радянське сталінське убран-
ня – колони з зірочками, барельєфи 
з колосками. Але це не заважає йому 
бути в центрі багатьох культурних 
подій, особливо музичних. Зал має 
добру акустику, тож тут частенько 
проводять джазові фестивалі.
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погляд у минуле

6 липня – Олександр, Федір, 
Артем, Корнилій, Митрофан, 
Святослав, Герман, Йосип, 
Олексій
7 липня – Іван, Петро, Микита
8 липня – Петро, Давид, 
Василь, Прокіп, Костянтин
9 липня – Іван, 
Тихон, Денис, 
Георгій, 
Павло
10 липня – 
Самсон, Юрій, 
Мартін, 
Володимир
11 липня – Іван, 
Сергій, Павло, 
Герман, Осип
12 липня – 
Петро, Павло

6 липня – Олександр, Федір, 
Артем Корнилій Митрофан

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 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 26 700 прим. Замовлення: 24692.

  призовий сканворд
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Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 12 липня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – кухонний набір 
(сільниця, перечниця, серветниця).
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________
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* 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 c5 
2. К:c4#

Завдання. Хід чорними. Мат у два ходи.

1

2

3

4

5

6

7

8

h  g  f  e  d  c  b  a

Домалюйте 
та розфарбуйте 
лева у кольори, 
вказані на зразку.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

6 місяців – 89,6689,66 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

98008Передплатний індекс

«ПРОФЕСІЙНЕ» СВЯТО ПОЦІЛУНКІВ

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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Відшукайте правильну тінь.

Щорічно 6 липня 
відзначають Всесвіт-

ній день поцілунків.
Це неофіційне свято 
запровадили в XIX столітті 
у Великобританії. Понад 
20 років тому його 
затвердила Організація 
Об’єднаних Націй.

Учені вже неодноразово прово-
дили дослідження в рамках філемато-
логії (наука про поцілунки). Зокрема, 
було встановлено, що романтичний 
поцілунок двох закоханих не тільки 
створює емоційний сплеск, а й викли-
кає активізацію діяльності цілої низки 
гормонів. Було доведено, що в крові 
тих, хто цілується, зменшується рі-
вень кортизолу, який провокує стре-
сові стани, натомість збільшується 
концентрація окситоцину – «гормону 
довіри», або «гормону кохання».

Пропонуємо вам кілька найцікаві-
ших фактів про поцілунки.

• Є люди, що панічно бояться по-

цілунків. Така фобія називається фі-
лемафобією.

• У середні віки поцілунками 
скріплювали контракти й укладали 
договори. Може, саме тому укладан-
ня шлюбу скріплюється поцілунком.

• Стародавні римляни при вітан-
ні цілували одне одному очі.

• Більшість людей схиляють го-
лову вправо під час поцілунку (при-
чому це не залежить від того, люди-
на правша чи лівша).

• Французький поцілунок ви-
гадали не французи. Вони його так 
навіть не називають.

• Крім людей, цілуватися вміють 
навіть собаки й коні, а мавпи цілу-
ються майже так само, як і люди.

• Фільм «Дон Жуан» вважається 
стрічкою з найбільшою кількістю 
поцілунків – 127.

• Найдовший поцілунок було 
зафіксовано у Лондоні 5-6 червня 
2005 року. Пара цілувалася протя-
гом 31 години.

m
yplanet.com

.ua

День цілунків вигадали ще у XIX ст.
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  За матеріалами 
BBC Future

дивацтва геніїв ЕЙНШТЕЙН СПАВ ПОНАД 
10 ГОДИН ЩОДНЯ І
НЕ НОСИВ ШКАРПЕТОК

ЧАСТИНА ЛЮДСТВА 
МОЖЕ ЗАГИНУТИ 
ВІД СПЕКИ

Якщо викиди вуглецю не знизяться, 
до 2100 року смертельна спека 

може загрожувати 75% людства, 
передає National Geographic.

Усе залежить від кількості викидів пар-
никових газів СО2. Якщо вони не зменшать-
ся, то людство зіткнеться зі смертельно не-
безпечними температурами, за яких троє з 
чотирьох людей можуть загинути.

Група американських та британських 
учених такі висновки зробила, проаналі-
зувавши понад 1,9 тисячі досліджень за 
останні 40 років. В основному в даних була 
статистика смертності людей через підви-
щення температури.

Також повідомляється, що навіть за 
умови скорочення викидів кожен другий 
житель Землі буде стикатися зі смертель-
но небезпечною температурою протягом 
двад цяти днів на рік. А епіцентром спеки 
стануть тропічні регіони планети.

прогноз учених

Славетний винахідник 
і фізик Нікола Тесла 
щоночі по 100 разів 

згинав та розгинав пальці 
ніг. Не зовсім зрозуміло, 
як ці вправи йому 
допомагали, та сам Тесла 
стверджував, що вони 
стимулювали його мозкові 
клітини.

Видатний математик XX століття 
Пал Ердеш, відомий неймовірною 
кількістю опублікованих праць, відда-
вав перевагу іншому виду стимуляції. 
Він проводив 20-годинні математичні 
сесії під дією амфетаміну. Якось друг 
Ердеша заклався з ним на 500 дола-
рів, що він не витримає без наркотику 
й місяця. Ердеш виграв, але заявив, 
що прогрес математичної науки було 
відкинуто на місяць назад.

Ньютон, приміром, хвалився пе-
ревагами безшлюбності. По смерті 
1727 року він залишив нотатки на 
10 мільйонів слів, які повністю зміни-
ли наше уявлення про Всесвіт. Судячи 
з усього, він так і помер незайманим. 
Тесла, до речі, також був затятим хо-
лостяком, хоча пізніше й стверджу-
вав, що закохався в голубку.

Багато інших блискучих учених 
мали надзвичайно дивні звички. Пі-
фагор категорично відмовлявся їсти 
боби, а Бенджамін Франклін голяка 
приймав повітряні ванни. Воістину, 
шлях до величі вимощений дива-
цтвами.

А що, як раптом це – не просто 
забобони? Вчені дедалі більше пе-
реконуються, що інтелект є не лише 
щасливим збігом генетичних обста-
вин. Останні дослідження доводять, 
що різниця між інтелектуалами і їхні-
ми не надто розумними однолітками 
в зрілому віці на 40% залежить від 
впливу навколишнього середовища.

Подобається вам це чи ні, але 
щоденні звички потужно впливають 
на наш мозок, змінюючи його струк-
туру, а відтак і спосіб нашого мис-
лення. З усіх геніїв в історії найбільш 
екстравагантними звичками міг по-
хвалитися Альберт Ейнштейн.

10 ГОДИН СНУ І 
ВІДПОЧИНОК УДЕНЬ

Загальновідомо, що сон дуже 
корисний для мозку, а Ейнштейн до-
тримувався цього правила більше, 

ЧИ МОЖУТЬ ДИВНІ ЗВИЧКИ ВИДАТНИХ ЛЮДЕЙ 
ПРОЛИТИ СВІТЛО НА ПРИРОДУ ГЕНІАЛЬНОСТІ?

ніж будь-хто. Кажуть, він спав що-
найменше 10 годин щодня, майже в 
півтора раза більше за середньоста-
тистичного американця, який спить 
трохи менш як 7 годин.

Деякі найбільш радикальні від-
криття в історії наукової думки, зок-
рема періодична таблиця, структура 
ДНК і теорія відносності самого Ейн-
штейна спали на думку їхнім авторам 
саме під час сну. Але чи підтверджу-
ють це наукові дослідження?

Ще 2004 року німецькі дослідни-
ки спробували перевірити цю ідею 
за допомогою простого експеримен-
ту. Його учасники мали розв’язати 
правило гри в числа. Експеримент 
показав, що ті студенти, яким під 
час восьмигодинного випробування 
дозволяли поспати, виконували зав-
дання удвічі частіше.

Як відомо, мозкова активність 
під час сну має кілька циклів, основні 
з яких – фази швидкого і глибокого 

КУРІННЯ ЛЮЛЬКИ
Альберт Ейнштейн був затятим 

курцем, відомим в університетських 
колах не лише своїми теоріями, але 
й хмаркою диму біля голови. Він 
вважав, що куріння «сприяє спокій-
ному та неупередженому судженню 
в будь-яких справах». Розповідають, 
що він навіть збирав недопалки на 
вулиці й набивав свою люльку решт-
ками тютюну.

Така поведінка не зовсім прита-
манна генію, але на його захист мож-
на сказати, що практично до 1962 
року зв’язок між курінням тютюну і 
раком легенів та іншими хворобами 
не був офіційно визнаний.

Тепер відомо, що куріння зупи-
няє формування нейронів, стоншує 
кору головного мозку і позбавляє 
його кисню. Отже, Ейнштейн був ро-
зумним радше попри свою звичку, 
ніж завдяки ній.

А втім, є одна таємниця. 15-річне 
спостереження за звичками і спосо-
бом життя 20 тисяч американських 
підлітків встановило, що незалежно 
від віку, етнічної приналежності або 
освіти, розумніші діти більше кури-
ли в дорослому віці, ніж їхні одно-
літки.

Пояснити це вчені поки ще не 
змогли, та й феномен цей спостері-
гається аж ніяк не всюди. У Велико-
британії, приміром, курці зазвичай 
мають нижчий коефіцієнт інтелекту.

БЕЗ ШКАРПЕТОК
Список дивацтв Ейнштейна був 

би неповним без згадки про його 
пристрасну ненависть до шкарпе-
ток. «Ще в дитинстві я помітив, що 
великий палець завжди протирає 
дірку в шкарпетці, – писав він у листі 
своїй кузині, а пізніше дружині Ельзі. 
– Тому я перестав їх носити».

Пізніше, коли він не міг знайти 
свої сандалії, то надягав череви-
ки дружини без задників. Чи давав 
цей хіпстерський вигляд Ейнштейну 
якусь користь – невідомо.

Науковці поки не досліджували 
переваги ходіння без шкарпеток. 
Проте з’ясували, що люди показу-
вали гірші результати в тестах на 
абстрактне мислення, якщо під час 
випробування були вбрані в повсяк-
денний одяг, на відміну від більш 
формального.

А наостанок – порада від самого 
Ейнштейна.

«Головне – не припиняти ста-
вити собі запитання, – зазначив він 
в інтерв’ю журналу LIFE 1955 року. 
– Цікавість існує зовсім недаремно».

сну. Раніше вважалося, що саме фаза 
швидкого сну є найважливішою для 
пам’яті і навчання. Та це ще не все. 
Під час глибокого сну мозок пере-
живає кілька сплесків активності.

Дослідники довели, що ті, в 
кого таких сплесків багато, здатні 
розв’язувати нестандартні проблеми 
й використовувати логіку в нових си-
туаціях. Цікаво, що це не пов’язано з 
іншими видами розумової діяльності, 
приміром, здатністю запам’ятовувати 
факти і цифри. Ось чому Ейнштейн 
зневажав формальну освіту, а також 
радив не забивати голову тим, що 
можна знайти в словнику.

На щастя для Ейнштейна, він 
також регулярно дрімав удень. Як 
свідчить легенда, щоб не спати над-
то довго, він тримав у руці ложку і 
металеву миску, які з гуркотом пада-
ли на підлогу, якщо він засинав над-
то глибоко.

ЩОДЕННІ 
ПРОГУЛЯНКИ

Ейнштейн ні на що не проміняв 
і своїх щоденних прогулянок. Коли 
він працював у Прінстоні, то щодня 
ішов туди пішки майже 2,5 км і стіль-
ки ж назад. Він наслідував інших 
сумлінних ходаків, зокрема Дарвіна, 
який робив по три 45-хвилинні про-
гулянки щодня.

Ходіння не тільки робить вас фі-
зично сильнішими, але й покращує 
пам’ять, творчий потенціал і здат-
ність розв’язувати проблеми. При-
наймні для творчості прогулянки на 
свіжому повітрі дуже корисні.

Під час ходіння лобні долі моз-
ку, які переважно відповідають за 
пам’ять, судження і мовлення, трохи 
знижують активність. У результаті 
мозок перемикається на геть інший 
тип мислення. Під час нього може 
з’явитися осяяння, якого ви ніколи 
не дочекались би за робочим столом. 
Жодних пояснень цього явища поки 
немає, але переваги піших прогуля-
нок мають дуже привабливий вигляд.

СПАГЕТІ НА СНІДАНОК, 
ОБІД ТА ВЕЧЕРЮ

Цікаво, а що їдять генії? Ейн-
штейн колись жартував, що найбіль-
ше в Італії йому сподобалися спагеті 
і математик Леві-Чивіта.

Хоча репутація у вуглеводів не 
надто хороша, Ейнштейна це не 
зупиняло. Відомо, що мозок є най-
більш жадібним до харчування ор-
ганом. Він споживає 20% енергії тіла, 
хоча його вага складає лише 2%. Мо-
зок Ейнштейна важив іще менше – 
1230 грамів, тоді як мозок дорослої 
людини в середньому має вагу 1400 
грамів.

Як і інші частини тіла, мозок 
віддає перевагу простим моноса-
харидам, як-от глюкоза, яка роз-
щеплюється з вуглеводів. Нейрони 
вимагають постійного підживлення і 
погоджуються на інші джерела енер-
гії тільки в крайньому разі. І в цьому 
полягає проблема.

Попри любов до солоденького, 
мозок не має жодного способу збе-
рігати енергію, а тому щойно рівень 
глюкози в крові падає, він швидко 
розряджається. Усім знайомі легке 
запаморочення та плутанина в дум-
ках, які ми відчуваємо, якщо не по-
обідаємо.

Одне дослідження також довело, 
що люди, які сидять на низьковуг-
леводних дієтах, мають повільнішу 
реакцію та зниження просторової 
пам’яті. Хоча такий ефект спостері-
гався тільки спочатку. За кілька тиж-
нів мозок пристосовувався викорис-
товувати енергію з інших джерел, 
приміром, з білків.

Глюкоза може стимулювати мо-
зок, та це не означає, що об’їдатися 
спагеті – гарна ідея. Як свідчать до-
слідження, користь мозку приносять 
лише 25 грамів вуглеводів, а от вдві-
чі більша доза, навпаки, уповільню-
ватиме його роботу. 25 грамів – це 
приблизно 37 смужок спагеті, що на-
багато менше, ніж звичайна порція в 
ресторані.

paul-schultz.livejournal.com

Альберт Ейнштейн – 
найекстравагантніший з геніїв
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