
ШАНС НА ЩАСТЯ
 

Якби цієї миті в Тані запитали, чого 
їй бракує для повного щастя, 

вона не вагаючись відповіла б, що 
немає в світі щасливішої від неї. 
Хоча страждань та поневірянь, яких 
їй довелося зазнати свого часу, 
вистачило б на кілька доль. 
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ВИБОРИ ПІД 
ПИТАННЯМ: ЧОМУ 
В КИЄВІ ДАЛИ 
ЗАДНЮ 

політична кухня 

на стор. 23на стор. 23
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Приймаємо приватні  
оголошення та вітання

 детальніше на стор. 17
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вітаю
шукаю

 читайте на стор. 18

КП «ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС»: 
ЯК ЛЕГАЛЬНО 
ВИДОБУВАТИ 
БУРШТИН

НЕОБЕРЕЖНІ СЛОВА 
ВЕДУТЬ ДО СУДУ

 

21-річного лучанина підозрюють у 
посяганні на державну цілісність 

та лад. Звинувачення досить серйозні, 
як і відповідальність за такі дії. 

варто знати

мереживо долі

 читайте на стор. 6

ВОЛИНСЬКІ ЧОРНИЧКИ 
СМАКУЮТЬ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

 читайте на стор. 19

(НЕ)ЛЮДСЬКІ ЗЕМЛІ: 
ГРОМАДИ НЕ МОЖУТЬ 
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ 
УГІДДЯМИ

Через незрозуміле і непрозоре 
земельне законодавство на Волині, 

та й в Україні загалом – земельний 
колапс. Місцеві громади не можуть 
розпоряджатися угіддями, які є на 
їхній території, бо земля за парканом 
крайньої сільської хати – власність 
держави.

земельний колапс

У Мощаницькому лісництві з обох 
боків лісової дороги помітно 
автомобілі, велосипеди. Люди масово 

в лісі. Цього року за кілограм чорниці 
заготівельники дають від 30 грн. Небагато, 
особливо зважаючи на те, що назбирати 
кілограм ягід зараз дуже непросто. Проте 
знайти кращий заробіток у селі можуть не 

всі й не завжди. Тому місцеві зізнаються: 
розпочався сезон заробітків. Зараз – 
чорниця, тоді одразу – гриби. Так, родина 
за сезон може назбирати навіть не один 
десяток тисяч гривень – як кому вдається. 
На ліс у людей велика надія.

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 7
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ФРАНЦІЯ ХОЧЕ 
ВІДМОВИТИСЯ 
ВІД АВТО НА БЕНЗИНІ 
Влада Франції хоче до 2040 року заборо-
нити продаж усіх автомобілів на бензині 
або дизпаливі. Міністр екології країни 
Ніколя Юло повідомив, що до 2050 року 
Франція планує стати країною з нульо-
вим балансом викидів вуглецю, передає 
ВВС. За статистикою, частка гібридних 
авто у Франції складає 3,5% ринку, а 
електромобілів – лише 1,2%.

ДУМКА 43% РОСІЯН: 
РЕПРЕСІЇ ЗБЕРЕГЛИ 
ПОРЯДОК
43% росіян вважають, що без сталін-
ських репресій неможливо було б 
зберегти порядок у країні. Такими є 
результати дослідження, яке провели 
Всеросійський центр вивчення громад-
ської думки, Музей історії ГУЛАГу та 
Фонд Пам’яті, передає «Дождь».

ЄВРОСОЮЗ 
ПОПОВНИЛО 
1,5 МЛН ЕМІГРАНТІВ 
Населення Євросоюзу станом на 1 січня 
2017 року складало 511,8 млн осіб по-
рівняно з 510,3 млн рік тому. У 2016 році 
в ЄС зафіксували приблизно однакову 
кількість народжених і померлих (по 5,1 
млн), а це означає, що природна зміна 
населення ЄС була нейтральною. Зміна 
населення (позитивна, на 1,5 мільйона 
жителів або 3%) зумовлена міграцією, 
інформує «Європейська правда». 

КАТАР ВИМАГАТИМЕ 
КОМПЕНСАЦІЇ ЧЕРЕЗ 
БЛОКАДУ 
Уряд Катару повідомив про формуван-
ня комітету для відшкодування збитків, 
яких було завдано в результаті ізоляції 
чотирма арабськими країнами. Він буде 
розглядати заяви приватних компаній, 
держустанов та приватних осіб. Як ві-
домо, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ 
та Бахрейн розірвали дипломатичні та 
економічні зв’язки з Катаром і звинува-
тили його у підтримці тероризму. Катар 
неодноразово відкидав звинувачення. 

ВІРУС АТАКУЄ 
ТЕЛЕФОНИ 
Вірус CopyCat атакував пристрої, які 
працюють на системі Android. Наразі по-
над 14 мільйонів користувачів у всьому 
світі стали жертвами хакерської атаки. 
Програму-шпигуна виробники поширю-
ють за допомогою ММС-повідомлень.  

ЗАТРИМАЛИ 
МАЙЖЕ ПІВСОТНІ 
ВОЛОНТЕРІВ НАВАЛЬНОГО 
Поліцейські затримали 48 волонтерів 
штабу російського опозиційного полі-
тика Олексія Навального, які роздавали 
у Москві листівки в рамках агітаційного 
Великого суботника, повідомляє «Меду-
за». На активістів складають протоколи 
за статтею про порушення порядку про-
ведення мітингів. 

ІРАК ОГОЛОСИВ ПЕРЕМОГУ 
НАД ІДІЛ 
Прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді 
офіційно оголосив про перемогу над те-
рористичним угрупованням «Ісламська 
держава». За його словами, місто Мосул, 
яке екстремісти захопили 2014 року і в 
якому вони проголосили свій «халіфат», 
уже повністю визволено. 

УСПІШНО ВИПРОБУВАЛИ 
ВАКЦИНУ ПРОТИ РАКУ
Онкологи зі США, Німеччини та Австрії 
довели, що вакцини проти раку, які 
вони випробували, безпечні й клінічно 
ефективні для профілактики мелано-
ми. Дослідження було опубліковано в 
журналі Nature, повідомляє УНІАН. У 
чотирьох із шести пацієнтів, яким зро-
били щеплення, протягом приблизно 
двох років не спостерігалося рециди-
вів меланоми.

світова хроніка ЛУЧАН ЗМУШУЮТЬ ПЛАТИТИ 
ЗА НЕСПРАВНИЙ ЕВАКУАТОР

Бендеру і не снилося 

КОЛИШНЬОГО ВИСОКОПОСАДОВЦЯ 
ПІДОЗРЮЮТЬ У КОРУПЦІЇ 

звинувачення 

сумна статистика резонанс 

БІЛЬШІСТЬ ВОЛИНЯН 
ВВАЖАЮТЬ СЕБЕ БІДНИМИ  

ВІЗ ДО 
ТУРЕЧЧИНИ 
У РАБСТВО

ГОРОДИ ПОПСУВАЛИ ДИКІ КАБАНИзнахабнілі сусіди 

Луцьк 

За оренду несправного 
евакуатора 
комунальне 

підприємство Луцька 
має заплатити власнику 
гроші – таке рішення 
Апеляційного суду в 
Рівному.

Нагадаємо, у жовтні минулого 
року на дорогах Луцька з’явився 
перший евакуатор. Проте згодом 
стало відомо, що він може під-
німати аж ніяк не всі автомобілі – 
джипи та навіть мікроавтобуси для 
нього непідйомні.

У результаті авто підняло лише 
дві машини, заплатили орендну 
плату за місяць, а сам евакуатор на 
дороги більше не виїхав, бо весь 
час був на ремонті.

Проаналізувавши ситуацію, 
директор комунального підприєм-
ства «АвтоПаркСервіс» Сергій Де-

платити бізнесмену близько 84 ти-
сяч гривень.

«У березні я прийшов на по-
саду. Побачив, що з листопада до 
березня машина на ремонті, від-
так «АвтоПаркСервіс» не випла-
чував за оренду евакуатора. Тому 
вирішив розірвати договір, який у 
жовтні 2016 року підписав тодішній 
профільний заступник луцького 
міського голови Сергій Григоренко 
з ПП «Паритет-захід». Нещодавно 
відбулося засідання у рівненсько-
му апеляційному суді, і ми його 
програли», – інформував керівник 
комунального підприємства.

Та додав, що з рішенням не по-
годжуються й будуть подавати ка-
сацію. Цікаво, що, здавши машину в 
оренду, вже через 20 днів власник 
Володимир Пащенко виставив її на 
продаж.

нисенко розірвав договір, адже 
для того, щоб він був «у плюсі», 
потрібно на місяць евакуйову-
вати по 150 машин.

Утім це не сподобалося 
медіаменеджеру і ресторато-

ру Володимиру Пащенку, який 
є власником евакуатора MAN 
2001 року випуску з державним 
номером АС7814ВК.

Апеляцію комунальне під-
приємство програло й має ви-

volynnew
s.com

Луцьк 

Екс-заступника міського голови Луцька 
Сергія Григоренка підозрюють у корупції. 
У тексті ухвали про тимчасовий доступ до 
речей та документів, яку видав Луцький 
міськрайонний суд 12 червня цього року, 
слідство припускає, що Григоренко, 
зловживаючи службовим становищем, 
вплинув на голову тендерного комітету.

Відтак це призвело до перемоги санаторію 
матері і дитини «Пролісок» на відкритих тор-
гах щодо надання послуг санаторіїв та інших 
оздоровчих закладів з психологічної реабілі-
тації учасників АТО та членів їхніх сімей.

Санаторій очолює депутат Волиньради, ко-
лишній однопартієць Григоренка (його виклю-

чили з «Батьківщини» у 2016-му) Валентина 
Касарда. До слова, торік здравниця була заді-
яна у скандалі: члени Спілки воїнів АТО Волині 
звернулися до керівників області з тим, щоби 
терміново вжити заходів для запобігання про-
дажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв 
на території санаторіїв, профілактичних закла-
дів Волині і в односторонньому порядку розі-
рвати договір з директором санаторію матері 
та дитини «Пролісок» Валентиною Касардою. 
Аналогічне звернення підготували й від імені 
обласної організації Української спілки вете-
ранів Афганістану та скерували його голові 
обласної ради Ігорю Палиці й голові облдерж-
адміністрації Володимиру Гунчику. Сергій Григоренко

vip.volyn.ua

Ковельський район 

Господарські земельні ділянки жителів 
села Кашівка Велицької об’єднаної громади 
(Ковельський район) потерпають від диких 
свиней. Тварини з ближніх лісів псують 
городину, інформує Асоціація ОСББ. Люди 
пересаджували свої насадження на великих 
полях уже тричі. Збільшенню популяції тварин 
сприяють мисливці, стверджують у селі.

Лісовими масивами поблизу, які було від-
дано для ведення мисливського господар-
ства, користується громадська організація 
«Мисливсько-рибальський клуб «Стохід-
Козацький». Здійснювати адвокаційну діяль-
ність із захисту прав та інтересів жителів до-
помагають експерти Волинського ресурсного 
центру розвитку місцевої демократії.

Члени Велицької громади зібрали підпи-
си під зверненням до голови Волинської об-
ласної державної адміністрації Володимира 
Гунчика, голови Волинської обласної ради 
Ігоря Палиці, голови профільної депутатської 
комісії Василя Столяра та голови Волинсько-
го обласного управління лісового та мислив-
ського господарства Олександра Кватирка із 
проханням втрутитися у конфлікт між селя-
нами та мисливцями, адже ситуація стає все 
гострішою. Більше того, для багатьох жителів 
сіл псування їхніх численних насаджень на 
полях є питанням економічного виживання.

Минулоріч представники громади складали 
акти щодо пошкоджених насаджень та урожаю, 
але жодних дій з боку відповідальних органів 
не було. 

Волинь 
За даними вибіркового соціологічного 
опитування щодо самооцінки населенням 
рівня своїх доходів та економічних 
очікувань на майбутнє, більш як 
половина домогосподарств Волині 
(54%) віднесли себе до бідних. 

Троє з семи – до небідних, але ще не 
представників середнього класу, троє зі 
ста – до представників середнього кла-
су. До заможних не віднесло себе жодне 
домогосподарство, як і загалом в Україні, 
повідомили у головному управлінні статис-
тики у Волинській області.

Щоб не почуватися бідними, кожне чет-
верте домогосподарство області вважає, 
що грошовий дохід має становити від 4000-
5000 грн на одну особу на місяць, кожне 
п’яте-шосте – від 3000 грн до 4000 грн, кожне 
дев’яте – від 9000 грн до 10000 грн.

За умови значного збільшення доходів по-
ловина респондентів спрямувала б додаткові 
кошти насамперед на відпочинок. 42% – на 

поліпшення житлових умов, 41% – на лікуван-
ня, 38% – на придбання одягу та взуття, трети-
на – на накопичення.

Розподіл домогосподарств за очікування-
ми щодо змін їхнього матеріального станови-
ща на наступні 12 місяців засвідчив, що п’ять з 
кожних одинадцяти домогосподарств вважа-
ють, що їхній матеріальний стан залишиться 
без змін, три з тринадцяти сподіваються на 
його покращення, одне з шести вважає, що 
відбудеться погіршення становища.

огічного
населенням
чних
к 
лині
. 

ле ще не 
ууууу, троє зі 
оооогооо о кла-

бббббееее ееее жодне
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Львів 

Волинські правоохоронці затримали 
31-річного зловмисника, який 
вербував жінок у сексуальне рабство. 
Операція відбулася в міжнародному 
аеропорту «Львів» імені Данила 
Галицького.

Затриманий виявився українцем родом 
з Одеси, який віз до Туреччини двох жінок 
для експлуатації в сексуальній індустрії. 

31-річний чоловік пропонував мо-
лодим жінкам високооплачувану роботу 
в одному з курортних міст за кордоном. 
Зловмисник обіцяв їм добрі умови про-
живання, зручний графік роботи.

До цього він уже переправив до Ту-
реччини двох жінок. Чоловікові оголоше-
но підозру в торгівлі людьми, йому загро-
жує позбавлення волі на термін від п’яти 
до дванадцяти років.

Евакуатор виявився 
непридатним для піднімання 
джипів та мікроавтобусів

Свиней стільки, що вони шукають 
їжу на людських городах



Урок, який я засвоїв і якому слідую все життя, полягав у тому, що треба намагатися, 
намагатися і знову намагатися, але ніколи не здаватися! Річард Бренсон www.volynnews.com
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ІЗ КАНАДСЬКИМИ АВТО 
ПОКВАПИЛИСЯ 
Скасування мита на імпорт вживаних ав-
томобілів з Канади в Україну немає. На-
справді мита будуть зменшені до 6,1%, 
повідомив гендиректор Всеукраїнської 
асоціації автомобільних імпортерів і 
дилерів Олег Назаренко. Раніше лунала 
інформація, що мито скасували. 
ПОРОШЕНКО ЗБАГАТИВСЯ 
ЩЕ НА ОДИН МІЛЬЙОН
Президент Петро Порошенко задекла-
рував ще 1,2 млн гривень процентно-
го доходу від вкладів у Міжнародному 
інвестиційному банку, повідомляють 
«Українські новини». Як відомо, за 2016 
рік Петро Порошенко задекларував по-
над 12 млн гривень доходу. При цьому 
зарплата глави держави склала 366 ти-
сяч гривень.
«АЗОВ» СВЯТКУЄ 
СУМНІВНІ ДАТИ 
Батальйон «Азов» святкує «День пе-
ремоги Святослава над хозарами», 
повідом ляє його прес-служба. Однак 
«свято» з елементами антисемітизму 
започаткували у 2005-2007 роках росій-
ські ультраправі та неоязичники. Його 
до України імпортували проросійські 
організації, зокрема організація Віктора 
Медведчука «Український вибір». 
ГРИВНІ ПРОГНОЗУЮТЬ 
ПАДІННЯ 
У резолюції бюджету до 2020 року Кабмін 
прогнозує середньорічний курс долара 
за підсумками цього року – 27,8 гривні. 
У 2018-му долар можна буде купити за 
27 гривень, в 2019-му – вже за 30,5 грив-
ні. Таким чином, національна валюта впа-
де до позначки в 31 гривню за долар у 
2020 році, повідомляє портал «Бізнес». 
В ОДЕСІ РОЗГОРНУЛИ 
МОРСЬКИЙ БІЙ-НАВЧАННЯ 
В Одесі стартували масштабні військові 
навчання Sea Breeze 2017 за участі 16 
країн. 30 військових кораблів, катерів та 
суден, літаки та гвинтокрили працюють 
над удосконаленням проведення мор-
ських операцій. 
НАРДЕПА ВІД БПП 
ПІДОЗРЮЮТЬ У КОРУПЦІЇ 
Регламентний комітет ВР підтримав по-
дання Генпрокуратури на зняття недо-
торканності з депутата від фракції БПП 
Борислава Розенблата. Згодом нардепа 
виключили зі складу фракції на час роз-
слідування. 
ЯНУКОВИЧУ ПРИЗНАЧАТЬ 
БЕЗПЛАТНОГО АДВОКАТА 
Екс-президенту Віктору Януковичу при-
значать безплатного адвоката з Регіо-
нального центру надання безоплатної 
правової допомоги. Адже сам підсуд-
ний відкликав своїх адвокатів. Процес 
відбувається заочно, Янукович до Киє-
ва не поспішає. 
ОПЕРАТОР ДЕШЕВИХ 
ПОЛЬОТІВ ІДЕ З УКРАЇНИ 
Лоукостер з Ірландії Ryanair іде з України 
через недотримання раніше досягнутої 
угоди з Міністерством інфраструктури 
України та посадовцями аеропорту «Бо-
риспіль».
У ЗАРУЧНИКАХ В 
ТЕРОРИСТІВ – ПОНАД СТО 
ЛЮДЕЙ
У заручниках в терористів на Донбасі 
зараз 132 українці. 408 людей вважають 
зниклими безвісти. У списках – цивільні 
та військові особи, повідомила перший 
заступник голови Верховної Ради Ірина 
Геращенко. 
У ЧОРНОБИЛІ 
ХОЧУТЬ ЗБУДУВАТИ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ 
Компанія Engie SA, головний офіс якої 
розташований у Франції, веде перего-
вори з Україною щодо будівництва по-
тужної сонячної електростанції в зоні 
відчуження. За попередніми підрахун-
ками, одна з найбільших енергокомпа-
ній Франції планує інвестувати в будів-
ництво 1,25 мільярда доларів.

українська хронікаБЕЗ СУБСИДІЙ І З БОРГАМИ
ЛУЦЬК МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЯ 
БЕЗ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

знову? 

трагедія 

ПТАХОКОМПЛЕКС НАРДЕПА 
НАШКОДИВ І НЕ ШКОДУЄ 

нечепура 

ЧОЛОВІК УПАВ 
У КОЛОДЯЗЬ 

СКЛАДНІ СТОСУНКИ З ЗАКОНОМ РЕАБІЛІТУВАТИМУТЬ 
нововведення 

Луцьк 

Обласний центр через 
непогашені борги 
держави може 

залишитися без гарячої 
води, інформують у прес-
службі КП «Луцьктепло». 
У вкрай важкому 
фінансовому становищі 
підприємство перебуває 
через кілька причин. 

Одна з них – неповернення 
грошей за пільги та субсидії, забор-
гованість уже перевищує 130 міль-
йонів гривень. На профспілкових 
зборах колектив «Луцьктепла» 
письмово звернувся до всіх до-
тичних міністерств і відомств, аби 
вони посприяли у розв’язанні 
питання. Бо теперішнє фінансове 
становище не дозволяє ні вчасно 
виплачувати заробітну плату, ні 
успішно готуватися до наступно-
го опалювального сезону. Днями 
ДКП «Луцьктепло» отримало пор-
цію чергових відписок від органів 
державної влади, де вони «пере-
водять стрілки» один на одного. 

Втім не лише затримки з ви-
плати субсидій впливають на си-
туацію. Директор «Луцьктепла» 

Валентина Малютіна повідомила, 
що нині підприємство «Тепелен» 
почало активно вимагати повер-
нення боргу у 28 млн грн.

Саме таку суму підприємство 
боргує «Східноєвропейській теп-
логенеруючій компанії». Внаслідок 
дивних рішень суду виявилося, 
що «Тепелен» тепер стягуватиме 
борг, і «Східноєвропейська тепло-
генеруюча компанія» також не від-
мовляється від свого боргу, тобто 

відбувається його подвоєння. 
Компанія вимагає гроші за послу-
ги, яких не надавала.

«За цією компанією стоять ті 
ж, хто представляє котельню на 
вулиці Карбишева», – зауважила 
пані Малютіна. Мабуть, ідеться 
про групу компаній «Континіум». 

Депутат Луцькради та радник 
міського голови Ігор Поліщук за-
значив, що такі дії з боку «Кон-
тиніуму» – це частина плану з 

приватизації «Луцьктепла». З його 
слів, менеджмент «Континіуму», 
який перебував на підприємстві з 
2011 року, планомірно та свідомо 
доводив фірму до банкрутства, 
аби потім приватизувати. Проте 
нині ситуація набула і політично-
го забарвлення – борг, який було 
зафіксовано ще 2012 року, почали 
активно вимагати саме зараз.

«Степан Івахів (нардеп, спів-
власник «Континіуму», – ВН) та Ад-
міністрація Президента побачили, 
що вони не можуть захопити вла-
ду в Луцьку, тому вирішили довес-
ти місто до банкрутства і таким 
чином поставити лучан на коліна. 
А в подальшому – «Луцьктепло» 
приватизувати й тримати містян 
на гачку», – додав депутат.

Разом з тим, Ігор Поліщук 
переконаний, що захоплен-
ня рейдерським способом не 
вдасться. Він пов’язує напряму 
відключення гарячої води у місті 
з цією ситуацією. Аби залагодити 
її, міськрада готова дофінансу-
вати «Луцьктепло», щоб підпри-
ємство погасило борг перед ПАТ 
«Волиньгаз». Наразі це зробити 
неможливо через заблоковані 
рахунки «Луцьк тепла».

ukrinform
.ua

Володимир-Волинський, 
Нововолинськ 

Птахокомплекс «Губин» 
через суд хочуть зобов’язати 
відшкодувати збитки, 
завдані порушеннями 
вимог природоохоронного 
законодавства, інформує прес-
служба прокуратури області. 

Нововолинський відділ Во-
лодимир-Волинської місцевої 
прокуратури здійснює процесу-
альне керівництво досудовим 
розслідуванням у кримінально-
му провадженні про забруднен-
ня земель (кримінальне право-
порушення, передбачене ч. 1 ст. 
239 КК України), вчинене посадо-
вими особами птахокомплексу.

Встановлено, що підприєм-

ство вивозило та зливало від-
ходи від виробництва у вигрібні 
ями, що не пристосовані для ути-
лізації нечистот, і спричинило за-
бруднення нітратами, хлоридами 
та сульфатами земельної ділянки 
площею 112 м2 на території забій-
ного цеху в Нововолинську.

Факти несанкціонованого за-
хоронення відходів виробництва 
зафіксовано Державною еколо-
гічною інспекцією. Шкода ж, якої 
такими діями завдали державі 
посадовці підприємства, стано-
вить понад 104 тис. грн.

Попри те, що Державна еко-
логічна інспекція надсилала ТзОВ 

претензію на цю суму з вимогою в 
місячний строк відшкодувати зав-
дану навколишньому природно-
му середовищу шкоду, проте пре-
тензія залишилася без відповіді, а 
збитки досі не відшкодовано.

У ситуацію втрутилася про-

куратура, в суді прокурори ви-
магатимуть від підприємства 
відшкодування збитків, завданих 
порушеннями вимог природо-
охоронного законодавства. 

Одним із засновників підпри-
ємства є нардеп Сергій Мартиняк. 

m
ks-facade.com

Луцьк 

У обласному центрі починає роботу 
Луцький міськрайонний відділ із питань 
пробації (вид умовного засудження, при 
якому засудженого поміщають на час 
випробного строку, встановленого судом, 
під нагляд спеціальних органів). 

«Раніше був правопорушник, на якого 
покладали певні обов’язки судом. Нато-
мість пробація передбачає низку соціально-
виховних функцій не лише для виконання 
покарання, але й для реабілітації цієї людини 

і запобігання вчиненню повторного право-
порушення. Як на мене, виправлення людини 
не в місці позбавлення волі, а в суспільстві – у 
рази ефективніше, окрім того, в рази дешев-
ше. Зауважу, що сьогодні в Україні є 72 тисячі 
таких засуджених, які проходять пробацію», – 
пояснив заступник начальника Управління – 
начальник відділу альтернативних покарань 
та пробаційного нагляду Управління організа-
ції діяльності пробації Департаменту пробації 
Міністерства юстиції України Віктор Васюк. 
Відповідно, в Луцьку створять повноцінну 

систему відбування покарань без позбав-
лення волі для людей, які умовно засуджені. 
А це передбачає створення спеціалізованого 
Центру пробації для осіб, що перебувають у 
конфлікті з законом.

Строк перебування на обліку пробації та-
ких осіб складає від 1 до 3 років, що дає змогу 
проводити комплексну соціально-виховну 
роботу. Термін реалізації пілотного проекту – 
червень 2017-го – вересень 2018 року. На Во-
лині загалом є 1900 осіб, які умовно засудже-
ні, з них близько 600 – у Луцьку.

НІ ПРАВ, 
НІ ГРОШЕЙ 

шахрайство 

Володимир-Волинський 
На одному з закинутих обійсть 
Володимира-Волинського на виїзді з 
міста у старому занедбаному колодязі 
знайшли чоловіка, якого рідні шукали 
кілька днів.

У прес-службі волинських рятувальників 
повідомили, що колодязь був без води, гли-
бина його досягала 25 метрів. 

Інженер з пожежно-рятувальних робіт, 
старший лейтенант служби цивільного захис-
ту Тарас Малащук закріпив за пожежний пояс 
рятувальну мотузку та за допомогою колег 
Олександра Бенеди, Віталія Шила та Григорія 
Бугайчука, а також працівників поліції спус-
тився на дно колодязя.

53-річний потерпілий був у шоковому 
стані, але при свідомості, тож рятувальник 
обв’язав його під руками, закріпив мотузку 

dsns.gov.ua

Держава 
заборгувала понад 
130 млн грн за 
пільги та субсидії

Екологи зафіксували факти 
несанкціонованого захоронення відходів

У криниці не було води

Любешівський район 

У Любешівському районі поліція вивела 
на чисту воду шахрая, інформують 
у прес-службі волинської поліції. 54-
річний місцевий житель видурював 
у довірливих земляків гроші начебто 
за сприяння в отриманні посвідчення 
водія. Правопорушнику загрожує до 
трьох років обмеження волі.

Піймали злочинця після заяви ошука-
ного. Той розповів, що заплатив знайомо-
му гроші за сприяння в одержані посвід-
чення водія. Однак залишився без коштів 
і без документа.

Нині правоохоронці з’ясовують можливу 
причетність чоловіка до інших шахрайств.

та крикнув колегам, щоб обережно піднімали 
його на поверхню.

На землі працівники ДСНС поклали вря-
товану людину на ноші та передали лікарям 
швидкої допомоги. 
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політична кухня

  Борис ХВИЦЬ 
Луцьк

  Підготувала 
    Дарина ГОГОДЗА

ВИБОРИ ПІД ПИТАННЯМ: 
ЧОМУ В КИЄВІ ДАЛИ ЗАДНЮ 

міжнародна політика

звідки ноги ростуть?

ВЕЛИКА ДВАДЦЯТКА ЗАСІДАЛА 
ПІД ЗАЛПИ АНТИГЛОБАЛІСТІВ 

ЗВЕРНЕННЯ З ДИВНИМИ 
ПІДПИСАМИ НАРОБИЛО ШУМУ 

Депутати Луцької 
міської ради 
6 липня розрубали 

гордіїв вузол щодо посади 
секретаря міської ради. 
Втім головне політичне 
питання, яке наразі хвилює 
громадськість, – коли все 
ж таки відбудуться вибори 
мера Луцька?

ПОНОВИЛИ І ЗВІЛЬНИЛИ 
Коротко пригадаймо події остан-

ніх місяців: Юлію Вусенко («Самопо-
міч») Луцькрада звільнила з посади. 
Новим секретарем обрали Ігоря По-
ліщука (УКРОП). Незгодна з рішен-
ням про звільнення Вусенко подала 
до суду. Аби припинити політичні 
спекуляції, Ігор Поліщук, який заявив 
про намір балотуватися на пост місь-
кого голови, добровільно полишив 
посаду. На його місце обрали Григо-
рія Пустовіта («Батьківщина»). 

На останню сесію міськради 
Юлія Вусенко принесла ухвалу суду 
щодо незаконності свого звільнен-
ня. Зі слів секретаря Григорія Пусто-
віта, рішення Феміди завело Луцьк у 
патову ситуацію. Адже суд допустив, 
щоб у місті було два секретарі, одна 
з яких – представниця «Самопомо-
чі» – не має підтримки більшості 
ради. Опоненти назвали сам процес 
«розгляду» рішення «грубим і без-
жальним розмазуванням закону». 
Аби винести вердикт, знадобилося 
всього 15 хвилин. 

Як зауважив депутат-радикал 
Аркадій Соломатін, на жаль, не де-
путати вирішують, кому делегувати 
повноваження секретаря, а суди.

«Може, ввести пряму владу По-
рошенка в Луцьку, хай напряму ке-
рує?» – риторично запитав він. 

Аби розрубати цей гордіїв вузол, 

міськрада вирішила скасувати своє 
рішення про припинення повнова-
жень секретаря Луцькради Юлії Ву-
сенко. Разом з тим, більшістю голосів, 
як це і передбачено законодавством, 
депутати достроково припинили її 
повноваження та звільнили з посади 
секретаря від 6 липня 2017 року. 

(НЕ)БАЖАНИЙ 
ВЕРЕСЕНЬ 

Щоб остаточно залагодити полі-
тичну ситуацію навколо міськради, 
місто потребує виборів. 

Депутати Луцької міської ради 
вже удруге ухвалили звернення до 
Верховної Ради з вимогою невідклад-
но призначити позачергові вибори, 
аби лучани нарешті змогли обрати 
людину, яка керуватиме містом. На-
томість депутати з фракцій «Самопо-
міч», БПП «Солідарність», «Свобода», 
«Народний контроль» не підтримали 
згадане вище звернення, проігнору-
вавши сесійне засідання.

Попри це, 11 липня, коли рі-
шення виносили на розгляд ВРУ, по-
трібних голосів не знайшлося тричі. 
Щодо голосів від волинських нарде-
пів, то Ірина Констанкевич, Ігор Гузь, 

Ігор Лапін були за, Сергій Мартиняк 
та Степан Івахів не голосували, а 
Юрій Савчук був відсутній. 

«Вибори в Луцьку будуть намага-
тися відкласти з метою дестабілізації 
ситуації... Що гірше лучанам, то кра-
ще для тих, хто хоче взяти під «шо-
коладну опіку» обласний центр. Три 
голосування: 193, 194 та 216 голосів 
за. БПП – менш як половина голосів 
фракції, група «Воля народу» – нуль. 
Висновки робіть самі», – прокоменту-
вав результати нардеп Ігор Гузь.

Тож, найімовірніше, чекати до-
ведеться до осені, і вибори можуть 
призначити на грудень-січень 2017-
2018 років. 

Є думка, що в порошенківців 
просто нині немає кандидата для 
проведення виборів, тож саме тому 
голосування провалили. Подібну 
схему затягування виборів вико-
ристовували після трагічної загибе-
лі нардепа Ігоря Єремеєва. Вибори у 
23-му окрузі не призначали рік. 

Член виконкому Луцькради Ігор 
Алексєєв вважає, що ВРУ відтягува-
тиме призначення виборів, допоки 
в місті не розпочнеться опалюваль-
ний сезон.

«Заборгованість центрально-
го держбюджету перед Луцьком 
із субсидій становить більш як 300 
мільйонів гривень, які просто не по-
трапляють до міста через невідомі 
причини. Таким чином створюється 
економічний колапс, і восени дуже 
серйозні проблеми матиме «Луцьк-
тепло», зокрема з погодженням лі-
мітів на газ. Ця ситуація, як на мене, 
абсолютно штучна. Але соціуму її по-
даватимуть як помилку чинної вла-
ди, як її недолугість, некомпетент-
ність», – зазначив Ігор Алексєєв.

РОЗПРАВА 
З НЕУГОДНИМИ 

А доки в Луцьку політичні при-
страсті набувають усе брудніших 
рис. П’ятьох депутатів міськради – 
Євгенія Ткачука, Олександра Козлю-
ка, Сергія Булу, Костянтина Петро-
чука та Аркадія Соломатіна – хочуть 
відкликати. Очільник ініціативної 
групи – колега депутатів, порошенкі-
вець, працівник «Континіуму» Артем 
Запотоцький. У поясненні виданню 
ВолиньPost він каже, що його колеги 
голосували за рішення про достро-
кове припинення повноважень сек-
ретаря Юлії Вусенко та обрання сек-
ретарем Ігоря Поліщука. А оскільки 
рішення визнані судом нечинними, 
то є підстава для відкликання. Хоча 
саме рішення суду та спосіб його 
ухвалення, як зазначено вище, до-
волі сумнівні.

Експерт з виборчого права, який 
10 років очолював обласну виборчу 
комісію, Микола Євтушин зауважує, 
що є три підстави для відкликання 
депутата: порушення положення 
Конституції, законів, що встановлені 
судом; пропуск більш як половини 
засідань профільних комісій і сесій; 
невідповідність практичної діяль-

ності депутата основним принци-
пам його передвиборчої програми.

При цьому мотивація ініціаторів 
відкликання є доволі слабкою. 

«Мотивація про те, що суд відмі-
нив рішення Луцької міської ради? 
Можемо підняти рішення і побачи-
ти, що і за Миколи Романюка (ко-
лишній міський голова Луцька, – ВН) 
були відмінені рішення. За таким 
принципом можна відкликати всіх 
депутатів, адже всі вони несуть від-
повідальність за рішення», – зазна-
чає Євтушин.

Олександр Козлюк зауважив, що 
відкликати депутата мають право 
суто лучани, а не партійні боси, які 
«сиділи в президії та диктували при-
сутнім певні моменти за певні вина-
городи від «Континіуму». До слова, 
самі збори відбулися на території 
Луцького автомобільного заводу.

Є сумніви й щодо правомірності 
самої процедури. Адже законодав-
ство вимагає, аби за два дні перед 
зборами щодо ініціативи відкли-
кання про них повідомили в ЗМІ, і 
депутат, якого хочуть відкликати, 
має право бути присутнім на таких 
зборах. Проте таких запрошень не 
було. А Микола Євтушин має сумнів 
у дотриманні кількості зібраних під-
писів та способів їх збору.

Олександр Козлюк зауважує, що 
тоді як на всеукраїнському рівні є 
серйозний конфлікт між очільни-
ком БПП Петром Порошенком та 
керівником «Самопомочі» Андрієм 
Садовим, у Луцьку вони скооперу-
валися. На думку депутата Козлюка, 
зроблено це з метою рейдерського 
захоплення влади в місті Луцьку під 
егідою та за фінансової підтримки 
бізнес-групи «Континіум». 

Коментуючи події, депутати вба-
чають у процесі політичну розправу 
за власну позицію та демонстрацію 
іншим, що буде, якщо підуть проти 
волі партії. Вони кажуть, що перед-
усім відповідальні перед громадою, 
а не перед партійним квитком чи 
вождями. 

Луцьк 

У медіа розтиражували 
дивне звернення від 

імені бійців АТО. Дивне 
воно тим, що частина вояків 
стверджують, що нічого не 
підписували, або ж не знали, 
що саме підписують. 

А передісторія ось яка: 26 черв-
ня представники окремих громад-
ських організацій, які особливо 
активно вимагали у влади спів-
праці щодо розв’язання житлово-
го питання, вчергове проігнорува-
ли нараду, на якій обговорювали 
цю тему. «Чомусь на наради вони 
не приходять. Насправді ці люди 
прос то піднялися на сходи, сфото-
графувалися зі зверненням і пішли 
собі геть. Думаю, що люди дадуть 
оцінку таким акторам і побратими 

їхні теж оцінять такі дії», – зауважив 
тоді ще виконувач обов’язків місь-
кого голови, депутат Луцькради 
Ігор Поліщук.

Реакцією на такі слова стала 
публікація з вимогою про вибачен-
ня. Під зверненням стояло кілька 
десятків підписів. Але, як коменту-
ють у мережі Facebook фігуранти 
підписання, та й зрештою видно на 
фото цього «звернення», частину 
підписів зроблено однією рукою.

Дехто з бійців, які нібито 
під писалися під зверненням-
звинуваченням до депутата Ігоря 
Поліщука, заявили, що нічого не 
знають про таку ініціативу. Знай-
шлися й такі, що сказали, що їхні 
особисті дані та усну згоду таки 
взяли, утім не повідомили, під 

яким саме зверненням їх публіку-
ватимуть.

Зокрема, командир відділення 
24-ї окремої механізованої бригади 
Юрій Надашкевич написав: «Тема 
цікава, але я цей документ не підпи-
сував, хоча є всі мої дані та підпис. Є 
над чим подумати». «Я вже говорив 
з п’ятьма людьми, що підписали, і 
вони не в курсі», – додав він.

Своєю чергою, Володимир 
Якимчук, розвідник ІІ зенітно-
артилерійського батальйону 51-ї 
окремої механізованої бригади 
повідомив, що особисто під цим 
зверненням не підписувався і не 
читав його. Та все ж його згоди під-
писатися під якимось зверненням 
запитали, однак не повідомили, 
під яким.

Цьогорічний саміт 
Великої двадцятки 

був як ніколи важливим. 
Випробування зброї 
Північною Кореєю, 
збільшення терористичних 
атак, війна у Сирії та 
російська експансія в 
Україні, зміна курсу США 
у зв’язку з приходом 
Дональда Трампа на 
посаду президента, вибори 
у європейських країнах – 
одне слово, викликів та 
небезпек у сучасному світі 
більше, аніж достатньо. 

Традиційно подібні заходи су-
проводжували мітинги антиглобаліс-
тів. Частина з них протестували про-
ти великих корпорацій мирно, інші ж 
вдавалися до радикальних дій. Як на-
слідок, майже 500 поранених право-
охоронців, 200 затриманих та стільки 
ж під вартою – такі підсумки підбила 
німецька поліція після саміту, що 
відбувся цих вихідних у німецькому 
Гамбургу. Загалом близько 100 тисяч 
радикально налаш тованих антигло-
балістів намагалися перешкодити 
його проведенню.

Серед найбільш важливих у 
контексті України була зустріч пре-

та президент Росії Володимир Путін 
підкреслили важливість цього пи-
тання та наголосили на дотриманні 
Мінських домовленостей.

За словами американського 
держсекретаря Рекса Тіллерсона, 
президенти домовилися про візит до 
Москви спеціального представника 
США щодо України Курта Волкера.

А сам Тіллерсон прилетів до Ки-
єва відразу після саміту G20. 

«Ми розчаровані відсутністю 
прогресу за Мінськими угодами. 

зидентів США та Росії. Втім тема 
України не була ключовою. Більше 
обговорювали звинувачення на 
адресу Росії з приводу втручання у 
виборчий процес в США. 

«Санкції не обговорювали на 
моїй зустрічі з президентом Путі-
ним. Нічого не буде зроблено, поки 
не будуть розв’язані українська і 
сирійська проблеми!» – коротко ре-
зюмував  Трамп після зустрічі.  

Більше українське питання 
піднімали під час зустрічі лідерів 
Нормандської четвірки. Канцлер 
Німеччини Ангела Меркель, пре-
зидент Франції Еммануель Макрон 

Саме тому призначили спеціаль-
ного представника для того, щоб 
звернути на це питання увагу. Тепер 
буде кому координувати цю діяль-
ність з Нормандською четвіркою та 
урядом Росії для того, щоб побачи-
ти, чи можемо ми прискорити про-
грес», – зазначив Тіллерсон.

 Під час спільного виступу з 
президентом України Петром По-
рошенком держсекретар заявив, 
що мета США – відновити територі-
альну цілісність України. При цьому 
він додав, що від початку кризи на 
сході й півдні України США виділи-
ли понад 600 млн доларів на її вре-
гулювання. 

«У своїй дискусії з керівництвом 
Росії я кілька разів говорив про те, 
що потрібно, щоб Росія зробила 
перший крок для деескалації ситуа-
ції у східній частині України, зокрема 
щодо припинення вогню й виведен-
ня важкої зброї для того, щоб дозво-
лити спостерігачам ОБСЄ виконува-
ти свою роботу», – сказав він. 

Такі дії з боку США свідчать, що 
країна починає активну міжнарод-
ну політику на українському та ро-
сійському напрямках.

nrcu.gov.ua
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Гомеопатія – вид альтернативної медицини, 
що пропонує використання сильно розбавлених 
препаратів, які, ймовірно, викликають у 
здорових людей симптоми, схожі на хворобу 
пацієнта. Всесвітня організація охорони 
здоров’я не визнає гомеопатії та застерігає 
від гомеопатичного лікування будь-яких 
серйозних захворювань. 

 Ірина ДУДЕЙКО
   Луцьк

фальстарт З МЕДИЧНИМИ УГОДАМИ 

ПОКИ ЗАЧЕКАЙТЕ До 1 липня українці 
мали знайти свого 
сімейного лікаря 

та укласти з ним угоду. 
Липень вже давно настав, 
а угод так і немає. Адже 
парламентарі не ухвалили 
законодавчу базу щодо 
медреформи. Є майже 
900 поправок до проекту. 
Якщо закон не ухвалять 
у найближчі тижні, то 
розгляд перенесуть аж на 
осінь. Та в будь-якому разі, 
каже керівник управління 
охорони здоров’я Луцької 
міської ради Микола 
Якимчук, система навряд 
чи запрацює раніше, аніж у 
2018 році. 

Найбільшу дискусію викликає 
об’єм медичної допомоги, який має 
бути у первинній ланці, розподіл 
медичної субвенції, функціонуван-
ня Національної служби здоров’я, 
що бере на себе певною мірою 
функцію страховика, та додаткові 
відрахування роботодавців. 

Найбільше людей турбує, яким 
чином треба буде оплачувати ме-
дичні послуги. Адже за потреби 
спеціалізованих та високоспеціа-
лізованих втручань з’являється 
поняття співоплати. У міністерстві 
кажуть, що для тих, хто не зможе 
вносити кошти, можливо, запро-
вадять субсидію. Та й достеменно 

УЧЕНІ ВКОТРЕ РОЗКРИТИКУВАЛИ ГОМЕОПАТІЮ 

невідомо, які саме послуги входи-
тимуть до пакету, що його опла-
чуватиме держава. Критикують і 
страховку, яку пропонує МОЗ. А 
саме – те, що цей сектор акумулює 
держава, хоча можна було віддати 
цю нішу приватному сектору. Саме 
ці моменти і мають обговорити у 
стінах парламенту. 

Нещодавно під час наради з го-
ловними лікарями заступник міні-
стра охорони здоров’я України Пав-
ло Ковтонюк підтвердив, що старт 
медичної реформи заплановано на 
1 січня 2018 року. 

«У нову систему заходить пер-
винна ланка: сімейні лікарі, педіат-
ри та терапевти. У лікарень є два 
роки на перехід – 2018-й та 2019-й, 
тому в 2018 рік сміливо і плавно 
входимо, нічого критичного не від-

буватиметься. Це не означає, що 
ніхто нічого не буде робити. Ми за-
стосовуватимемо змішані методи 
оплати, глобальний бюджет і плано-
во, хвиля за хвилею, переходитиме-
мо на оплату пролікованих випад-
ків за діагностично-спорідненими 
групами. Ще раз наголошу: це буде 
поступово і плавно», – підкреслив 
Ковтонюк. Аби забезпечити про-
ведення реформи, у бюджетній ре-
золюції передбачили додаткові 25 
млрд грн. Кошти мають піти на опла-
ту медичних послуг медзакладам.  

Відповідаючи на питання, що 
станеться, якщо реформаторські за-
кони не ухвалять наступного тижня, 
Ковтонюк зазначив: «Це не є хоро-
ший варіант для країни тому, що нам 
для поступового, нешокового по-
чатку реформи потрібно належним 

чином увійти в бюджетний процес 
2018 року. Це запустило б перший 
етап реформи на первинці з січня. 
За останні півроку ми об’їхали всі 
регіони, ситуація всюди складна, 
всюди потрібно дуже багато робо-
ти. Регіони вимагають чіткості по-
дальших дій та часу на підготовку. 
Ми теж не можемо рухатися без 
нормативної бази. Якщо закон пе-
реносять на осінь, вхід у реформу 
буде набагато складнішим». 

Пригадаймо, що на початку 
року виконувач обов’язків міністра 
охорони здоров’я Уляна Супрун 
повідомляла, що всі лікарі, які пра-
цюватимуть за контрактом з Націо-
нальною службою здоров’я України, 
будуть доступні в єдиній відкритій 
електронній базі, прив’язаній до 
мапи. Змінити лікаря можна буде, 

отакої 

на часі

звернувшись до іншого фахівця, 
уклавши під час прийому новий 
договір. Буде працювати електро-
нна система, яка передбачає, що 
з укладенням нового договору в 
той же момент попередній договір 
втрачає чинність. 

Якщо людина має підстави змі-
нити лікаря, то їй не обов’язково йти 
до нього особисто, щоб розірвати 
угоду. Із запровадженням електро-
нного реєстру пацієнтів це можна 
буде робити як завгодно часто. 
Процедура така ж, як при укладанні 
першого договору. Потрібно буде 
звернутися з документом, який за-
свідчує особу. Це можна робити в 
кабінеті лікаря або онлайн, а потім 
завірити підписами.

Електронний реєстр пацієнтів 
днями презентували для керів-
ників лікувально-профілактичних 
закладів. Система Helsi, що дає 
можливість вести електронну ме-
дичну картку пацієнта, керуватиме 
розкладом лікарів, працюватиме з 
усіма медичними документами та 
формами в електронному вигляді, 
формуватиме статистику тощо. За 
допомогою системи пацієнти мо-
жуть записатися на прийом on-line 
та отримати доступ до електронної 
медичної картки, результатів до-
сліджень, призначень тощо. Helsi 
надає можливість під’єднати заклад 
та лікарів, зареєструвати пацієнтів і 
передати всю інформацію МОЗ. Ми-
кола Якимчук повідомив, що медич-
ні заклади міста також мають намір 
уже цього року впроваджувати 
компоненти електронної системи 
охорони здоров’я, тож готові спів-
працювати з усіма постачальника-
ми потрібного забезпечення.

вкот ре доводить, що альтернативне 
лікування, яке базується на супер-
розбавлених речовинах та прин-
ципі «клин клином вибивають», є 
абсолютно неефективним.

Австралійське дослідження, яке 
є першою заявленою позицією, що 
посилається на такий обширний 
огляд медичної літератури, завдало 

фінального удару по 200-річному 
альтернативному лікуванню, роз-
робленому німецьким лікарем «з 
відсутнім інтересом до детальної 
патології, а також до звичайної діаг-
ностики та лікування». 

The Washington Post повідомляє: 
автори дослідження стурбовані тим, 
що люди, які продовжують обирати 

Власники біометричних 
паспортів можуть 
працювати без віз!
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  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.
  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Верховній Раді давно 
рекомендували ухвалити закон, 

яким регулюється ціна на молоко. 
Про це йдеться у відповіді на запит 
народного депутата від УКРОПу Ірини 
Констанкевич. 

У ній зазначено, що комітет ВР з питань 
аграрної політики та земельних відносин ще 
26 січня 2016 року розглянув доопрацьова-
ний до другого читання законопроект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо державного регулювання заку-
півельної ціни на молоко та підтримки села» 
і рекомендував парламенту ухвалити його в 
другому читанні та в цілому як закон. Перелік 
потрібних документів передано на розгляд 
Верховної Ради.

За словами Ірини Мирославівни, пробле-
му надто низьких цін на приймання молока 

від населення жителі всіх чотирьох районів 
23-го округу (Ківерцівський, Маневицький, 
Камінь-Каширський, Любешівський райони) 
піднімають чи не на кожній зустрічі з народ-
ним депутатом. 

«Вітчизняний молочний ринок формують 
не так багато заводів в Україні. Але вони – мо-
нополісти, тому і встановлюють свої правила 
гри, які, звичайно ж, враховують лише їхні ін-
тереси. Водночас, за офіційною статистикою, 
волинські селяни утримують 95 тисяч корів, 
тож уявіть, скільки родин залежні від моно-
полістів, які контролюють ціни на ринку. До-
мовляючись між собою, монополісти штучно 
занижують ціну, а люди, не маючи вибору, 
змушені з цим погоджуватися. Цю ситуацію 
можна врегулювати лише законодавчим шля-
хом. Однак цілком очевидно, що монополіс-
там це невигідно, адже вони усіма способами 
намагаються відтягнути ухвалення молочного 
закону», – констатує Ірина Констанкевич.

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «МОЛОЧНИЙ 
ЗАКОН СВІДОМО НЕ УХВАЛЮЮТЬ»

  Дарина ГОГОДЗА

Проаналізувавши низку 
досліджень, вчені 

довели, що гомеопатія 
не працює, повідомляє 
Міністерство охорони 
здоров’я України. 

Національна рада здоров’я та 
медичних досліджень Австралії 
оцінила більш як 1800 досліджень 
із гомеопатії і змогла знайти досить 
детальний підхід до аналізу лише 
у 225 із них. Систематичний огляд 
цих досліджень показав, що «немає 
високої якості доказів на підтримку 
твердження, що гомеопатія є ефек-
тивною в лікуванні захворювань».

В. о. міністра охорони здоров’я 
України Уляна Супрун зазначила, 
що вчені вже тричі – у 2002, 2010 
та 2014 роках – розвінчували міф 
про гомеопатію. Нове дослідження 

гомеопатичні препарати замість до-
казової медицини, стикаються з ре-
альними ризиками для здоров’я.

Голова Національної ради 
здоров’я та медичних досліджень 
Австралії розповів The Guardian: 
він сподівається, що висновки при-
зведуть до змін у системі охорони 
здоров’я та фармацевтики Австра-
лії. Але також зазначив, що «буде 
група людей, які не реагуватимуть 
на цю доповідь та будуть говорити, 

що це все змова установи».
Новини про австралійське 

дослідження вийшли слідом за 
National Health Interview Survey, 
що показує «невелике, але значне» 
збільшення використання гомеопа-
тії в 2012 році. І нещодавно Канад-
ський гомеопатичний коледж по-
трапив під вогонь критики за свою 
антивакцинальну позицію та реко-
мендацію гомеопатичних «нозод» 
як альтернативи вакцинам.
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Найбільше людей турбує, 
яким чином треба буде 
оплачувати медичні послуги

Згідно з гомеопатичною 
теорією, будь-яка хвороба 
починається на рівні психіки
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Розглядаючи статтю 109 ККУ, 
можна говорити про кримінальну 
відповідальність за дії, вчинені з метою 
неконституційного захоплення влади 
Президента України, законодавчої, 
вищої виконавчої або вищої судової 
влади України. Оскільки тільки за 
умови отримання такої влади група осіб 
може суттєво вплинути на суверенітет 
держави, ї ї форму правління, 
державний устрій та державний 
режим і заподіяти шкоду державній 
безпеці у масштабі держави. Дії, 
вчинені з метою захоплення влади на 
рівні місцевого самоврядування, або 
змова про вчинення таких дій можуть 
бути кваліфіковані як перевищення 
влади чи самоправство. Такі дії, як 
проголошення певної адміністративно-
територіальної одиниці України 
суверенною державою, 
кваліфікуються за ст. 110 як посягання 
на територіальну цілісність України.
Під державною владою у ст. 109 
слід розуміти лише легітимну владу. 
Тому дії, спрямовані на захоплення 
раніше узурпованої іншими особами, 
нелегітимної державної влади не 
містять складу розглядуваного 
злочину і, якщо фактично вчинене 
діяння не містить складу іншого 

злочину, мають розглядатися лише у 
політичній, а не правовій площині.

Публічні заклики передбачають 
хоча б одне відкрите звернення 
до невизначеного, але значного 
кола осіб, у якому висловлюються 
ідеї, погляди чи вимоги, спрямовані 
на те, щоб шляхом поширення їх 
серед населення чи його окремих 
категорій (представників влади, 
військовослужбовців тощо) 
схилити певну кількість осіб до 
певних дій. Якщо такі заклики 
звернені до конкретної особи, вони 
кваліфікуються як підбурювання 
до вчинення дій, метою яких є 
насильницька зміна чи повалення 
конституційного ладу або захоплення 
державної влади. Публічність є 
оціночною ознакою, і питання про 
наявність ї ї має вирішуватися в 
кожному конкретному випадку з 
урахуванням часу, місця, обстановки 
здійснення закликів тощо. Заклики 
слід відрізняти від поширювання 
неправдивих чуток, що можуть 
викликати паніку серед населення або 
порушення громадського порядку, 
відповідальність за яке передбачена 
ст. 173-1 КАП.

думка СИСТЕМНИЙ ПАРАДОКС

  Тетяна ГРІШИНА 

НЕОБЕРЕЖНІ СЛОВА ВЕДУТЬ ДО СУДУ 
варто знати 

21-річного лучанина 
підозрюють у посяганні 
на державну цілісність 

та лад, повідомили в прес-
службі обласної прокуратури. 
Звинувачення досить серйозні, 
як і відповідальність за такі 
дії. Адже порушення статті 
109 Кримінального кодексу 
України (дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на 
захоплення державної влади), яку 
інкримінують хлопцю, передбачає 
до 10 років позбавлення волі. 

Лучанин завинив тим, що публічно закли-
кав до насильницького захоплення держав-
ної влади та до вчинення дій задля змін меж 
території держави, її кордону.

Розповсюджував такі заклики хлопець із 
лютого 2014 року до липня 2015-го за допо-
могою спеціально створеного в соцмережі 
«ВКонтакте» аккаунту. Нині триває досудове 
розслідування цієї справи, яке провадить 
управління Служби безпеки України у Волин-
ській області.

Починаючи з 2014 року, це аж ніяк не 
перша справа, пов’язана із сепаратизмом та 
закликами до порушення державного ладу 
в мережі. За повідомленням управління СБУ, 
подібних проваджень було вже 25. 

«За результатами розгляду матеріалів у 
суді до кримінальної відповідальності притяг-
нуто уже п’ять осіб. Зокрема, в лютому 2016 
року до 12 років позбавлення волі засуджено 
колишнього лучанина, якого суд визнав ви-
нним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 110 (посягання на територіальну цілісність 
і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (ство-
рення терористичної групи чи терористичної 
організації), ч. 1 ст. 262 (викрадення, привлас-
нення, вимагання вогнепальної зброї), ст. 341 
(захоплення державних або громадських 
будівель чи споруд) Кримінального кодексу 
України. Одну особу оголошено в міжнарод-
ний розшук, оскільки вона переховується від 
слідства та, за оперативними даними, пере-
буває в Російській Федерації, слідчі у цьому 
випадку запустили процедуру заочного засу-
дження цієї особи. П’ять кримінальних прова-
джень з обвинувальними актами – на розгляді 
у судах. Нині слідчий відділ управління роз-
слідує два кримінальні провадження проти 
основ національної безпеки», – коментують у 
прес-службі УСБУ у Волинській області. 

У єдиному реєстрі судових рішень ми знай-
шли кілька вироків щодо порушення статей 
109 та 110 Кримінального кодексу України. 

Наприклад, вирок Луцького міськрайон-
ного суду від 30 червня 2017 року стосується 

За місяць до кінця 
маркетингового 

року Україна 
експортувала 40,7 
мільйона тонн зерна, що на 
1,7 мільйона тонн більше, ніж за 
попередній період, повідомила 
прес-служба Мінагрополітики. 
А експорт бурякового цукру 
наша держава збільшила у 6,6 
раза, що дозволило увійти до 
трійки світових експортерів. 
Це гарний прорив, навіть попри 
те, що вітчизняний цукор чи не 
найдешевший у світі. Загалом 
нині, попри війну, показники 
експорту демонструють 
хорошу динаміку.   

Одначе ці позитивні новини 
нагадують і про інший бік медалі: 
Україна й досі залишається сиро-
винною країною. При цім та сирови-
на або напівфабрикати, які перево-
зять українські експортери, досить 
нестійкі на світовому ринку. Статус 
сировинної країни має низку недо-

чоловіка, який із травня 2015 року до березня 
2017 року за допомогою спеціально створе-
ного у мережі «ВКонтакте» аккаунту та анало-
гічного аккаунту у Facebook розповсюджував 
матеріали, що містять публічні заклики до на-
сильницької зміни конституційного ладу та до 
захоплення державної влади.

Наприклад, допис зі словами «Якщо ми не 
знищимо владу, влада знищить нас» експерти 
СБУ визнали «публікацією пропагандистсько-
агітаційного характеру, спрямованою на ор-
ганізацію збройного повстання проти чинної 
влади». У ході судового засідання розглядали й 
інші дописи чоловіка, у яких була критика чин-
ної влади із закликами до її зміни, захоплення 
завдяки насильницьким діям, організації ре-
волюції, армії, смерті влади завдяки націона-
лістичній революції. Це трактують як публічні 
заклики до насильницького захоплення дер-
жавної влади, що є порушенням Конституції. 

Підсудний свою провину визнав. Хлопцю 
всього 27 років. Він має позитивну характерис-
тику й ніколи не притягався до кримінальної від-
повідальності. З огляду на всі обставини чоловіку 
присудили два роки умовно. Він має з’являтися 
для реєстрації до уповноваженого органу, не 
зможе виїхати за межі України без згоди та має 
повідомляти про зміну місця проживання, робо-
ти або навчання. Окрім цього, він заплатив май-
же вісім тисяч гривень судового збору. 

Вирок стосовно жінки, яка підтриму-
вала сепаратистів, виніс торік Володимир-
Волинський міський суд. Через соціальну ме-
режу вона розповсюджувала тексти про війну 
на Донбасі зі схвальними закликами щодо Но-
воросії та її встановлення як окремої держа-
ви. Підсудна отримала теж два роки умовно. 

У лютому цього року було ще одне слу-
хання в Луцькому міськрайонному суді. 

ліків. Адже ресурси мають здатність 
завершуватися, а врожай щороку 
може бути різним, корегувати си-
туацію можуть витівки природи. 
Наявність сировини не завжди свід-
чить про успішність та багатство 
населення. Наприклад, криза, яка 
нині вирує у Венесуелі, це підтвер-
джує. Ця країна має величезні запа-
си нафти, але на відміну, наприклад, 
від Об’єднаних Арабських Еміратів, 
вибрала хибний шлях для викорис-

тання цього привілею. Доки ціни на 
нафту були стабільно високі, держа-
ва могла дозволити собі контроль 
цін на продукцію повсякденного 
вжитку. Фактично, система нагадує 
економіку Радянського Союзу з усі-
ма помилками ручного регулюван-
ня. Коли ціни на нафту у світі почали 
падати, посипалася вся система.  

Тож наявність сировинної бази 
не дає гарантії розвитку. Економіка 
розвивається у тому випадку, коли 

створюються підприємства, що да-
ють додану вартість. Це дозволяє 
збільшувати робочі місця, купі-
вельну спроможність. Більше того, 
привілеєм є присутність повного 
циклу виробництва. Це можливо 
за наявності доступних кредитів, 
податкових привілеїв місцевим ви-
робникам та, звісно, подолання ко-
рупційної складової, яка відбиває 
бажання провадити бізнес. 

Тому спостерігаємо ситуацію, 
коли, наприклад, вітчизняні ягоди 
експортують до сусідніх держав, 
а звідти їх у запакованому вигляді 
повертають до України. Втім ціна у 
рази перевищує вартість сировини. 

Не дивно, що говорити про 
конкурентоспроможність у таких 
умовах важко. Нині, як свідчать 
результати досліджень Міжнарод-
ного інституту управлінського роз-
витку, Україна перебуває на 60-му 
місці в рейтингу економік світу. Це 
нижче на одну сходинку, аніж торік. 
За нами – Бразилія, проблеми якої 

нагадують українські реалії, які ха-
рактеризують колосальна різниця 
між бідним та багатим класом та 
корупція. 

На першому місці рейтингу опи-
нився спеціальний адміністратив-
ний район Китаю Гонконг. На дру-
гому – Швейцарія, а замикає трійку 
лідерів Сінгапур. Далі йдуть США, 
Нідерланди, Ірландія, Данія, Люк-
сембург, Швеція. Замикають першу 
десятку Арабські емірати. 

Про тривожні сигнали в еконо-
міці свідчить і невтішний прогноз 
уряду: зростання валового внут-
рішнього продукту прогнозовано 
буде не 3%, а 1,8%, а рівень інфля-
ції – не 8,1%, а 11,2%. Не дивно, що 
з’явилася інформація про введення 
в обіг банкноти у 1000 гривень. По-
при те, що такі показники пояс-
нюють заниженими показниками 
минулого року, або ж блокадою 
Донбасу, корінь проблеми залиша-
ється таким же стабільним, як не-
стабільність вмісту гаманців укра-
їнців. Без системності змін будь-яка 
позитивна цифра буде радше ви-
падковістю, аніж кінцевим резуль-
татом зусиль. 
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Суть справи принципово відрізняється від 
поперед ніх, адже тут від закликів дійшло до 
діла. Через несприйняття державної влади 
в Україні, перебуваючи у Севастополі, що в 
Криму, чоловік вступив у так звану «Групу са-
мооборони», створену при політичній партії 
«Руський блок», метою діяльності якої було 

вчинення дій, пов’язаних із захопленням 
державної влади в АР Крим та створення 
для цього загонів самооборони. Пізніше він 
навіть отримав медаль Міноборони Росії «За 
возвращение Крыма». Відтак вступив до так 
званої ДНР, де, крім іншого, брав участь у 
виявленні та незаконних затриманнях про-
українськи налаштованих громадян. За су-
купністю злочинів підсудному призначили 
покарання у вигляді 12 років позбавлення 
волі. 

Звісно, в умовах ведення війни, у тому 
числі інформаційної, навіть дописи в соціаль-
них мережах можуть викликати прискіпливу 
увагу органів. З одного боку, Конституція 
України гарантує свободу слова, політичних 
поглядів та переконань, втім вони не мають 
суперечити іншим нормам законодавства. 
Ця тонка грань і стає вирішальною. 

«Кримінальний кодекс України встанов-
лює відповідальність за публічні заклики до 
насильницької зміни чи повалення консти-
туційного ладу або до захоплення держав-
ної влади, а так само – за розповсюдження 
матеріалів із закликами до вчинення таких 
дій. Якщо дії особи мають спонукальний ха-
рактер та закликають до вчинення дій, ске-
рованих на шкоду інтересам держави, то у 
такому випадку це є злочином, передбаче-
ним ст. 109 Кримінального кодексу Украї-
ни», – пояснюють у волинському СБУ. 

ІЗ КОМЕНТАРЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод визначає, 
що свобода вираження може бути обмежена в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки

Україна перебуває на 60-му 
місці в рейтингу економік світу
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земельний колапс

гарний приклад 

«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.

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора 
Горохівський район

  Ірина ДУДЕЙКО
    Волинь

(НЕ)ЛЮДСЬКІ ЗЕМЛІ: ГРОМАДИ НЕ 
МОЖУТЬ РОЗПОРЯДЖАТИСЯ УГІДДЯМИ

Через незрозуміле і 
непрозоре земельне 
законодавство на 

Волині, та й в Україні 
загалом – земельний 
колапс. Місцеві громади не 
можуть розпоряджатися 
угіддями, які є на їхній 
території, бо земля 
за парканом крайньої 
сільської хати – власність 
держави. Сотні гектарів 
покинутих ділянок 
облогують через те, що 
чиновники не шукають, а то 
й свідомо не хочуть шукати 
їм господарську руку.

СЛАВНА ІСТОРІЯ 
ЗАКИНУТОГО 
ІПОДРОМУ

Сільська вибита дорога ділить 
село Борочиче Горохівського ра-
йону на дві частини. З одного боку 
шляху – людські помешкання й до-
глянуті городи, які вважаються на-
селеним пунктом, а з іншого – по-
рослий травою по пояс, закинутий 
іподром, який, за документами, до 
території тутешньої Цегівської сіль-
ради не належить. Він – у власності 
держави, розпоряджається ним 
управління Держегеокадастру у Во-
линській області.

На краю величезного іподрому 
гурт людей жваво обговорює по-
дальшу долю кінного поля. Місцеві 
жителі пригадують, як тут проводили 
змагання, і саме до їхнього села, на 
їхній іподром з’їжджалися любителі 
кінного спорту з усіх куточків Укра-
їни. Найбільше бідкаються старо-
жили, вони пам’ятають те динамічне 
життя, яке вирувало тут під час кін-
них змагань. Адже були його актив-
ними учасниками, а потім – свідками 
того, як все це зійшло нанівець.

«Був дуже красивий іподром, 
тут проводили великі змагання. 
Навіть мої хлопці брали участь у 
них. Лотереї були, продавали їжу, 
сюди з’їжджалися з Польщі, з Рівно-
го, зі Львівщини спортсмени», – з 
усмішкою пригадує жителька села 
Борочиче Лідія Збудовська. Жінка 
каже, що іподром був обладнаний 
за останнім словом техніки. Востан-
нє на ньому проводили змагання у 
2001 році. Після цього кінне поле 
вже не використовували. 

«Це був один з найкращих іпо-
дромів в Україні за якістю і за кла-
сом. Схожі були на Львівщині та на 

Рівненщині», – додає цегівський 
сільський голова Валентин Фищук.

Люди розповідають, що тут 
було рівненьке покошене поле, по 
краях – спеціально облаштовані бі-
гові доріжки. 

«Це ж тільки уявіть – площа 
іподрому близько 10 гектарів, і вся 
була впорядкована. Зараз усе по-
росло травою, від колишнього іпо-
дрому лишилися тільки наші спога-
ди», – зітхає Лідія Збудовська.

Біля самісінького іподрому 
працювала велика конеферма, 
де ростили ваговозів, скакових та 
племінних коней. Люди кажуть: тут 
спеціально побудували новенькі 
стайні за технологіями, яких ще не 
було тоді в Україні. За скакунами до-
глядали всі – робота була для кож-
ного жителя села Борочиче. 

«Колись з державного бюджету 
підтримували племінні ферми. Зараз, 
на жаль, цієї підтримки нема», – роз-
повідає начальник агропромислово-
го відділу управління регіонального 
розвитку Горохівської райдержадмі-
ністрації Оксана Камоцька.

Після розпаду Радянського Со-
юзу стайні як майновий комплекс 
поділили між людьми. Вже пізніше 
майнові сертифікати на частину 
конюшень у людей викупив при-
ватний підприємець і користується 
ними досі. А нікому не потрібний 
іподром стоїть пусткою.

«Зараз та конеферма ніби є, про-
те від колишньої слави нічого не ли-
шилося. Робота теж ніби є, проте до 
тодішніх масштабів далеко. Серце 
кров’ю обливається, коли бачиш 
той іподром і ті стайні. Звісно, що і 
люди, і я як сільський голова хоті-
ли б, аби воно використовувалося 
і не облогувало», – каже Валентин 
Фищук. 

НА ДЕРЖАВУ 
СПОДІВАЙСЯ І САМ 
НЕ ЛОВИ ҐАВ

За словами людей та сільського 
голови, два роки тому чиновники з 
Держгеокадастру вже намагалися 
продати іподром, щоправда, не як 
кінну арену, а як ріллю. 

«Звісно, що ми стали проти того, 

тож цю всю діяльність швидень-
ко згорнули, й іподром лишився в 
тому стані, у якому зараз», – розпо-
відає місцевий житель Ярослав Са-
дольський. 

Селяни зацікавлені в тому, аби 
територія залишалася іподромом, 
проте самостійно утримувати таку 
спортивну арену змоги не мають. 
Тож сподіваються, що сюди прийде 
інвестор та доведе все до ладу.

«Зараз, за нашою інформацією, 
головне управління Держгеокада-
стру у Волинській області збира-
ється знову надавати право орен-
ди цієї території через аукціон. Ми 
дуже сподіваємося, що цього разу 
поле продадуть саме як іподром, а 
не як ріллю. Бо в такому випадку і 
для нашого сільського бюджету це 
буде на краще, адже інвестор відно-
вить роботу іподрому, дасть нашим 
людям робочі місця. Можливо, на-
віть змагання проводитимуть, а це 
вже якась копійка в нашу бідну каз-
ну», – ділиться думками сільський 
голова. 

Люди переконані: якби земля 

була у власності сільської ради, то 
вона не занепадала б. Селяни давно 
б’ються над тим, аби було ухвалено 
зміни в генеральних планах і іпо-
дром було внесено в межі сільської 
ради. Мовляв, тоді вони самостійно 
розпоряджалися б землею та вже 
давно знайшли б для неї госпо-
дарів. 

Депутат Волинської обласної 
ради, голова фракції «Українсько-
го об’єднання патріотів – УКРОП» у 
Волиньоблраді Вячеслав Рубльов 
каже: у Верховній Раді лежить зі-
ніційований народними депутата-
ми проект закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повно-
важень органів місцевого самовря-
дування з управління земельними 
ресурсами та посилення держав-
ного контролю за використанням 
і охороною земель». У разі його 
ухвалення парламентом землі дер-
жавної власності, які юридично 
перебувають за межами населених 
пунктів, буде передано в комуналь-
ну власність об’єднаних територі-
альних громад.

«Розпочинаючи процес об’єд-
нання громад, держава пообіця-
ла реалізацію одного з ключових 
прав: всіма землями, які розташо-
вані за межами населених пунктів, 
будуть розпоряджатися об’єднані 
територіальні громади, депутати 
та голова ОТГ. Однак відповід-
ний земельний закон і досі не 
ухвалено. Цей іподром – приклад 
того безгосподарського викорис-
тання землі, який триває вже два 
десятки років. Люди, які живуть у 
селах, краще знають, для чого та 
як використати земельні ділянки, 
щоб вони принесли максимальну 
користь громаді та бюджету. Тому 
саме територіальна громада має 
розпоряджатися тими землями, 
які розташовані на території сіль-
рад», – підкреслює Вячеслав Руб-
льов.

Поки ж цей проект закону «при-
тримують» у Верховній Раді, і на-
родні депутати не поспішають його 
розглядати. Тим часом жителі села 
Борочиче сподіваються, що чинов-
ники не змінять цільового призна-
чення колишнього іподрому та не 
продадуть абикому ці 10 гектарів. 
Селяни все ще надіються, що славу 
кінного поля й кінної ферми від-
родить інвестор, і їхнє село знову 
знатимуть не тільки на Волині, а й в 
Україні.

Люди переконують, що якби 
сільрада могла самостійно 
розпоряджатися землею, вже 
давно знайшли б інвестора

Легальний видобуток 
бурштину, що 

дозволить не тільки 
максимально підняти 
всі поклади сонячного 
каменю, а й не 
руйнуватиме родючий шар 
ґрунту, здійснюватиме 
КП «Волиньприродресурс». 
Окрім цього, воно створить 
додаткові робочі місця, 
розповів заступник 
директора підприємства 
Анатолій Капустюк.

Він відзначив: у результаті ді-
яльності підприємства на території 
видобутку не залишатимуться «мі-
сячні» ландшафти, характерні для 
видобутку забороненим помповим 
методом.

Адже на окремому блоці тери-
торії попередньо проводитимуть 
детальну розвідку, аби виявити ло-

КП «ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС»: ЯК 
ЛЕГАЛЬНО ВИДОБУВАТИ БУРШТИН

КП «Волиньприродресурс», яке належить області, 
створено з метою законного та ефективного видобутку 
корисних копалин, залучення додаткових коштів до 
бюджету (25% отриманих підприємством 
коштів йтиме на користь села, 25% – у 
районний бюджет і 50% – в обласний). 
Підприємство має розпочати діяльність 
щодо організації видобутку вже у 
серпні 2017 року. Із цією метою воно 
одержало всі потрібні дозволи, які 
відповідають чинному законодавству.

но Бруно

м

кальні скупчення бурштину, який 
не залягає однорідним суцільним 
шаром. «Для цього потрібно знайти 
ділянку із вмістом бурштину 14-16 
грамів на метр кубічний, що дозво-
ляє розпочати його вилучення від-
критим методом», – пояснює Анато-
лій Капустюк.

Ідеться про виробничу тран-
шею площею до 1 га, на якій спец-
технікою зніматимуть родючий шар 
ґрунту та пісок, аби забезпечити 
доступ до продуктивного шару, де 

міститься бурштин.
«Цей продуктивний шар вилу-

чають та централізовано вивозять 
на завод, де при замкненому циклі 
його збагачують та перемивають», – 
сказав заступник директора підпри-
ємства.

На території сільрад ніхто «мити» 
бурштин не буде, а залишкову воду з 
траншеї (кар’єру) відкачуватимуть у 
відвідні канали, які залишилися на 
полях сільрад і які вже не викорис-
товуються. Тож рівень води не пада-

тиме, а ґрунти не осушуватимуться 
(чого так бояться селяни).

Як підкреслив Анатолій Ка-
пустюк, територія після такого 
видобутку буде придатною для 
використання, зокрема, з сільсько-
господарською метою, адже відразу 
після вилучення шару з бурштином 
на місце повертатимуть дозбагаче-
ний ґрунт. 

Плюси від легального видобутку 
підприємством «Волиньприродре-
сурс», за словами заступника дирек-
тора, безпосередньо відчує сільська 
рада, на території якої він здійснюва-
тиметься. Окрім збереження полів і 
підвищення їх родючості, вона отри-

муватиме 25% від вартості отрима-
ного бурштину, які розподіля-

тимуть на соціальні потреби, 
інфраструктуру тощо.

За словами Анатолія Ка-
пустюка, «Волиньприрод-
ресурс» забезпечить село 

новими робочими місцями. Вакант-
ними, зокрема, будуть посади во-
діїв, екскаваторників та охоронців. 
Бурштин, своєю чергою, підприєм-
ство намагатиметься реалізовувати 
за найбільш вигідними цінами, у 
тому числі співпрацюючи з Китаєм.

«Ви бачите, що робиться в Рів-
ненській та Житомирській областях. 
Туди приїжджають бандити, місцеве 
населення не може заходити в ліс, 
не може користуватися своїми над-
рами.  У їхніх селах розбиваються до-
роги, немає садочків, ФАПів, немає 
шкіл. Ми ж хочемо зробити так, щоб 
місцева громада сама отримувала 
дохід та розподіляла його», – зазна-
чив депутат, голова фракції «УКРОП» 
у Волинській обласній раді Вячеслав 
Рубльов. 

Проти, своєю чергою, можуть 
виступати нелегальні видобувачі 
бурштину. Щодо рекультивації зе-
мель, де нелегали видобували бурш-
тин помповим методом, заступник 
директора підприємства відзначив, 
що її можливо здійснити лише зав-
дяки додатковому завезенню родю-
чого шару ґрунту.

Колись на цьому полі був іподром

Сільський голова певен, 
що бюджет сільради може 
отримувати додаткові кошти 
завдяки використанню іподрому
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НЕ ЗЛОВЖИВАЙТЕ 
ПОМІДОРАМИ
Помідори – один з найулюбленіших 
продуктів улітку. Вони соковиті, 
смачні й пасують майже до будь-
якої страви. Проте надто ними не 
зловживайте, адже вони підходять 
не всім.

ХВОРОБИ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ
Якщо ви страждаєте на такі симптоми, 

остерігайтеся, адже помідори викликають 
сильний жовчогінний ефект. Дієтологи ра-
дять повністю відмовитися від цієї ягоди, 
адже навіть кілька шматочків помідорів 
можуть бути особливо небезпечними для 
людей з каменями в жовчному міхурі або 
жовчних шляхах.

АЛЕРГІЯ
Якщо ви алергік, то від помідорів теж 

варто утриматися або вживати вкрай обе-
режно. Адже може початися реакція через 
наявність у продукті органічних кислот. 
Також велику небезпеку несуть хімікати, 
якими обробляють ягоди, щоби захистити 
їх від шкідників. Тому врахуйте ці важливі 
фактори.

ХВОРОБИ НИРОК
У помідорах також міститься щавлева 

кислота, яка негативно впливає на водно-
сольовий баланс організму. Тому навіть ва-
рені й консервовані томати можуть спро-
вокувати утворення каменів у нирках.

ПРОБЛЕМИ З СУГЛОБАМИ
Тут також відіграє велику роль щавле-

ва кислота. У разі її перевищеної концен-
трації в організмі можуть виникнути силь-
ні болі.

ВИРАЗКА АБО ГАСТРИТ
Такі хвороби – теж ознака підвищеної 

кислотності. Тому бажано відмовитися від 
солоних і маринованих помідорів. Якщо 
ж у вас почалося загострення симптомів, 
краще взагалі виключити томати зі свого 
раціону.

їжте з користю

помічна рослина

господарка

БЕРЕЖІТЬ КОРОВУ ВІД КРОВОПИВЦЬ

солоденьке

ТОРТ «ТРОПІКАНКА»

ПОДРУЖІТЬСЯ З АЛОЕ

Комахи-вампіри, які полюють 
на корів, можуть спровокувати 

небезпечні захворювання в 
худоби.

ДЕ НЕБЕЗПЕКА?
Домашня муха переносить понад півсот-

ні різних мікроорганізмів, багато з яких є 
збудниками небезпечних хвороб. Мухи пе-
реносять збудників телязіозу (захворювання 
з ознаками кон’юнктивіту, сльозотечі, помут-
ніння і виразки рогівки, що супроводжується 
пригніченням, зниженням продуктивності 
тварин, нерідко втратою зору) та яйця гель-
мінтів.

Не менш надокучливими є ґедзі. Вони мо-
жуть «подарувати» корові філяріїдози, туля-
ремію, сибірку, анаплазмоз. 

Жигалки, які з вигляду нагадують мух, є 
переносниками бруцельозу, габронематозу, 
сибірської виразки, анаплазмозу тощо.

Ще одними ворогами корів є кліщі. Зви-
чайний «пасовищний кліщ» селиться в ділянці 
паху, підгруддя, шиї. Є кліщі, що паразитують 
у волосяних фолікулах і сальних залозах. Та-
кож є паразити, які атакують корову на виме-
ні, зад ніх кінцівках, корені хвоста.

Мошки атакують корів у величезних кіль-
костях, причому укуси мошкари надзвичай-
но болючі для худоби. Масова атака мошок 

Алое не лише матиме 
красивий вигляд на 

підвіконні, а й зміцнить 
організм. Якщо ви досі 
не посадили цю цілющу 
рослину вдома, то 
неодмінно це зробіть.

ПІДВИЩУЄ ІМУНІТЕТ
Сік алое – один з найкращих 

засобів для зміцнення імунітету. 
А все тому, що активна речовина 
ацеманнан, яка міститься в алое, 
захищає ваш організм. Також са-
харид, що є в рослині, допомагає 
боротися зі стресом. Щоби при-
готувати корисний напій, розчи-
ніть у склянці води ложку меду й 
сік одного листка алое.

ЗМІЦНЮЄ ВОЛОССЯ
Алое також покращує структу-

ру і ріст волосся. Для цього засто-
совують маску з вмістом рослини. 
Її легко можна зробити в домаш-
ніх умовах: змішайте 1 ч. ложку 
соку алое, 1 ч. ложку касторової 

Для тіста: 1 скл. води, 
1 скл. борошна, 100 г масла, 
4 яйця, дрібка солі.

Для крему: 2 яйця, 150 г цукру,
5 ст. ложок крохмалю, 
350 мл молока, 300 г масла, 
10 г ванільного цукру.

Для начинки: 
фрукти та ягоди до смаку.

Для приготування тіста воду з 
сіллю і маслом закип’ятіть, додай-
те в неї борошно і заваріть тісто, 
ретельно перемішуючи. Зніміть з 
вогню. Дайте тісту трохи охоло-
нути й додайте яйця по одному, 
щоразу добре збиваючи.

Намалюйте на папері конту-
ри майбутнього торта (для пер-
ших двох коржів – у вигляді ре-
шітки з прямими смужками, а ще 
для двох – із косими смужками). 
Наповніть тістом кондитерський 
шприц або пакет із відрізаним 
кутиком. Викладіть заварне тісто 
по контуру. Спечіть коржі у розі-
грітій до 180°С духовці (випікати 
треба приблизно 25 хв).

Для крему яйця, крохмаль і 
цукор збийте міксером в одно-
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сів старіння. І що цікаво, в складі 
алое також є такі елементи, які 
перешкоджають виникненню 
пігментних плям.

Для відновлення та заспоко-
єння шкіри змішайте по 1 ч. лож-
ці будь-якого зволожувального 
крему, свіжовичавленого соку 
алое й оливкової олії. Нанесіть 
маску на обличчя і шию, злегка 
помасажуйте круговими рухами 
і залиште на 20 хвилин. Потім ви-
тріть ватним тампоном. Така мас-
ка чудово відновлює обвітрену 
шкіру, звужує капіляри і допома-
гає зберегти молодість.

ОЧИЩАЄ ПОВІТРЯ
Алое також очищає повітря 

від формальдегіду, який виділя-
ють меблі з ДСП, і знижує вміст у 
ньому найпростіших мікроорга-
нізмів. Ця рослина прекрасно пі-
дійде для спальні, оскільки саме 
вночі вона найбільш активно по-
глинає вуглекислий газ і виділяє 
кисень.

або реп’яхової олії, вітаміни А і 
Е в олійному розчині, 1 жовток і 
1 ст. ложку кефіру. Нанесіть на ко-
рені волосся й одягніть шапочку 
для душу. Через півгодини змий-
те маску теплою водою.

ЛІКУЄ ШКІРУ
Кашку з алое часто викорис-

товують як аплікації на уражені 

ділянки шкіри при вугровій ви-
сипці, синцях, укусах комах і со-
нячних опіках, а екстракт алое 
входить до складу багатьох анти-
септичних мазей.

УПОВІЛЬНЮЄ СТАРІННЯ
Рослина ще й зволожує і під-

вищує еластичність шкіри, а та-
кож сприяє сповільненню проце-

рідну масу, потроху вливаючи 
гаряче молоко. Варіть до загус-
тіння, постійно помішуючи, на 
слабкому вогні. Охолодіть. Збий-
те до пишності масло, додаючи 
по ложці охолодженої маси. 

Складіть торт, чергуючи кор-
жі з косими та прямими смужка-
ми: в отвори у коржах вкладіть 
фрукти та ягоди (чудово пасу-
ватимуть банан, ківі, полуниця, 
яблуко, апельсин, мандарин, утім 
смачно буде і з будь-якими се-
зонними фруктами та ягодами), 
добре змастіть кремом кожен 

шар. Поставте у холодильник на 
дві години (а краще – на ніч), аби 
торт просочився, а крем застиг.

Алое бореться зі стресом та зміцнює імунітет

Захист корови від кровососів – 
обов’язок доброго господаря

Батьківщина помідорів – 
Центральна й Південна Америка

Смакуйте випічкою до обіду – 
без шкоди для фігури

stylecraze.com

senfi l.net

може призвести до такого захворювання, як 
симуліотоксикоз. Тварини спочатку сильно 
тривожні, а потім у них настає пригнічення. 
З’являються сильне слиновиділення, набряк 
язика, аритмія, частий пульс і дихання. На 
шкірі в місцях укусів з’являється припухлість, 
місцями крововиливи.

Підшкірний овід у корів призводить до 
небезпечного захворювання – гіподерматозу. 
Овід відкладає яйця під шкіру. З часом вони 

перетворюються на личинки, які дістають-
ся судинами і тканинами до стравоходу або 
спинномозкового каналу на «зимівлю», а на-
весні прокушують шкіру і випадають зі свища, 
щоб продовжити свій життєвий цикл.

ЯК ЗАХИСТИТИ ХУДОБУ?
Обробку корів від кліщів, мух та інших 

комах треба проводити відразу ж із при-
ходом тепла. Препарати для цього можна 
умовно розділити на два види – репеленти 
(які відлякують) та інсектициди (які вбива-
ють). Придбати ліки можна у ветеринарній 
аптеці.

Звісно, лікарські препарати – найкраща 
допомога, але народ придумав і свої методи 
захисту. Утім такого ефекту, як від лікарських 
препаратів, навряд чи вдасться досягти. 

Дехто рекомендує обробляти корову 
дьогтем, соляркою за принципом «поки 
смердить, доти і допомагає». Але ці методи 
дуже сумнівні, і хтозна, чи не нашкодять вони 
корові, а от кроплення настоєм запашних 
трав – лавру, пижма, полину, м’яти –  точно 
тварині не нашкодять. А ще варто обробляти 
приміщення корівника: для цього слід розві-
шати букети з запашними травами, обкурити 
хлів димом, запаливши у відрі димні, але не-
шкідливі речовини, наприклад, сиру тирсу 
або гілки.
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04.25, 09.10 Т/с «Татусеві 
дочки»

05.43, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
16.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
21.00 Х/ф «Паранойя»
23.00 Х/ф «Весільний 

майстер»
01.00 Х/ф «Незвичайна 

подорож»
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НОВИЙ КАНАЛ
06.45, 16.00 «Все буде 

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

талант! Діти»
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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 «Загублені в часі»
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 «Ми вас обирали»
17.35 «Дитячий світ»
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18.15 Мультфільм
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19.35 «Важливо!»
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22.50 «Актуальний 
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00.30 «Що каже священик»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Козацька звитяга»
02.10 «Музичний проспект»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
05.00 Т/ц «У майстерні 

митця»
05.15 Т/ц «Творчий портрет»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 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 Глобал 3000
08.35, 09.50, 18.30, 

22.05 Вголос
08.45 Візерунок дня
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Дайджест
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00, 22.15 Х/ф 

«Посмішка звіра»
16.00 По ту сторону пригод
16.20 Візерунок дня
16.30 М/с «Хранителі 

історій»
17.00 Ломастер
17.20 Забави
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
23.15 По ту сторону пригод
23.45 Візерунок дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
02.00 МузейОк
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 2 Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Велике життя» Ч.1

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, 00.25 Від першої 

особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Д/с «Новий 

Орлеан»
10.00 Т/с «Епоха честі»
11.50 Д/с «Орегонський 

путівник»
13.30 Борхес
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Д/с «Увесь цей 

джаз»
16.40 Д/с «Мистецький 

пульс Америки»
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15, 01.20 Новинний 

блок
18.50, 21.40 З перших 

вуст
19.00, 01.55 Новини. 

Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 02.10 Про головне
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 

Підсумки
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне

06.45, 07.10, 08.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30 

«ТСН»

09.10, 10.40 «Чотири 

весілля - 3»

12.00, 13.15, 14.45 

«Міняю жінку - 7»

16.00 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 21.20, 22.20 Т/с 

«Хазяйка»

23.25 Х/ф «Відступники»

02.20 Х/ф «Невдаха із 

Каунт-Каунті»

06.20, 14.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Своя 

правда»
15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.40 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 00.40, 05.25 
«Подробиці»

20.30 «Слов’янский базар 
у Вітебську» Перший 
конкурсний день

22.50 Т/с «Двадцять років 
без кохання»

01.10 Х/ф «Гроші для 
дочки»

02.50 Док.проект «Клара 
Лучко. Три зустрічі»

05.00 Служба розшуку 
дітей

05.05, 04.55 Дивитись 
усім!

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.35 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.05 Антизомбі
11.05, 13.20 Х/ф 

«Старим тут не місце»
14.00, 16.10 Х/ф «Викуп»
16.55 Х/ф «Агент 

Хемілтон: Викрадена»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Останній бій 

майора Пугачова»
22.15 Х/ф «Втеча з Лос-

Анджелесу»
00.30 Х/ф «Агент 

Хемілтон: В інтересах 
нації»

02.15 Краще не 
повторюй!

03.00 Провокатор

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Пастушка»
11.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.35, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.45 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.55 Одного разу 

в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
00.55 Рятівники

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 «Загублені в часі»
08.30, 06.35 «Волинська 

веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.20 Х/ф «Кобзар»
11.20 Т/ф «До «Розмаю», в 

Італію…»
12.05 Т/ф «Зелений подіум»
12.30 Концерт 

вокального ансамблю 
«Співаночка»: «Україна 
- це ми!»

13.20 Музична вистава 
«Долина ельфів»

14.20 «Роки і долі» 
14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Казки Сашка 

Лірника»
17.30 Мультфільм
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40, 00.25 «Із перших уст»
19.45, 00.30 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Ретроспектива ВТ. 

«Андрієва висота»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
22.50 Т/ф «Олена 

Пчілка: «Я не йду в слід 
чийсь…»

23.35 «Спорт для всіх»
01.20 Концерт 

Черкаського народного 
хору «Обнімись, Україно!»

02.45 «Фольк-music»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.30 «Музичний 

проспект»
05.15 «Мандруємо 

вдома»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр»
06.25 Т/ц «Музеї Волині»

06.20, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.15 «Планета земля 2»
09.15 Х/ф «Вам і не 

снилося»
11.05 «Україна має 

талант! Діти»
13.55 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.30, 22.35 «Хата на 
тата»

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

Юкрайна»
10.30, 18.00, 00.10 

«Розсміши коміка»
11.25, 01.50 «Навколо М»
12.25, 19.00, 02.35 «Орел 

і Решка. Шопінг»
14.25, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.25, 21.00 «Орел і 

Решка. Ювілейний 
сезон»

22.00 Х/ф «Тиха гавань»
03.25 «Нічне життя»

05.39, 06.55 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Х/ф «Безінечна 

історія 2: новий 
розділ»

08.45 Х/ф «Александр і 
жахливий, безрадісний, 
лажовий день»

10.10 Х/ф «Денніс-
мучитель»

12.00 Х/ф «Незвичайна 
подорож»

14.00 Х/ф «Правила 
знайомства: Метод 
Хітча»

16.15 Т/с «Не родись 
вродлива»

19.00 Ревізор
22.15 Страсті за Ревізором

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.40 Зірковий 
шлях

10.40 Т/с «Бабуся при 
надії»

14.40, 15.30 Т/с «Причал 
кохання і надії»

19.45, 02.40 Ток-шоу 
«Говорить Україна»

21.00 Т/с «Анка з 
Молдаванки»

23.30 Х/ф «47 Ронінов»
05.20 Агенти 

справедливості 16+

06.00, 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 
Таємниці Гвадалківіру 
13.40 Містична Україна 
14.30 Бандитський Київ 
15.20, 23.40 Охоронці 
Гітлера 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Мегазаводи 20.00 
Прихована реальність 
00.30 Код неандертальця 
02.10 Гордість України 
04.30 Ролан Биков 
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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
08.30 Х/ф «Вікно 

навпроти»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 По ту сторону 

пригод
16.20 Візерунок дня

АВЕРС 16.30 М/с «Хранителі 
історій»

17.00 Ломастер
17.20 Забави
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі
18.15, 02.00 МузейОк
18.30, 20.30, 22.05 Вголос
18.45, 21.30, 00.00, 

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

звіра»
23.15 По ту сторону 

пригод
23.45 Візерунок дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 2Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Олександр Невський»

Фільм «Агент Хемілтон: В інтересах нації»

00:30

fi lm
ix.m

e

Фільм «Кохати не можна забути»

01:00

inter.ua

«КВАРТАЛ 95» ГОТУЄ 
НОВИХ «СВАТІВ»

Після багаторічної перерви творча 
команда популярного серіалу 

«Свати» відновлює роботу над 
проектом.

Студія «Квартал 95» починає знімання 
сьомого за ліком сезону сімейної комедій-
ної саги. Вони відбуватимуться у Білорусі.

Прем’єра серіалу відбудеться 2018 
року. Де і коли саме глядачі зможуть поба-
чити продовження улюбленої історії, стане 
відомо до кінця року.

улюблений серіал

ua2ua.net
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СЕРЕДА 19 липня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.20, 07.15, 
08.20, 15.15, 17.15, 
22.45, 23.20, 00.20 
Погода 06.25, 00.25 Від 
першої особи 07.20, 
23.25 На слуху 08.35 
Паспорт.Ua 08.45 Світ он 
лайн 09.00 Церемонія 
проводів Дефлімпійців 
10.35 Т/с «Епоха честі» 
12.25 Д/с «Орегонський 
путівник» 13.30 Наші 
гроші 13.55 Т/с «Лінія 
захисту» 15.30 Світло 
16.40 Д/с «Мистецький 
пульс Америки» 17.25 
Хочу бути 17.45 М/с 
«Книга джунглів» 18.15, 
01.20 Новинний блок 
18.50 З перших вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Д/с 
«Садові скарби» 19.55 
Слідство. Інфо 20.20, 
02.10 Про головне 
21.30 Щоденник 
Дефлімпіади-2017 21.50 
Д/ф «Невидимі» 22.40 
Мегалот 22.50, 05.50 
Вічне 23.00, 00.00, 01.00 
Підсумки 02.40 Т/с «Таксі» 
04.00 Т/с «Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.10, 09.10 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.59, 07.13 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.15, 19.00 Від пацанки 

до панянки
16.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
21.00 Х/ф «Ідеальний 

незнайомець»
23.00 Х/ф «Дівчина моїх 

кошмарів»
01.20 Х/ф «Паранойя»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

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

талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-3 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.30, 22.35 «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»
10.30, 18.00 «Розсміши 

коміка»
11.25 «Навколо М»
12.25, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.25, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.25, 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 Т/с 

«Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Підроблена 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00, 
00.30 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 Сироти 
дикої природи 11.50 
Дивовижна Замбія 13.40 
Містична Україна 14.30 
Бандитський Київ 15.20 
Охоронці Гітлера 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00 Невідомі пінгвіни 
18.00, 22.40 Мегазаводи 
20.00 Брама часу 23.40 
Вирішальні битви 2 
світової 03.30 Війна 
всередині нас 

МЕГА

06.45, 07.10, 08.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30 

«ТСН»

09.10 «Чотири весілля 

- 3»

10.40, 11.55 «Міняю 

жінку - 7»

13.10, 14.15, 15.20, 

20.15, 21.20, 22.20 Т/с 

«Хазяйка»

16.25 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

23.25, 01.50 Х/ф 

«Збройовий барон»

06.20, 13.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Вона не 

могла інакше»
16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.40 «Подробиці»
20.30 «Слов’янский базар 

у Вітебську» Урочисте 
закриття

22.50 Т/с «Двадцять років 
без кохання»

01.10 Х/ф «Сім днів до 
весілля»

02.45 Док.проект «Шосте 
відчуття. Дар чи 
прокляття?»

1+1 ІНТЕР

05.30, 10.00 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
11.00, 13.20 Х/ф 

«Скажений Макс»
13.30, 16.10 Т/с «Нічні 

ластівки»
17.50, 21.25 Т/с 

«Останній бій майора 
Пугачова»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф «Скажений 

Макс-2. Воїн дороги»
00.25 Т/с «Лас-Вегас»
01.55 Краще не повторюй!
02.40 Провокатор
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Розумна 

селянська донька»
11.40 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній 

арешт»
15.35, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.55 Одного разу 

в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Як уникнути 

покарання за вбивство»
00.55, 01.25 Рятівники

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

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

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.30, 23.00, 02.45 

«Волинська веселка»
11.00 «Здоровенькі 

були!»
11.30 «Схід і Захід - 

разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

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

Закарпаття»
14.00 «Ми вас обирали»
14.40 Т/ц «Роки і долі»
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 «Лелія для 

України»
21.35 «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»
03.30 Ретроспектива ВТ. 

«Ромашка»
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, 18.30, 20.30, 

22.05 Вголос
08.45 Візерунок дня
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»

АВЕРС 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»
16.00 По ту сторону пригод
16.20 Візерунок дня
16.30 М/с «Хранителі 

історій»
17.00 Ломастер
17.10 Забави
17.30 Рандеву
18.00, 02.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 Діагноз: здоров’я
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.15 Х/ф «Посмішка 

звіра»
23.15 По ту сторону пригод
23.45 Візерунок дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 2 Я - одне життя

ЧЕТВЕР 20 липня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 22.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бізнесу 06.15, 07.15, 
08.15 Спорт 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.25, 07.20, 
08.25, 12.20, 15.15, 
17.20, 22.50, 23.20, 00.20 
Погода 06.30, 00.25 Від 
першої особи 07.25, 23.25 
На слуху 08.35 Паспорт.
Ua 08.45 Світ он лайн 
09.00, 22.30 Щоденник 
Дефлімпіади-2017 09.20 
Д/ф «Невидимі» 10.05 Т/с 
«Епоха честі» 11.50 Д/с 
«Садові скарби» 12.25 Д/с 
«Орегонський путівник» 
13.30 Слідство. Інфо 13.55 
Т/с «Лінія захисту» 15.30 
Надвечір’я. Долі 16.40 
Д/с «Мистецький пульс 
Америки» 17.25 Школа 
Мері Поппінс 17.45 М/с 
«Книга джунглів» 18.15, 
01.20 Новинний блок 
18.50 З перших вуст 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 19.20 Всесвітні 
ігри-2017. Студія 20.15 
Всесвітні ігри. Церемонія 
відкриття (продовження) 
23.00, 00.00, 01.00 
Підсумки 02.10 Уряд на 
зв’язку з громадянами 
02.40 Т/с «Таксі» 04.00 Т/с 
«Роксолана» 05.50 Вічне 

UA: ПЕРШИЙ

03.20, 02.20 Служба 
розшуку дітей

03.25, 02.25 Зона ночі
05.00, 09.10 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.53, 07.10 Kids Time
05.55 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.15 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.15, 19.00 Від пацанки 

до панянки
16.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
21.00 Х/ф «На межі»
23.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо до 
Зомбіленду»

00.50 Х/ф «Жало»

НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.00 «Україна має 

талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-3 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 Вікна-
Новини

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.30, 22.35 «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»
10.30, 18.00 «Розсміши 

коміка»
11.25 «Навколо М»
12.25, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.25, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.25, 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 Т/с 

«Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15, 03.30 Зірковий 
шлях

10.50 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 Сироти 
дикої природи 11.50 
Дивовижна Замбія 13.40 
Містична Україна 15.20 
Охоронці Гітлера 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00 Створені вбивати 
18.00, 22.40 Мегазаводи 
19.00 Бандитська Одеса 
20.00 Брама часу 23.40 
Вирішальні битви 2 
світової 00.30 Лікар 
Хайм 01.20 Прокляття Че 
Гевари 02.10 Полювання 
на НЛО 03.00 Зворотній 
бік Місяця 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10 

«Сніданок з 1+1»

09.10 «Чотири весілля 

- 3»

10.30, 11.45 «Міняю 

жінку - 7»

13.00, 14.05, 15.10, 

20.15, 21.20, 22.20 Т/с 

«Хазяйка»

16.15 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

23.25, 01.55 Х/ф «Волл-

стріт»

06.20, 13.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Вона не 

могла інакше»
16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 00.40 «Подробиці»
20.30 Фестиваль «Лайма 

Вайкуле. Юрмала. 
Рандеву»

22.50 Т/с «Двадцять років 
без кохання»

01.10 Х/ф «Казка про 
жінку та чоловіка»

02.40 Док.проект 
«Легендарні замки 
України»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф 

«Скажений Макс-2. 
Воїн дороги»

13.30, 16.10 Т/с «Нічні 
ластівки»

17.50, 21.25 Т/с 
«Останній бій майора 
Пугачова»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.10 Х/ф «Скажений 

Макс-3. Під куполом 
грому»

00.30 «Лас-Вегас»
01.55 Краще не 

повторюй!
02.40 Провокатор
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
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, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.45 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.55 Одного разу 

в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с Червоні 

браслети 16+
00.55 Рятівники

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 00.25 «Із перших уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 Ретроспектива: 

«Нічого, крім життя»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.30 Т/ц «Роки і долі»
12.00 Т/ц «Жіночий клуб»
12.30 «Відкрите місто»
13.20, 05.10 «Волинська 

веселка»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.10 Т/ц «Абетка здоров’я»
14.35 Т/ц «Народна 

скарбниця»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
16.30, 23.00 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Казки Сашка 

Лірника»
17.30 «Кошик творчих ідей»
18.05 Мультфільм
18.35 Т/ц «Історії про 

історію»
18.55 Служба розшуку дітей
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»
23.25 «Книголюб»
23.40 Т/ц «Обличчя 

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

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

проспект»
03.35 Т/ц «Здоровенькі 

були!»
04.25 «Сім чудес Волині»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Велика Книга»
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 У фокусі Європа
08.35, 18.30, 20.30, 

22.05 Вголос
08.45 Візерунок дня
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Х/ф «Посмішка 
звіра»

16.00 По ту сторону пригод
16.20 Візерунок дня
16.30 М/с «Велика Книга»
17.00 Ломастер
17.20 Забави
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
19.00 Т/с «Роксолана»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Феєрія мандрів
22.15 Х/ф «Посмішка 

звіра»
23.15 По ту сторону пригод
23.45 Візерунок дня
00.35 Т/с «Роксолана»
01.35 Музична скринька
02.00 МузейОк
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 2 Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Садко»

ПОМЕР УЧАСНИК 
КУЛЬТОВОГО ГУРТУ 
«ФАНТОМ-2»

У Івано-Франківську 8 липня 
помер Роман Матіяш – учасник 

українського дуету «Фантом-2», 
популярного в 90-ті роки. Поховали 
музиканта у рідному місті.

Останнім часом 
працював тренером та 
дієтологом. Причиною 
смерті нібито стали 
проблеми з ниркою.

Гурт «Фантом-2» 
виник 1996 року та 
грав у стилі євроденс. 
Колектив швидко на-
був популярності. Іс-
торія дуету доволі ро-
мантична. Він складався з пари закоханих, 
двох колишніх лікарів – Романа Матіяша та 
Ольги Гречко. Вона – тендітна білявка, він – 
голомозий качок.

Популярність гурт швидко здобув після 
з’яви пісні «Двоє». Кліп на неї неодноразо-
во перемагав у хіт-параді «Територія А».

не стало кумира

Фільм «Волл-стріт»

Фільм «Сім днів до весілля»

23:25

01:10

Фільм «Скажений Макс-2. Воїн дороги»

22:20

torrentom
.com

kinoprofi .org
ukraine-fi lm

s.net

УКРАЇНСЬКИМ ЗІРКАМ 
ХОЧУТЬ ЗАБОРОНИТИ 
ВИСТУПИ В РОСІЇ

У Верховній Раді зареєстрували 
законопроект, яким хочуть 

заборонити українським артистам 
виступати в Росії, анексованому Криму 
та тимчасово окупованих районах 
Донецької і Луганської областей.

Авторами документа є нардепи-
свободівці Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, 
Михайло Головко та Олег Осуховський. 
Вони хочуть заборонити і виступати укра-
їнським артистам у Росії, і російським му-
зикантам гастролювати Україною.

Винятком нардепи пропонують вста-
новити окремі випадки, коли артист до 
початку гастрольного заходу надасть орга-
нізаторам письмову заяву про засудження 
окупації території України Росією або коли 
російський артист переїхав жити в Украї-
ну чи неодноразово публічно засуджував 
окупацію території України Росією.

До слова, Держприкордонслужба від 
початку року заборонила в’їзд до України 
70 артистам, серед них – ті, хто з порушен-
ням відвідав анексований Росією Крим.

категорично

report.if.ua
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«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

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

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

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

– Два роки тому за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» ініціативні батьки 
загальноосвітньої школи №11 міста Луцька 
вирішили створити фонд розвитку школи, 
що отримав назву «Ерудит». Він став 
першим серед навчальних закладів міста. 
Завдяки фонду розвитку школи батькам 

вдалося реалізувати уже чимало ініціатив, 
залучити пристойну суму коштів від 
спонсорів. І впевнена, що це лише початок. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» завжди радий 
допомогти наполегливим та ініціативним 
батькам, тому що спільна праця завжди дає 
хороший результат.

АКТИВНІ ЛУЧАНИ ФОНД РОЗВИТКУ: 
РЕЗУЛЬТАТ, ЯКИМ 
ПИШАЮТЬСЯ ВСІ

Співпраця фонду розвитку 
ЗОШ №11 «Ерудит» із 

Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом» розпочалася ще в 2015 
році. Два роки тому Фонд 
тоді ще під назвою «Новий 
Луцьк» облаштував пішохідну 
доріжку між школою та 
дитсадком. До того часу вона 
мала жахливий вигляд, то 
було практично бездоріжжя, 
яким щодня мусили ходити 
школярі та маленькі дітки з 
мамами. Доріжку облаштували 
бруківкою, а вздовж неї 
встановили зручні новесенькі 
лавочки. І хоча були 
перестороги, що до них не 
ставитимуться бережливо, час 
показав: таким благоустроєм 
задоволені всі. 

Щодня там гуляють мами з діт-
ками у візочках, відпочивають ста-
ренькі, йдучи з магазину, а ввечері 
збирається молодь. Тому й виникла 
ідея ще більше облагородити цю те-
риторію, яку сміливо можна нази-
вати сквериком, елементами для ці-
кавого дозвілля. Ініціативні батьки, 
що створили фонд розвитку ЗОШ 
№11 «Ерудит», взяли участь у місь-
кому конкурсі кращих громадських 
ініціатив жителів Луцька. Вони на-
діслали проект зі створення скве-
ру мрійників та інтелектуалів між 
ЗОШ №11 та ДНЗ №37. За резуль-
татами голосування фонд розвитку 
ЗОШ №11 «Ерудит» став одним із 
переможців конкурсу, ініціативу 
підтримали та вже незабаром вті-
люватимуть у життя. 

– У сквері мрійників та інтелек-
туалів ми хочемо встановити додат-
кові сидіння і столи зі спеціальною 
розміткою для гри в шахи й шашки. 
Діти і дорослі зможуть там грати 
в інтелектуальні ігри, можна буде 
влаштовувати й більш масштабні 
змагання влітку. Родзинкою нашо-
го скверика стане великий стіл з 
велетенськими шаховими фігура-
ми. Завдяки такій показовій ігровій 
зоні ми сподіваємося привернути 
увагу жителів мікрорайону до ціка-
вого проведення часу. Це буде щось 
нове, незвичайне. Для дорослих до-
датково облаштуємо дві альтанки-
гойдалки, щоб могли спостерігати 
за дітьми та відпочивати. Ми дуже 
раді, що нашу ініціативу підтрима-
ли шляхом голосування на місько-
му конкурсі, адже спільними зу-
силлями можна багато що змінити 
і втілити в життя, – розповідає ке-
рівник фонду розвитку ЗОШ №11 
«Ерудит» Наталія Гунько. 

У найближчих планах, зі слів 
Наталії Гунько, – заміна старої ого-
рожі навколо школи. Ба навіть не 
навколо, а лише з фасадного її боку, 
оскільки з інших боків за стільки 
років вона пошкоджена, а подекуди 
й зовсім немає. Тому черговий про-
ект уже на старті, й батьки сподіва-

ються на підтримку міської ради та 
спонсорів, активно шукають гроші 
для його втілення. 

Молода мама Тетяна Бабеляс, 
яка мешкає в цьому мікрорайоні, 
каже, що позитивні зміни особли-
во помітні протягом останніх двох 
років. Будинки стали охайнішими, 
завдяки господарюванню ОСББ у 
дворах багатоповерхівок з’явилися 
зелені насадження, у багатьох міс-
цях зроблено благоустрій, відре-
монтовано покриття у дворах. 

– Приємно за нашу школу. Зав-
дяки новому футбольному полю 
з зеленим штучним покриттям 
(встановлено Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у 2014 році, – авт.) 
діти мають де тренуватися, грати 
в командні види спорту, бігати. 
Велосипедну доріжку, яку теж об-

лаштували поряд, дуже часто вико-
ристовують мами для прогулянок 
з дітьми у візочках. Ми всі разом 
стараємося для них, для того, щоб 
у нашому мікрорайоні жити стало 
краще, комфортніше, – каже моло-
да мама.

Про ініціативу створення скве-
рика Тетяна Бабеляс не чула, але 
каже, що підтримує її, щоб і старші 
діти, і дорослі змогли цікаво прово-
дити час. 

Натомість дев’ятикласник Ки-
рило каже, що знав про цю ініціати-
ву і навіть голосував на сайті місь-
кої ради за неї, а також закликав до 
цього однокласників та знайомих. 

– Тепер на перервах діти не бу-
дуть бігати в магазин чи тинятися 
на подвір’ї, а зможуть грати в ін-
телектуальні ігри. Загалом наша 

школа за останній рік змінилася в 
кращий бік: нещодавно з’явився 
інтернет, стало відбуватися більше 
культурних заходів. Мені подо-
бається тут навчатися, – зазначає 
хлопець.

Голова наглядової ради фонду 
розвитку «Ерудит» Оксана Оліда 
зауважує, що у функції ради вхо-
дить не наглядати, а брати активну 
участь в житті школи, а ще – пока-
зувати приклад іншим батькам, як 
стати учасниками проектів та за-
лучати додаткові кошти на потреби 
навчального закладу. 

– На прикладі співпраці нашо-
го фонду розвитку з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом», депутатами 
від УКРОПу Сергієм Балицьким та 
Юрієм Безпятком, батьками та й са-
мими учнями ми бачимо, що можна 

зробити дуже багато справ. Уже вті-
лені проекти свідчать про це: нова 
доріжка з бруківкою, сучасне фут-
больне поле, велосипедна доріжка, 
оновлені клумби, інтернет. Наша 
школа має культурно-мистецьке 
спрямування, а учні беруть участь 
у найрізноманітніших концертах, 
заходах. Їм потрібні спеціальне 
взуття і сценічні костюми. Фонд 
розвитку придбав тканину для їх 
пошиття, тепер наші танцюристи 
та музиканти задоволені й гідно 
представляють школу на міському 
та всеукраїнському рівнях, – каже 
Оксана Оліда.

Жителі 40-го кварталу поміти-
ли зміни і в благоустрої, адже взя-
ли справу у свої руки, створивши 
ОСББ. Клумби з’явилися не лише 
під вікнами будинків, а й у дворах 
багатоповерхівок, біля проїжджих 
частин. Завжди чистенькі та підме-
тені тротуари, розчищені території 
між будинками від сухих гілок та 
сухостоїв. А акуратно підстрижені 
зелені газони й декоративна жива 
огорожа взагалі наводять на думку 
про якесь затишне європейське міс-
течко. Усе це – наслідок спільної ро-
боти, починаючи ще з весни, коли 
на толоку, ініційовану депутатами, 
щосуботи збиралися мешканці й 
прибирали свій спільний дім. 

– За таким піклуванням спосте-
рігають наші діти, і дуже важливо, 
коли вони змалку бачать, що не мож-
на бути осторонь громадських іні-
ціатив, а треба активно долучатися 
до них. Адже найкращий прик лад – 
батьківський. Зараз у мік рорайоні 
багато молодих сімей нового поко-
ління, які і підтримують старших, 
і демонструють молодим, як дбати 
про спільний дім. Зараз мік рорайон 
розквітає і благоустроєм, і квітами, 
і небайдужими мешканцями, – ті-
шиться Оксана Оліда.

Проекти фонду розвитку «Еру-
дит» та ОСББ в цьому мікрорайо-
ні – чи не найбільш прогресивні. 
Лише за два роки вдалося зробити 
дуже багато, а попереду – ще більш 
амбітні задуми. Люди знають ініціа-
тивних жителів свого мікрорайону, 
голів ОСББ, фонду розвитку, а та-
кож своїх депутатів в обличчя. До 
речі, кілька разів на тиждень вони 
обходять район, контролюючи дво-
ри багатоповерхівок, території біля 
школи та дитсадка, вивчаючи проб-
леми та міркуючи над способами їх 
розв’язання. 

– Приємно, коли йдеш вулицею, 
де більшість знайомих, і всі вітають-
ся до тебе. А ще більш тішить, коли 
люди напряму звертаються до нас – 
своїх депутатів, говорять про проб-
леми. Ми робимо багато депутат-
ських запитів, знаходимо додаткові 
кошти, активізуємо мешканців, і це 
дає результати, якими пишаються 
всі, – каже депутат від УКРОПу в 
міській раді Юрій Безпятко. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Представник Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Інна Ткачук:

Наша школа – найкраща!
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

НЕБАЙДУЖІ БАТЬКИ ДОБРА СПРАВА

НОВЕНЬКА САНІТАРНА КІМНАТА 
ДЛЯ ЛУЦЬКИХ ДОШКІЛЬНЯТ

НОВІ КНИГИ ДЛЯ 
СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

Нещодавно 25-ліття відзначив 
луцький дитсадок №1. Він досі 
залишається одним із найбільших 
у місті. Проте і проблемних питань 
вистачає: приміщення потребує 
ремонту, а чимала навколишня 
територія – благоустрою. Задля 
покращення ситуації небайдужі 
батьки вирішили згуртуватися 
у фонд розвитку та залучати 
додаткові кошти на потреби 
садочка. Очолила фонд розвитку під 
назвою «Лісова казка» ініціативна 
мама Яна Рожко, донечка якої вже 
рік відвідує ясельну групу.

ДОБРО В ОБМІН НА ДОБРО

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
продовжує дарувати сільським 
бібліотекам Любешівського, 
Камінь-Каширського, 
Маневицького та Ківерцівського 
районів комплекти нових книг. 
Днями літературу отримали 
читачі Жорнищенської 
книгозбірні. Це казки, фантастичні 
романи, науково-популярні 
книжки, програмові шкільні 
твори. Свіжі видання передала 
народний депутат України Ірина 
Констанкевич, яка проводила 
у Жорнищі особистий прийом 
громадян.

За словами завідувачки сіль-
ської бібліотеки Людмили Доро-
щук, такі подарунки годі переоці-
нити. Пані Людмила розповіла, 
що книжковий фонд бібліотеки – 
7800 книг. Сільську книгозбірню 
відвідують 510 читачів. Більшість 
із них – учні місцевої ЗОШ I-III 
ступенів, які активно читають 
програмові твори, та студенти. 
Наймолодші читачі люблять ілю-
стровані енциклопедії та казки, 
представники старшого поколін-

ня обирають жіночі романи, де-
тективи та науково-популярні ви-
дання. Однак у смаках книгоманів 
усе ж лідирують твори сучасних 
українських письменників. 

– Люди люблять романи Ва-
силя Шкляра, Люко Дашвар, Ірен 
Роздобудько, Дари Корній, Мак-
са Кідрука, Андрія Кокотюхи. 
Сьогодні ми поповнили книж-
ковий фонд їхніми найновішими 
творами, – тішиться Людмила 
Дорощук. – Для нас це просто 
безцінний подарунок, адже що-
місяця ми отримуємо не більш як 
чотири-шість книжок. 

Бібліотекарка знає літературні 
смаки кожного читача. Тому спо-
чатку перечитує нові книги сама, 
а тоді вже радить людям. Любов 
до друкованого слова намагається 
прищепити наймолодшим читачам. 

– На жаль, нині бібліотеки, 
особливо сільські, сповна не фі-
нансуються. Тому ми дуже дяку-
ємо Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» за такі чудові книги, – на-
голосила Людмила Дорощук. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ківерцівський район

У рамках програми «Здоров’я 
волинян», реалізованої Фондом 

Ігоря Палиці «Тільки разом», Турійська 
ЦРЛ отримала сучасний дефібрилятор і 
два нові інгалятори. 

Оновити згадану медичну техніку ту-
рійські лікарі мріяли давно, оскільки їхня 
вже відслужила відведений термін. Однак 
державне фінансування ці витрати не по-
кривало. Тому завідувачка фізіотерапевтич-
ного відділення Ольга Вдовиченко переко-
нала колег звернутися у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Річ у тім, що Ольга Іванівна 
працює за сумісництвом в Турійському те-
риторіальному центрі соціального обслуго-
вування. У 2016 році спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у терцентр придбали 
тренажер Бубновського, апарат для приго-
тування синглентно-кисневої пінки та аплі-
катори Ляпка. Пані Ольга розповіла про 
таку результативну співпрацю колегам. Ме-
дики провели збори й вирішили подати на 
розгляд свій проект, який передбачав при-
дбання нових інгаляторів-небулайзерів та 
дефібрилятора. Тож ініціативна група пода-
ла на розгляд проект «Добро в обмін на доб-
ро, задля збереження Життя і Здоров’я». 

– Коли ми приїхали на збори колекти-
ву й почули, що медики районної лікарні 
користаються дефібриляторами 1980 і 1987 
років виробництва, ця інформація нас вра-
зила. Ми вирішили підтримати цей проект, 
хоч і бачили сумнів у ваших очах, – зазна-
чив керівник центральної філії Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Сергій Костричен-
ко. – Тому сьогодні удвічі приємно, що наша 
співпраця дала результат, а ви готуєте на 
розгляд новий проект. 

У Турійській ЦРЛ справді послугову-
валися дефібриляторами радянського ви-
робництва – морально та технічно застарі-

лими. За словами радника голови обласної 
ради, голови фракції «УКРОП» в обласній 
раді Вячеслава Рубльова, цей проект і було 
реалізовано заради порятунку людських 
життів. 

Медики задоволені, адже новий дефіб-
рилятор не лише допомагає відновити ро-
боту серця. Прилад містить монітор, який 
може працювати до трьох годин у синхрон-
ному режимі для проведення кардіоверсій. 
Він простий у використанні, мобільний, 
може працювати на акумуляторних батаре-
ях, тобто використовуватися у відділеннях 
чи під час транспортування хворого. 

Якщо нового дефібрилятора, дякувати 
Богу, ще не використовували, то інгалято-
ри працюють з повною віддачею. За слова-
ми Ольги Вдовиченко, інгаляційна терапія 
дуже ефективна при бронхо-легеневих  за-
хворюваннях. Бувають дні, коли на інгаляції 

приходять 40-60 пацієнтів. 
Найближчим часом турійські медики 

планують придбати на умовах співфінан-
сування ще один сучасний апарат – холдер 
ЕКГ, за допомогою якого можна буде протя-
гом 72 годин спостерігати за роботою серця 
пацієнта. 

– Це покращить діагностику на ранніх 
стадіях серцево-судинних захворювань і 
дасть змогу виявити проблеми в роботі сер-
ця. Якщо у нашій ЦРЛ буде такий апарат, 
пацієнтам не доведеться звертатися в облас-
ні установи, бо точний  діагноз можна буде 
встановити на місці, – каже головний лікар 
Турійської ЦРЛ Петро Мельничук.  

Головний лікар наголошує: останнім 
часом спостерігається висока смертність 
людей працездатного віку від серцево-
судинних патологій. Причина проста: елек-
трокардіограма та аналізи не виявляють 

збоїв у роботі серця. А от холдер ЕКГ здат-
ний вчасно діагностувати справжню при-
чину загрудинного болю і врятувати людині 
життя.  

– Дякуємо колективу медиків, які про-
вадять активну діяльність, не чекають, що 
хтось прийде і розв’яже їхні проблеми. Фонд 
завжди підтримує ініціативних, ми вдячні, 
що з нами співпрацюєте. Бо тільки разом ми 
можемо домогтися гарних результатів, – на-
голосив Вячеслав Рубльов. 

За словами Сергія Власюка, керівника 
районного осередку УКРОПу, на Турійщині 
спільно з Фондом вже реалізовано 18 про-
ектів. Це нові дитячі меблі, мультимедійне 
обладнання, спортінвентар, сучасна медич-
на техніка, матеріальна допомога дітям до 
18 років.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Турійський район

– На початку в деяких батьків 
були перестороги щодо діяльнос-
ті такого фонду. На конкретних 
прикладах ми зуміли переконати 
їх, що таким чином нам вдасться 
залучити додаткові кошти. Від-
повідно, зможемо зробити бага-
то чого для наших діток, ще й з 
меншими затратами батьківських 
коштів. Відразу після створення 
фонду ми визначили низку най-
більш актуальних проблем, одна 
з яких – ремонт та облаштування 
санітарної кімнати в одній із груп. 
Умивальники, обладнання були в 
жахливому стані, без ремонту. За-
раз проект майже завершено, за-
лишилося доробити стелю, і діт-
ки матимуть новенькі й чистенькі 
умивальники, душову кабіну та 
санвузли. Це дороговартісний 
проект, а тому дуже вдячні Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
виділені кошти та підтримку на-
шого фонду розвитку, – каже Яна 
Рожко.

У планах – придбати зручні 
парти для майбутніх школяриків, 

облаштувати територію садоч-
ка, встановити нові пісочниці та 
ігрові елементи для активного 
відпочинку дітей на свіжому по-
вітрі. 

– Дуже правильно і добре, що 
проекти реалізовуються саме на 
умовах співфінансування. Якщо 
вкладати свої кошти, то тоді буде 
більш бережливе ставлення до 
уже зробленого, – зазначає моло-
да мама. 

Задоволена співпрацею і заві-
ду вачка закладу Тетяна Мех. Жін-
ка каже, що садочок був першим, 
який здали в експлуатацію після 
здобуття незалежності України. 
Спочатку і до недавнього часу в 
садочку діяло 12 груп, але діток 
більшало з кожним роком. Тому 
торік запрацювала додаткова, 13-
та група. Відтак вдалося трохи 
розвантажити решту. Зараз ДНЗ 
№1 відвідує 354 дитини. 

– Дуже приємно, що є небай-
дужі батьки, такі, як пані Яна. За 
кілька місяців діяльності їм вда-
лося зробити санітарну кімнату, 

де ремонту не було з моменту 
відкриття закладу. Приємно, що 
спільними зусиллями батьків та 
за підтримки Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» втілено такий 
важливий проект, – зауважила 
Тетяна Мех. 

Представник Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Інна Ткачук 
каже, що на прикладі фонду роз-
витку дошкільного навчального 
закладу №1 «Лісова казка» мож-
на оцінити ефективність роботи 
фондів розвитку навчальних за-
кладів загалом. 

– Дуже добре, що активні бать-
ки виявляють ініціативу, а Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» го-
товий підтримувати їх. Усе більше 
ініціативних мам і тат цікавляться 
й хочуть створити фонд розвит-
ку в закладі, де навчаються їхні 
діти. На сьогодні вже створено 
23 фонди розвитку: 11 у дитячих 
садочках та 12 у школах Луцька, – 
зазначила Інна Ткачук. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Завідувач хірургічного відділення 
Любомир Валіхновський розповідає 
про переваги нового дефібрилятораІнгалятор працює з повною віддачею

Літературу вручає нардеп Ірина Констанкевич

Тепер і ручки можна забруднити, адже є де їх помити
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Міцна держава – сильна і здорова нація

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

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ПІСНІ, НАРОДЖЕНІ В АТО

ТАЛАНОВИТА МОЛОДЬ

РАЗОМ МОЖНА НЕ ЛИШЕ 
ПРАЦЮВАТИ, А Й СВЯТКУВАТИ

ІНІЦІАТИВА

«ЧАРІВНИЙ ПЕНЗЛИК» «ЧАРІВНИЙ ПЕНЗЛИК» 
ЗАПРОШУЄ У ГОСТІЗАПРОШУЄ У ГОСТІ

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»

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРІОТІВ

До 2 серпня в Арт-галереї Центрального універмагу Луцька 
(другий поверх) оселилася справжня казка. Адже там 
виставляють свої творчі роботи юні художники мистецької 
студії «Чарівний пензлик». Виставка відбувається за 
сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Дитячі роботи мають величезну позитивну енергети-
ку. Недарма солдати, які воюють на передовій, тримають їх 
біля серця. Навіть коли демобілізуються, забирають додо-
му, – зазначає керівник мистецької студії «Чарівний пенз-
лик» Алла Жупанюк. 

Незвичне для Луцька дійство 
відбулося у дворі будинку, 

що на Конякіна, 14А. Рівно сорок 
років тому будівлю було здано в 
експлуатацію. Цю знаменну дату 
ініціативні мешканці вирішили 
відсвяткувати усім двором. 

Раніше на місці, де нині 40-й квар-
тал, було село Гуща. У 1959 році насе-
лений пункт приєднали до Луцька. У 
70-80-х роках тут побудували кілька 
великих промислових підприємств, 
тоді й почали зводити будинки. 

У дев’ятиповерхівці на Конякіна, 
14А – 216 квартир. Охайні під’їзди, 
різнобарв’я квітів на клумбах, догля-
нутий сквер. Люди люблять місце, 
де живуть, тому й докладають чима-
ло зусиль, щоб створити затишок не 
лише в домівці, а й у дворі.

Рік тому за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» мешканці бу-
динку створили ОСББ. Як розповіла 
його голова Оксана Денисюк, за цей 
період вдалося реалізувати чимало за-
думів: відремонтували сходи в під’їзді, 

поставили нові перила, замінили вік-
на на сходових майданчиках, упоряд-
кували сквер, що в дворі будинку. Зро-
блено чимало, а в планах – ще більше. 
Та люди визнають: самостійно втілю-
вати задумане було б куди важче.

– Нам дуже допомагають депутати 
Луцької міської ради від партії УКРОП 
Сергій Балицький та Юрій Безпятко. 
Хай із чим звертаємося, вони завжди 
йдуть назустріч. Наприк лад, Сергій 
Балицький допоміг нам вивезти гіл-
ля, облаштувати лавочки та стежки з 
бруківки, – констатує Оксана Дени-
сюк. – Також дуже сприяє розвитку 
нашого будинку Фонд. І майданчик 
нам поставили, і допомогли сходи від-
ремонтувати... 

Робота роботою, а треба й від-
почивати. Тим більше, і привід є: бу-
динку, де минула частина життя, де 
одружувалися і народжувалися, де 
мріяли й планували, вже чотири де-
сятки років. День народження своєї 
оселі святкували за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Ми вперше отримали запро-
шення саме на такий захід, – зазна-
чила представник Фонду Олена Олі-
фірович. – Це свідчить про те, що 
тут живуть ініціативні, впевнені у 
собі люди, які мають плани, задуми. 
Успішну реа лізацію ваших ідей видно 
не озброєним оком. Я впевнена, що 
таких планів у вас ще дуже багато.

Олена Оліфірович вручила голові 
об’єднання сертифікат учасника про-
екту сприяння розвитку ОСББ, що за-
свідчує участь Фонду у співфінансу-
ванні ремонту східців та майданчиків 
при вході у під’їзди.

Мешканці пригадали історію сво-
го будинку, послухали цікаві факти, за 
якими – справжні живі емоції. Хвили-
ною мовчання вшанували пам’ять тих 
жителів, які відійшли у вічність. При-
вітати активних та ініціативних лучан 
завітав музичний колектив «Барви». 
Як і годиться, завершили захід укра-
їнською піснею. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Військовослужбовців та волонтерів з 
різних куточків країни в Луцьку зібрала 
пісня. Біль втрат, радість перемог, бойова 
дружба – твори з таким відлунням 
звучали в рамках фестивалю «Патріоти 
на Волині», що відбувся за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Пісні, 
написані в окопі, – це правдива історія, 
яку переказали її очевидці. 

Один з організаторів фестивалю вій-
ськовослужбовець Валерій Глушук розпо-
вів, що ідея провести такий захід на Волині 
виникла ще торік. Валерій – один з двадця-
ти учасників фестивалю «Пісні, народжені 
в АТО», що відбувався у Дніпрі. Військо-
вослужбовець своєю піснею «Приютив 
Донецьк, Луганськ» відкривав захід. Піс-
ля цього організував такий же фестиваль 
у рідному Любомлі. Тоді й подумали, що 
ці пісні мають звучати на сцені обласного 
центру. 

– Уже більш як рік ми виконуємо ці піс-
ні по Україні, – розповідає Валерій Глушук. 
– У них відкриваємо душі й серця. У цих 
піснях ви побачите відображення душі лю-

дини, яка повернулася зі сходу.
У глядацькій залі – капелан, протоієрей 

Михайло Бучак. Священик як ніхто інший 
знає, якими важливими для військово-
службовців є підтримка та духовна роз-
рада. Отець Михайло переконаний: такі 
заходи – як місточок між мирним життям 
і війною.

– Мусимо розуміти, що передова – міс-
це високої напруги, і цю напругу потрібно 
знімати. Пісня дає можливість відпочити, 
дає наснагу, психологічну зарядку. Вона на-
дихає на нові звершення. Це завжди було, 
є і буде невід’ємною частиною української 
культури, в тому числі й військової, – вва-
жає капелан. 

Демобілізований військовослужбовець 
Юрій Щербик з досвіду знає, як пишеться 
в окопах. Після повернення з зони АТО він 
видав збірку власних віршів «Небо Донба-
су». Зараз, озброївшись гітарою, чоловік 
виконує свої твори не лише на мирній те-
риторії, а й у зоні АТО. 

Один із творів Юрій Щербик присвя-
тив лучанину Максиму Гринчишину – 

лейтенанту, який загинув від куль снай-
пера у лютому 2017 року.

Звичною справою такі заходи стали й 
для уродженки Волині, народної артистки 
Світлани Мирводи. З піснею артистка їз-
дить на схід уже впродовж трьох років.

– Їх не потрібно закликати до патріо-
тизму – вони вже на передовій. Тому я 
співаю пісні про цих людей. Співаю щось 
таке ритмічніше, щоб їм підняти настрій, – 
розповідає Світлана Мирвода. – Такі фес-
тивалі вкрай потрібні. Адже в країні війна. 
Найстрашніше, що гинуть молоді люди. 
Я як мама двох синів не можу сидіти спо-
кійно. Знаходжу можливість хоча б раз на 
місяць поїхати з волонтерами на схід.

– Пісня, народжена в АТО, апріорі 
щира й правдива. Атовці, які побачили, 
що там відбувається, у своїх піснях хочуть 
розкрити ту тематику в тилу, щоб почули 
їхні побратими, згадали ті події, які вони 
пережили, – резюмує голова «Спілки вої-
нів АТО Волині» Олександр Серватович.

Ірина ЮЗВА, 
Луцьк

Юні митці не лише представили на огляд свої роботи, 
а й креативно оформили зал. Алла Жупанюк зазначає: у 
їхній студії домагаються максимального результату з міні-
мальними затратами сил, енергії та коштів. 

– Наші діти згодом навчаться малювати ідеально і нуд-
но. А зараз з-під їхнього пензля виходять непропорційні 
пелюстки чи криві стіни. Хваліть діток, бо вони у вас – зо-
лоті, це – їхня творчість, їхнє бачення, – порадила Алла 
Жупанюк, звертаючись до батьків. – Окреме спасибі вам, 
що інвестуєте у дітей, адже це – наше майбутнє. 

Пані Алла поділилася секретом підходу до талановитих 
дітей. У «Чарівному пензлику» вихованців навчають при-
слухатися до серця, а не холодного розуму. Лише тоді юні 
художники створюватимуть шедеври на полотні.     

Керівник програми «Культура і духовність» Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» Дмитро Зінько зазначив, що в ме-
жах експонованої виставки буде проведено серію майстер-
класів із ліплення з глини,  образотворчого й  театрального 
мистецтва під керівництвом відомих митців Луцька.  

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

День народження будинку 
святкували за підтримки Фонду

Пісня дає можливість відпочити
Військовослужбовець 
Валерій  Глушук

Гурт «Барви» вітає лучан

Відвідувачі виставки 
оглядають дитячі роботи
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

14

ЗАВЗЯТЕ ДОЗВІЛЛЯ

«ПОЛІСЬКА РЕГАТА»: ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ 
ВОДНИЙ ТУРИЗМ ТА МУЗИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ

У мальовничому колоритному 
куточку Волині вже увосьме 

відбувся фестиваль з екстремального 
водного туризму «Поліська 
регата». А головний організатор 
заходу – Національний парк 
«Прип’ять-Стохід» – відзначив таким 
чином десятий День народження. 

До участі у змаганнях екстремальним 
маршрутом – руслами річок Прип’ять, 
Стохід та озером Люб’язь – зареєструва-
лася 21 команда. Це аматори веслування 
на байдарках із Волині, а також зі Львова, 
Києва та Білорусі: досвідчені, загартовані 
минулорічними випробуваннями дуети й 
ті, хто вперше вирішив узяти участь у вод-
них перегонах. 

Боротьба тривала упродовж двох 
днів – 8 та 9 липня. Переможцями стали 

господарі фестивалю – команда з Любе-
шова БАМ-1, але організатори відзначили 
та підтримали всіх учасників регати.

Протягом другого фестивального дня 
тривало масштабне свято із насиченою 
програмою заходів. Удруге поспіль до ор-
ганізації та підтримки фестивалю долу-
чився Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у рамках програм «Волинь спортивна» та 
«Культура і духовність». 

Крім спортивної складової, на прибе-
режній сцені озера Люб’язь тривав фести-
валь «Співає Полісся». Глядачів-учасників 
дійства розважали своїми виступами 32 
творчі колективи – аматорські, фольклор-
ні гурти, уже відомі своїм барвистим ре-
пертуаром «Вербиченька», «Пацьорки», 
«Журавлина» та інші. Багате жанрове на-
повнення, розмаїта пісенно-розважальна 
програма – ось що характеризувало цьо-

горічний фестиваль. Найактивніші та 
найталановитіші отримали подарунки від 
народного депутата України Ірини Кон-
станкевич та Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

Паралельно зі співочим дійством на 
спеціально облаштованих цього року 
майданчиках відбувалися змагання із 
пляжних видів спорту – волейболу та 
футболу. Місцеві команди Любешівщини 
та всі гості отримали заряд позитивного 
азарту, пройнялися духом боротьби за пе-
ремогу. Однаково активними були і жіно-
чі, і чоловічі команди. 

Програма святкового дійства тривала 
до пізнього вечора, аби всі гості фестива-
лю отримали якнайбільше вражень і задо-
волення.

Наталка ПЕТРУК,
Любешівський район

З метою популяризації здорового способу 
життя, сприяння зміцненню здоров’я лучан, 
залучення дітей та молоді до гри у настільний 
теніс Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
оголошує конкурс на встановлення 16 тенісних 
столів на прибудинкових територіях Луцька. 

До участі в конкурсі запрошуємо жителів міста, 
на чиїх прибудинкових територіях є не менш як три 
багатоповерхові житлові будинки/не менш як 100 
квартир, об’єднаних спільним майданчиком для 
відпочинку. 

Основною вимогою встановлення тенісного сто-
лу є наявність рівної поверхні (асфальт, трава, зем-

ля) та відсутність у радіусі 7 м проїжджої частини, 
небезпечних елементів чи інвентарю.

Детальніше про терміни проведення конкурсу, 
перелік потрібних документів, умови подання за-
явок та критерії визначення переможців читайте на 
сайті tilkyrazom.com.ua.

Оцінює заявки та визначає переможців 
комісія, яку формують працівники Фонду.

Офіційні результати конкурсу буде 
оприлюднено на сайті Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 

tilkyrazom.com.ua 
7 серпня 2017 року.

УВА ГА!  КОНКУР С!
ТЕНІСНИЙ СТІЛ У ВАШ ДВІРТЕНІСНИЙ СТІЛ У ВАШ ДВІР  

Змагання на байдарках гартують дух

Ірину Констанкевич раді 
бачити у свята і в будніРізнобарв’я артистів на фестивалі Фініш попереду: останній ривок

Глядачів зібралося чимало: 
разом уболівають і відпочивають 

Жіноча команда не поступається 
чоловікам-волейболістам



Перш ніж побороти зло у світі, треба спочатку побороти зло в собі. 
Фільм «Хроніки Нарнії: Підкорювач Зорі» www.volynnews.com
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СУБОТА 22 липня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.15, 

23.20, 00.10 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 На слуху
08.20 Смакота
08.45, 23.00 Світ on line
09.00, 22.45 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.20 Всесвітні ігри
11.30 Всесвітні ігри. 

Роликовий спорт, 
фінали. Рятувальний 
спорт (фінали) 
Американський футбол 

17.45 Всесвітні ігри. Сумо, 
півфінали. Рятувальний 
спорт. Спортивна 
аеробіка, художня 
гімнастика. Фінали

21.00 Новини
21.25 Всесвітні ігри. 

Спортивна аеробіка, 
художня гімнастика. 
Фінали

22.00 Всесвітні ігри-2017. 
Студія

22.55 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Підсумки
01.20 Д/с «Увесь цей 

джаз»
02.20 Вікно в Америку
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.20 Зона ночі
05.53, 07.09 Kids Time
05.55 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.10 Ревізор
10.30 Страсті за 

Ревізором
13.20 Т/с «СашаТаня»
15.45 Х/ф «Джек і Джил»
17.40 Х/ф «Відмінниця 

легкої поведінки»
19.30 Х/ф «Супернянь»
21.00 Х/ф «Супернянь 2»
22.50 Х/ф «Щелепи»
00.20 Х/ф «На межі»

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

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Хата на тата»
13.20 «Вагітна у 16»
15.10 Х/ф «Ніколи не 

забуду тебе»
17.05 Х/ф «Кохання на 

два полюси»
19.00 Х/ф «Навчаю грі 

на гітарі»
22.40 Х/ф «Неймовірні 

пригоди італійців в 
Росії»

00.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
09.45 Х/ф «Реальні 

дівчата»
11.40 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.00 «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
08.00, 15.20 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
17.10, 19.40 Т/с «Білі 

троянд надії»
21.20 Т/с «Провінційна 

муза»
01.10 Реальна містика
03.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ

07.20 Містична Україна

08.20, 18.30 У пошуках 

істини

10.00 Вирішальні битви 2 

світової

11.40, 21.10 Перші 

винахідники

14.30 Жирафи: вартові 

савани

15.30 Дивовижна Замбія

23.50 Війна всередині нас

03.00 Бандитська Одеса

МЕГА

06.00, 19.30 «ТСН»
06.30 «Гроші»
07.50, 23.15 «Світське 

життя»
08.50 Х/ф «Партія для 

чемпіонки»
12.30 Валерія Ходос 

і Дмитро Сова в 
мелодрамі «Папараці» 
(12+)

16.30, 21.15 «Вечірній 
квартал »

18.30 «Розсміши коміка 
2017»

20.15 «Знай наших»
00.15 «Вечірній Київ »
04.05 «Маленькі гіганти»

1+1

05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 М/ф «Вінні Пух»
06.50 Х/ф «Осінній 

марафон»
08.45 Х/ф «З життя 

відпочиваючих»
10.20 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»
12.10 Х/ф «Екіпаж»
15.00 Х/ф «Варенька»
17.00 Т/с «Варенька. 

Випробування любові»
20.30 Фестиваль «Лайма 

Вайкуле. Юрмала. 
Рандеву»

22.50 Х/ф «Платон 
Ангел»

00.55 Т/с «Вогнем і 
мечем»

04.20 Док.проект «Богдан 
Ступка. Забудьте слово 
«смерть»

ІНТЕР

05.15 Дивитись усім!
06.00 Без гальм
06.55 М і Ж
07.55 Скетч-шоу «На 

трьох»
11.00, 13.00 Х/ф 

«Поросятко Бейб»
12.45, 04.50 Факти
13.10 Х/ф «Бейб. 

Поросятко у місті»
14.55 Х/ф «Розплата»
17.00 Х/ф «Інкасатор»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
22.20 Х/ф «Джанго 

вільний»
01.30 Х/ф «Байкери»
03.15 Провокатор

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.40 М/ф «Битва за 

планету Терра»
12.10, 19.50 Одного разу 

під Полтавою
13.45 Казки У Кіно
15.55 Х/ф «Ми купили 

зоопарк»
18.10 М/ф «Зачарований 

будинок»
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Рам і Ліла»
02.45 Х/ф Пробач мені 

любов 16+
04.35 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

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

Волині»
10.05 Мультфільм
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 «Солодкий вікенд»
13.45 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
14.30 Вистава «Камінний 

господар»
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Акценти»
20.20 Прем’єра: т/ф 

«Примножуйте 
здоров’я»

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.30 «Вікно в Америку»
23.15 Т/ц «Ключ до 

успіху»
00.25 «Із перших уст»
00.30 «Молодіжна студія»
01.20 «Музичний 

проспект»
01.35 «Вокальна ліга 

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

волиняни»
03.40 «Волинська веселка»
04.30 «Народна 

скарбниця»
05.00 Т/ц «Роки і долі»
05.25 «Пісні Волинського 

краю»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Авто про добро»
06.30 Волинський 

портрет
07.00 Детонація
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.10, 

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

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

польською
12.20 Забави
12.30 Феєрія мандрів
14.00 Так чи інакше
15.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

АВЕРС 16.00 По ту сторону пригод
16.20 Візерунок дня
16.30 Малюваки
17.00 Д/ф «Собор на крові»
17.30 Завтра-сьогодні
18.00 Детонація
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.15 Сад. Город. Квітник
19.30 Надія Ізраїлю
20.00 Вісник обласної ради
20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових подій
22.10 Х/ф «Гори димлять»
23.30 Д/ф «Собор на крові»
00.30 Музична скринька
01.00 Огляд світових подій
01.30 Євромакс
02.00 МузейОк
03.00 Завтра-сьогодні
03.30 2Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Сорочинський 
ярмарок»

П’ЯТНИЦЯ 21 липня
06.00, 07.00, 08.00, 21.15 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Спорт 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.20, 07.15, 
08.20, 23.20, 00.20 
Погода 06.25 Життєлюб 
07.20, 23.25 На слуху 
08.30 Територія закону 
08.40 Паспорт.Ua 08.45 
Світ он лайн 09.00 
Всесвітні ігри. Церемонія 
відкриття (продовження) 
09.40, 22.15 Щоденник 
Дефлімпіади-2017 10.00 
Всесвітні ігри. Роликовий 
спорт (попередні), шв.біг, 
ж., чол. Скелелазіння 
(попередні), жінки 
14.20 Всесвітні ігри 
17.00 Всесвітні ігри. 
Скелелазіння (фінали), 
жінки. Підводний спорт 
(фінали) ж., 50 м, 200 м, 
ест 20.15 Всесвітні ігри. 
Спортивна аеробіка 
та художня гімнастика 
(фінали) 21.40 Всесвітні 
ігри-2017. Студія 22.35 
Всесвітні ігри. Найцікавіше 
23.00, 00.00, 01.00 
Підсумки 00.25 Від першої 
особи 01.20 Фольк-
music 02.20 Д/ф «Іван 
Терещенко. Колекціонер 
справ благодійних» 02.40 
Т/с «Таксі» 04.00 Т/с 
«Роксолана» 05.50 Вічне 

UA: ПЕРШИЙ

04.15 Т/с «Татусеві дочки»
06.03, 07.23 Kids Time
06.05 М/с «Сімейка 

Крудс»
07.05 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.25 Х/ф «Донька мого 

боса»
09.10 Серця трьох
17.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.00 Х/ф «І прийшов 

павук»
23.00 Х/ф «Цілуй дівчат»
00.25 Х/ф «Ідеальний 

незнайомець»
02.10 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «Україна має 

талант! Діти 2»
08.55 Х/ф «Моя старша 

сестра»
10.45 Х/ф «Розум і 

почуття»
13.50 Х/ф «Джейн Ейр»
18.00, 22.00 Вікна-

Новини
18.30 Х/ф «Ніколи не 

забуду тебе»
20.35, 22.45 Х/ф 

«Кохання на два 
полюси»

23.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
10.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
10.30, 18.00 «Розсміши 

коміка»
11.25 «Навколо М»
12.25, 19.00 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.25, 20.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
15.25, 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 Т/с 

«Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.10 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

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

лікар 2»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
23.20 С/р «Слідами 

телеманіпуляцій»
00.00 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 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 
Створені вбивати 11.50 
Дивовижна Замбія 13.40 
Містична Україна 14.30 
Бандитський Київ 15.20, 
23.40 Вирішальні битви 
2 світової 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 18.00, 
22.40 Мегазаводи 20.00 
Брама часу 00.30 Скарб.
ua 03.40 Мерилін Монро 
04.20 Володимир Івасюк 
05.10 Академік Корольов 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10 

«Сніданок з 1+1»

09.10 «Чотири весілля 

- 3»

10.30, 11.45 «Міняю 

жінку - 7»

13.00, 14.05, 15.10 Т/с 

«Хазяйка»

16.15 Т/с «Величне 

століття. Роксолана»

20.15, 22.20 «Ліга сміху 2»

00.20 «Вечірній Київ»

02.20 «Маленькі гіганти»

06.20, 13.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Вона не 

могла інакше»
16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.00 «Подробиці»
20.30 Фестиваль «Лайма 

Вайкуле. Юрмала. 
Рандеву»

22.50 Х/ф «Осінній 
марафон»

00.45 Х/ф «День перший, 
день останній»

02.30 Х/ф «Забудьте 
слово «смерть»

1+1 ІНТЕР

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.10 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

09.55 Інсайдер
10.50, 13.20 Х/ф 

«Скажений Макс-3. 
Під куполом грому»

13.35, 16.10 Т/с «Нічні 
ластівки»

17.55 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова»

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу «На 

трьох»
00.50 Х/ф «Розплата»
02.25 «Лас-Вегас»
03.10 Краще не 

повторюй!
04.30 Т/с «Відділ 44»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.30 Х/ф «Повний дім 2»
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, 03.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф «Зачарований 

будинок»
21.40 Х/ф «Ми купили 

зоопарк»
00.00 Х/ф «Пробач мені 

любов»
02.10 Х/ф Вишневі ночі

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25 «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 «Книголюб»
11.05 Т/ф «Візьмеш мого 

коня»
11.20 Т/ц «Козацька 

звитяга»
11.35, 16.30 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» 

(сурдопереклад)
15.15 Мультфільм
15.30 «На всі 100»
16.00 Новини. День
17.05 «Дитячий світ»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

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

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

«Протилежний погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Історія без купюр»: 

«Друга світова на Волині»
21.35 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

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

репортаж»
23.40 Т/ц «Обличчя війни»
23.50 «Хроніка війни»
01.25 «Історія без купюр»: 

«Друга світова на Волині»
01.55 Концерт хору 

«Посвіт». «Нам Україна - 
понад усе!»

02.50 «Юрій Рибчинський. 
Музика слів»

03.30 Т/ф «Гайдамацьким 
шляхом»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Велика Книга»
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 Глобал 3000
08.35, 18.30, 22.05, 

02.20 Вголос
08.45 Візерунок дня
09.00 Т/с «Роксолана»
10.00 Діагноз: здоров’я
10.30 Фіз Культ Ура!
11.00 Топ- Нет
11.15 2 Я - одне життя
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Т/ц «Заручники 

свободи»
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Х/ф «Посмішка 
звіра»

16.00 По ту сторону пригод
16.20 Візерунок дня
16.30 М/с «Велика Книга»
17.00 Ломастер
17.20 Забави
17.30 Рандеву
18.00 Детонація
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 «Посмішка 

звіра»
23.15 По ту сторону пригод
23.45 Візерунок дня
00.35 Євромакс
01.00 Т/с «Роксолана»
02.00 МузейОк
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 2 Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Морський пост»

Фільм «Відмінниця легкої поведінки»

Фільм «Кохання на два полюси»

Фільм «Ми купили зоопарк»

17:40

20:35

21:40

kinofi lm
s.ua

Фільм «Джанго вільний»

22:20

kino-teatr.ua

stb.ua

truskaw
ec.com

ГАЙТАНА СТАЛА МАМОЮ

Українська співачка Гайтана, яка 
наприкінці квітня розсекретила 

вагітність, заінтригувала 
шанувальників неоднозначною 
публікацією в Instagram з хештегом 
#гайтанамама. Артистка виклала 
світлину, де позує без макіяжу з 
величезними букетами квітів.

Шанувальни-
ки Гайтани вирі-
шили, що у такий 
спосіб вона пові-
домила про наро-
дження первістка. 

Раніше співач-
ка зізналася, що 
вже понад рік за-
міжня за батьком 
своєї майбутньої 
донечки, яку пла-
нують назвати Ні-
коль. Проте імені 
коханого артистка 
не розсекретила, хоча зізналася, що чоло-
вік активно допомагає їй у кар’єрі. Подей-
кують, що обранцем зірки став її саунд-
продюсер Алекс Смарт. 

зіркове поповнення

«ПЛЮСИ» ПОКАЖУТЬ 
«СЛУГУ НАРОДУ-2»

До Дня Незалежності «1+1» 
покаже довгоочікувану прем’єру 

повнометражного фільму студії 
«Квартал 95» «Слуга народу-2», який 
з успіхом пройшов у кінотеатрах 
взимку 2016 року. 

Цікаво, що досі фільм не можна було 
подивитися в інтернеті, оскільки право-
власникам вдалося уникнути піратського 
витоку стрічки.

За даними Національного союзу кі-
нематографістів, фільм зібрав близько 
11,5 млн грн тільки за перші десять днів 
кінопрокату. За цей час його подивилося 
більш як 158,5 тис. українців.

Фільм «Слуга народу 2» – продовження 
історії народного президента, розказаної 
в популярному однойменному серіалі. За 
сюжетом, президент Василь Голобородько 
при владі вже майже півроку. Економічна 
ситуація в країні погіршується, ціни зрос-
тають, національна валюта знецінюється. 
Кредит народної довіри до президента 
стрімко падає.

телепрем’єра

expres.ua
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– У мене немає вибору. 
– У житті завжди є вибір. Просто іноді простіше вважати, що його немає. Фільм «Мерлін»
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НЕДІЛЯ 23 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, 22.45 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.10 Всесвітні ігри. 

Підводний спорт
11.00 Всесвітні ігри. 

Роликовий спорт. 
Спринт. Фінали

13.05 Всесвітні ігри
14.15 Всесвітні ігри. Сумо. 

Абсолютна вага, жінки, 
чол. попередн

16.05 Перша шпальта
16.45 Всесвітні ігри. 

Спорт з літаючим 
диском. Бронзовий матч

18.00 Всесвітні ігри. 
Роликовий спорт. 

    15 000 м. Фінали
20.00 Новини
20.25 Всесвітні ігри. 

Спорт з літаючим 
диском. Золотий матч

22.00 Всесвітні ігри-2017 
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. 

Підсумки
01.20 Д/с «Кремнієва 

долина»
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»

05.15 Х/ф «Поросятко 
Бейб»

06.50 Х/ф «Бейб. 
Поросятко у місті»

08.35 Т/с «Відділ 44»
12.25, 13.00 Х/ф «Типу 

круті лягаві»
12.45 Факти
14.55 Х/ф «Інкасатор»
16.40 Х/ф «Захоплення 

підземки 123»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф 

«Миротворець»
23.05 Х/ф «Поза полем 

зору»
01.25 Х/ф «Джанго 

вільний»
04.05 Провокатор

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.30 М/ф «Битва за 

планету Терра»
10.55 Х/ф «Братик і 

сестричка»
12.05 Х/ф «Рам і Ліла»
15.00, 22.00 Країна У
19.50 Одного разу під 

Полтавою
00.00 Х/ф «Повний 

дім 2»
02.30 Х/ф Вишневі ночі
04.00 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.30 Т/ф «Примножуйте 

здоров’я»
08.50 «З добром у серці»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.05 «Клас!»
10.30, 19.00 «Медичний 

журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50 Т/ц «Ключ до успіху»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.35 Мультфільм
13.00 Т/ф «Легенда очима 

правди»
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 «Запорожець 

за Дунаєм»
18.35 «Натхнення»
19.30 Т/ф «Примножуйте 

здоров’я»
19.50 «Солодкий вікенд»
20.20 «Вісник обласної 

ради»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
22.00, 04.00 

«Волинський тиждень» 
(сурдопереклад)

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

100»
00.25 Т/ц «Музеї Волині»
00.50 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»
02.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.55 «Вокальна ліга 

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

06.55 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на 

Майдані»
10.45 «Полювання»
11.45 Х/ф «Неймовірні 

пригоди італійців в 
Росії»

13.45 Х/ф «Спокута»
15.20 Х/ф «Навчаю грі 

на гітарі»
19.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
23.00 «Я соромлюсь 

свого тіла 3»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

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

додай води»
10.20 Х/ф «Реальні 

дівчата»
12.15 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
23.00 Х/ф «А ось і вона»
00.50 «Розсміши коміка»
02.25 «Нічне життя»

07.30 Зірковий шлях
08.30 Х/ф «Сильна 

слабка жінка»
10.25 Т/с «Білі троянд 

надії»
14.00 Т/с «Провінційна 

муза»
17.50, 20.00 Т/с «Час 

кохати»
19.00, 05.50 Події тижня з 

Олегом Панютою
22.30 Т/с «Мій»
02.10 Реальна містика
02.50 Таємний код 

зламано. Жінка
03.35 Таємний код 

зламано. Кінець світу
04.20 Т/с «Черговий 

лікар»

06.00, 23.50 Бандитська 

Одеса

07.20 Містична Україна

08.20, 18.30 У пошуках 

істини

10.00 Вирішальні битви 2 

світової

11.40, 21.10 Перші 

винахідники

14.30 Створені вбивати

15.30 Дивовижна Замбія

03.30 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00 Х/ф «Партія для 
чемпіонки»

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

ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 12.05, 13.05, 14.05 

«Світ навиворіт - 8»
15.10, 17.30 «Ліга сміху 2»
19.30 «ТСН»
20.15 Х/ф «Гроза над 

Тихоріччям»
00.10 Х/ф «Дом 

Гемінгвей»
02.05 «Світське життя»
04.55 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»
05.15 «ТСН-Тиждень»

06.00 М/ф «Малюк і 
Карлсон»

06.20 Х/ф «Дубравка»
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 «Заміж на 2 

дні»
14.10 Х/ф «Арифметика 

підлості»
16.00 Т/с «Варенька. 

Наперекір долі»
20.00, 02.30 «Подробиці»
20.30 Фестиваль «Лайма 

Вайкуле. Юрмала. 
Рандеву»

22.50 Х/ф «Торкнутися 
неба»

00.45 Х/ф «Платон Ангел»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.49, 08.09 Kids Time
07.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
08.10 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 
фрікадельки»

10.00 Х/ф «Чарлі та 
шоколадна фабрика»

12.00 Х/ф «Джек і Джил»
13.50 Х/ф «Відмінниця 

легкої поведінки»
15.45 Х/ф «Супернянь»
17.15 Х/ф «Супернянь 2»
19.00 Х/ф «Не гальмуй»
21.00 Х/ф «Мачо і ботан 2»
23.00 Х/ф «Мачо і ботан»
01.10 Х/ф «Щелепи»

06.00 М/с «Авто про добро»
06.30 Волинський 

портрет
07.00 Детонація
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 Візерунок дня
09.30 Вісник обласної ради
10.00 Х/ф «Гори димлять»
11.15 Так чи інакше
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
14.30, 18.00, 21.00 

Феєрія мандрів
15.00 Наш чудовий 

Всесвіт

АВЕРС 16.00 По ту сторону 
пригод

16.20 Візерунок дня
16.30 Малюваки
17.00 Д/ф «Собор на крові»
17.30 Глобал 3000
18.40 Я тут живу
19.00 Сад. Город. Квітник
19.20 Топ- Нет
19.30 Надія Ізраїлю
20.00 Діагноз: здоров’я
20.40 Вечірня казочка
21.30 Євромакс
22.00 Х/ф «Гори димлять»
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 Діагноз: здоров’я
03.30 2Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Друзі»

ФУТБОЛ 1

ПН 17 липня ВТ 18 липня СР 19 липня ЧТ 20 липня ПТ 21 липня СБ 22 липня НД 23 липня
06.00, 08.00, 00.50, 03.00, 
05.20 Топ-матч 06.10, 23.00 
Маріуполь - Верес 08.10 
Шахтар - Янг Бойз. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.45 Футбол NEWS 10.15 
«Великий футбол» 12.00 
Олександрія - Олімпік 13.50 
Борнмут - Челсі. Чемпіонат 
Англії 15.55 Легія - Аякс. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 17.40 Ювентус 
- Порту. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 19.25 Шахтар 
- Динамо. Суперкубок України 
Фокстрот 21.15 Д/ф «ЄВРО 
2012. Українська гордість» 
01.10 Алавес - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 03.30 МЮ - Фенербахче. 
Ліга Європи УЄФА 

06.00 «Новачки ЛаЛіги 
2017/2018». Чемпіонат Іспанії 
06.55 Світ Прем’єр-Ліги 
07.25 Янг Бойз - Шахтар. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Гаддерсфілд Таун - Ман Сіті. 
Кубок Англії 12.05 «Великий 
футбол» 13.50 МЮ - Челсі. 
Чемпіонат Англії 16.00 Аякс - 
Легія. 1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА. Прем’єра 17.40 Ювентус 
- Барселона. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.20 
Д/ф «ЄВРО 2012. Українська 
гордість» 20.50 Маріуполь - 
Верес 22.50 Шахтар - Динамо. 
Суперкубок України Фокстрот 
01.00, 03.00, 05.20 Топ-матч 
01.10 Лестер - Тоттенгем. 
Чемпіонат Англії 03.30 Карабах 
- Слован. Ліга Європи УЄФА 

06.00 Шахтар - Динамо. 
Суперкубок України Фокстрот 
08.10 Істанбул - Шахтар. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Ман Сіті - Гаддерсфілд 
Таун. Кубок Англії 12.05 
Ворскла - Шахтар 13.50 Челсі 
- Саутгемптон. Чемпіонат 
Англії 16.00 Копенгаген - Аякс. 
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
17.50, 20.30, 22.50, 00.50, 
03.00, 05.20 Топ-матч 17.55 
Барселона - Ювентус. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.45 «LaLiga Files» 6 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 
Олександрія - Олімпік 23.00 
Лестер - Вест Бромвіч. Asia Tro-
phy 01.10 Атлетік - Генк. Ліга 
Європи УЄФА 03.30 Ліверпуль 
- Кристал Пелас. Asia Trophy 

06.00, 08.00, 17.50, 22.50, 
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч 
06.10 Олександрія - Олімпік 
08.10 Шахтар - Істанбул. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 
10.20 Челсі - МЮ. 1/4 фіналу. 
Кубок Англії 12.05 Маріуполь 
- Верес 13.50 Евертон - Челсі. 
Чемпіонат Англії 16.00 Аякс 
- Копенгаген. 1/8 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра 
17.55 Монако - Ювентус. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.45 «LaLiga Docs» 6 епізод. 
Чемпіонат Іспанії 20.40 Лестер 
- Вест Бромвіч. Asia Trophy 
23.00 Ворскла - Шахтар 01.10 
Атлетіко - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 03.30 Андерлехт - 
Майнц. Ліга Європи УЄФА 

06.00, 08.00, 17.50, 20.25, 
22.50, 00.50, 03.00, 05.20 
Топ-матч 06.10, 20.40 
Ліверпуль - Кристал Пелас. 
Asia Trophy 08.10 Коньяспор 
- Шахтар. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Тоттенгем 
- Міллволл. 1/4 фіналу. Кубок 
Англії 12.05 Лестер - Вест 
Бромвіч. Asia Trophy 13.50 
Челсі - Мідлсбро. Чемпіонат 
Англії 16.00 Аякс - Шальке. 
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА 
18.05 Ювентус - Монако. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
19.55 Світ Прем’єр-Ліги 23.00 
Олександрія - Олімпік 01.10 
Ворскла - Шахтар 03.30 Челсі - 
Сток Сіті. Чемпіонат Англії 

06.00, 08.00, 16.55, 22.50, 
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч 
06.10 Арсенал - Евертон. 
Чемпіонат Англії 08.10 Шахтар 
- Брага. Ліга Європи УЄФА 
10.00, 15.40, 20.15, 22.30 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Мідлсбро - Ман Сіті. 1/4 фіналу. 
Кубок Англії 12.05 Боруссія 
(Д) - Монако. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.50 Вест 
Бромвіч - Челсі. Чемпіонат 
Англії 16.00 «Новачки ЛаЛіги 
2017/2018». Чемпіонат Іспанії 
17.00 Ювентус - Реал. Фінал. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.55, 
21.25 «Тур ONLINE» 19.25 
LIVE. Шахтар - Динамо 22.00 
Світ Прем’єр-Ліги 23.00 Матч 
за 3-тє місце. Asia Trophy 
01.10 Сандерленд - Евертон. 
Чемпіонат Англії 03.30 Фінал. 
Asia Trophy 

06.00, 08.00, 16.30, 18.50, 
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч 
06.10 Наполі - Бешикташ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.10 
Шахтар - Гент. Ліга Європи 
УЄФА 10.00, 15.40, 21.05 
Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Арсенал - Лінкольн Сіті. 1/4 
фіналу. Кубок Англії 12.05 
Шахтар - Динамо 13.50 Челсі - 
Сандерленд. Чемпіонат Англії 
16.00 Світ Прем’єр-Ліги 17.00 
Матч за 3-тє місце. Asia Trophy 
19.15 Зоря - Феєнорд. Ліга 
Європи УЄФА 21.20 «Великий 
футбол» 23.00 Боруссія (Д) 
- Монако. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 01.10 Сельта 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
03.30 Вест Бромвіч - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 

Фільм «Поза полем зору»

23:05

zbroya.info

Фільм «Мачо і ботан»

23:00

kinobytes.net

телешоу по той бік

«ТАНЦІ З ЗІРКАМИ» ІНТРИГУЮТЬ
Телеканал «1+1» 

працює над оновленим 
проектом «Танці з 
зірками». Учасників 
шоу оголошують в 
оригінальний спосіб – 
кожна заявлена зірка 
кидає «виклик» іншій 
знаменитості. 

Днями естафету від Влада Ями 
прийняв ведучий тревел-шоу 
«Світ навиворіт» Дмитро Комаров. 
Сам мандрівник кинув виклик все-
світньовідомій балерині Катерині 
Кухар. 

Протягом наступних кількох 
тижнів зірки передаватимуть одне 
одному естафету, допоки не стане 
відомий повний зірковий склад 
проекту.

Уже відомо, що незмінним ве-
дучим «Танців» залишиться Юрій 
Горбунов. А от які ролі виконувати-

муть співачка Наталя Могилев-
ська й танцівник Влад Яма, досі 
залишається головною інтригою 
проекту.

Перший сезон відомого тан-
цювального проекту здобув ви-
соку прихильність телеглядачів 
та став одним із найбільш рей-
тингових розважальних шоу в іс-
торії українського телебачення. 
За правилами проекту, десять 
професійних танцівників скла-
дають пари українським зіркам, 
які перед очима в телеглядачів 
під час прямих ефірів мають про-
демонструвати свої танцювальні 
здібності. Виконання десяти тан-
цювальних композицій оцінюють 
телеглядачі та професійне журі.

Оновлений проект «Танці з 
зірками» телеглядачі «1+1» поба-
чать вже у наступному телесезо-
ні восени.

Співачка Наташа 
Корольова, якій у 

жовтні минулого року 
заборонили в’їзд до 
України через підтримку 
анексії Криму, продовжує 
боротися за право 
відвідувати батьківщину.

У грудні 2016-го артистка 
почала процес оскарження 
рішення СБУ. Нещодавно Ната-
ша Корольова повідомила, що 
окружний адміністративний суд 
Києва відмовив у задоволенні її 
позову.

«Хочеться, звичайно, на все 
плюнути, розуміючи, що правди 
нема! Але хохлушки не здаються 
без бою! Апеляція? Так, почнемо 

КОРОЛЬОВА РВЕТЬСЯ В 
УКРАЇНУ, БО «ХОХЛУШКИ 
НЕ ЗДАЮТЬСЯ»

з неї, а там подивимося, куди доро-
га правди нас виведе!» – заявила 
зірка.

hochu.ua

hochu.ua

Дмитро Комаров учитиме па

Наташа Корольова
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cамоконтрольна замітку

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

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

МФО 303440

ЯК ЗАСНУТИ У СПЕКУ?

БУДІВНИЦТВО

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

 Продам у Луцьку котли (газові, твердо-
паливні, електричні), газові колонки, кон-
вектори, електричні бойлери, радіатори 
опалення (стальні, алюмінієві, біметалічні), 
циркуляційні насоси і насоси для свердло-
вин, обсадні труби для свердловин, запірну 
арматуру і автоматику. Газові лічильники й 
регулятори тиску. 050-736-93-28.

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, художню ковку, ворота. 
066-233-86-51, 095-206-74-97.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, ка-
мінь річковий, цегла (100, 75, облицюваль-
на, вогнетривка), блоки (газоблоки, блоки 
з відсіву та фундаментні), клей для блоків, 
цемент. Доставка, послуги маніпулятора та 
самоскида. Гірка Полонка, вул. Луцька, 9. 
050-529-95-20, 096-429-69-75.

 Продаємо дерев’яну вагонку, дерев’яні 
сходи та комплектувальні до них. Недо-
рого. Можлива доставка. 066-074-03-96, 
067-948-01-97.

 Продам цеглу червону, пісок, щебінь, від-
сів, камінь бутовий (формак), ґрунт на ви-
мостку, послуги самоскидів. 050-644-59-59, 
097-187-90-50.

 Виготовляємо і продаємо кольорові, 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.

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 моноін-
жекторний 1.8, титанові диски, електропа-
кет, гідропідсилювач, сигналізація, цен-
тральний замок. 066-578-01-67 (Валерій).

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

 Продам комбайн для збирання гарбузів, 
трактор МТЗ-82 (мала кабіна), ефективний 
засіб проти дротяника. Недорого. Ціна до-
говірна. 098-461-20-57.

 Продам трактори Т-40, Т-25, Т-16, причіп 
тракторний. 050-942-62-33, 096-721-13-39.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам 2-кімн. квартиру з євроремон-
том у центрі с. Липини, Луцький р-н. Загаль-
на площа 50 м2, площа кухні 8 м2. Розта-
шована на 2-му поверсі 2-поверх. будинку. 
Є сарай, підвал, грядка. Ціна договірна. 
066-254-63-47.

 Терміново продам земельну ділянку під 
будівництво (0,12 га) в с. Княгининок Луць-
кого р-ну, вул. Зоряна, 7, біля траси, можли-
вий торг. 095-488-80-30, 098-987-20-14.

 Продам землю під забудову: с. Заріч-
чя, Володимир-Волинський р-н, вул. Озер-
на. 20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк. 
Ціна за домовленістю. Можливий обмін. 
096-695-78-85, 095-360-48-20 (Вадим).

 Продамо ковбасний цех, забійний цех, 
приміщення міжрайбази в м. Камінь-
Каширський. 097-290-74-94.

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенський р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам цегляний будинок (8х10 м) з госпо-
дарськими спорудами у с. Любче, Рожищен-
ський р-н. Земельна ділянка 0,40 га, повніс-
тю приватизована. Є газ, криниця. Можлива 
оплата частинами. 063-674-48-22.

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

 Терміново продам 2-кімн. квартиру покра-
щеного планування в Луцьку (вул. Гулака-
Артемовського). 050-378-38-21.

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

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

 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 зар-
плати, перевірені роботодавці. Візова під-
тримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робота 
для жінок – викладання товарів на полиці, 
прийом і сортування продукції тощо. Робо-
чий день – 8-9-10-12 год (6 днів на тижд.). 
Зарплата – 10 зл./год. Житло безплатне. Чо-
ловіків запрошують на роботу на продукто-
вих складах. Обов’язки: пересування скла-
дом на електрокарах, завантаження товару 
та доставка до місця вивантаження. Прохо-
дження інструктажу з техніки безпеки та 
отримання прав на водіння кара, безплатно 
видають робочий одяг (лише чоловікам). 
097-908-64-46 (Вікторія). Є й інші вакансії, 
можлива допомога у виготовленні доку-
ментів. Усі вакансії – 100% безплатні.

Терміново запрошуємо на роботу 
будівельників різних спеціальнос-
тей. Великий обсяг робіт. Зарпла-
та без затримок. Житло – безплатно. 
098-398-09-02, 063-036-02-35.

ПОСЛУГИ

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

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

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

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

РІЗНЕ

 Продам уживану мороз. камеру вироб-
ництва Білорусі («Атлант») на 6 відділень. 
Можлива доставка. 050-81-03-285.

 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.

Улітку через перепади 
температур і спеку 
навіть ввечері буває 

вкрай важко заснути. А 
від того ви прокидаєтеся 
зранку втомленими та 
розбитими.

Прийміть прохолодний душ 
безпосередньо перед тим, як ляга-
ти спати. Так ви знизите температу-
ру тіла і заснете комфортніше.

Віддавайте перевагу подушкам 
з гречаним лушпинням. Така по-
душка сприяє кращій вентиляції 
повітря і має охолоджувальну влас-
тивість. А ще гречані подушки на-
бувають анатомічної форми голови 
людини і дозволяють м’язам шиї та 
спини розслабитися. Оберіть шов-
кову наволочку. Шовк є природним 
регулятором температури, тому, 
коли подушка вкрита шовковою на-
волочкою, шкіра голови і обличчя 
дихає, а організм легше переносить 
спеку.

Обирайте постільну білизну з 
меншою кількістю ниток. Що мен-
ша щільність тканини, то легше за-
снути в розпал літа. Що менше ни-
ток, то краща повітропроникність 
тканин.

Для того щоб 
перелаштувати свій 
організм на правильний і 
корисний графік прийому 
їжі, є шість дієвих способів.

ОТОЧІТЬ СЕБЕ 
ЗДОРОВОЮ ЇЖЕЮ

Замість смачного та калорій-
ного шоколаду краще ввечері по-
смакуйте овочами. Переконайте 
себе, що вони справді є корисними, 
яскравими та ціни на них знижують-
ся щодня – літо ж бо.

СТЕЖТЕ, СКІЛЬКИ 
ВОДИ П’ЄТЕ

Найпоширенішою причиною 
бажання з’їсти щось солоденьке 
є зневоднення. Тому, коли вам хо-
четься з’їсти кекс із чаєм, просто ви-
пийте склянку води. Найімовірніше, 
від кексу ви відмовитеся відразу ж 
після цього нехитрого трюку.

ПРОТЯГОМ ДНЯ 
СПОЖИВАЙТЕ ЛИШЕ 
ЗДОРОВУ ЇЖУ

І бажано 4-5 разів на день. Жод-
них пельменів і піци – починайте 
ранок з каші або омлету, в обід їжте 

овочі та м’ясо, на полуденок – фрук-
ти, на вечерю – сир або знову овочі 
й м’ясо.

НЕ ФОКУСУЙТЕ УВАГУ 
НА ЇЖІ

Коли вчергове захочете шоко-
ладку ввечері, запитайте себе, що 
вам дасть цей перекус. Тренуйте 
самодисципліну і спробуйте сфоку-
сувати увагу на чомусь іншому.

ЇЖТЕ ПОВІЛЬНО ТА 
УСВІДОМЛЕНО

Не потрібно робити з їжі культ. 
Якщо вам набридла куряча гру-
динка або ви не можете дивитися 
на овочевий салат, просто жуйте і 
ковтайте, усвідомлюючи, що так ви 
даєте організму потрібні вуглеводи, 
білки та клітковину, а ще – наближа-
єте фігуру до свого ідеалу.

ГОТУЙТЕ ПЕРЕКУС 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ

Це одна з найкращих звичок. 
Якщо ви звикли перед сном диви-
тися серіал і вам обов’язково по-
трібно чимось похрумтіти, красиво 
наріжте собі огірок і помідор. Хто 
сказав, що чипси смачніші?

Коли поруч засинає дружи-
на/чоловік/діти чи навіть ваш 
улюблений котик – це додаткова 
температура. Щоб заснути без 
проблем, важлива циркуляція 
повітря. Що просторіші кімната і 
спальне місце, то краще.

Щойно виходите на роботу 
або у справах – зашторте вікна, 

щоб кімната не нагрівалася про-
тягом дня і ви засинали в про-
холоднішому приміщенні. А от 
після пробудження першим ді-
лом відкривайте штори. Нехай від 
сонячних променів ваш організм 
отримує цінний вітамін D, який 
підвищує рівень серотоніну і під-
німає настрій.

ЯК ПОЗБУТИСЯ 
ЗВИЧКИ ЇСТИ НА НІЧ

КУПУЄМО КУПУЄМО 
ДОРОГО!!!ДОРОГО!!!
КУПУЄМО КУПУЄМО 
ДОРОГО!!!ДОРОГО!!!
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се ля ві ПО ТОЙ БІК ЛЮБОВІ Оксана ГОЛОВІЙ

Ніч. Дощ. Самота. 
Холодна кава у 

горнятку... Уляна вже 
понад три години сиділа 
на підвіконні й кришила 
у німоту сонної вулиці 
своє минуле. Оце вони з 
Вадимом у Карпатах (як же 
тоді було весело блукати 
схилами й упиватися 
п’янкою прохолодою 
гірського повітря!), а ось на 
цій світлині він із морських 
камінців викладає для 
неї заповітне «люблю»... 
Кольорові клапті, безсило 
і якось приречено 
колихнувшись на хвилях 
вітру, летіли донизу й один 
по одному зникали за 
стіною зливи.

Якби колись хтось їй сказав, що 
отак із власної волі краятиме собі 
серце, нізащо не повірила б. Бо ж 
хіба здатна людина, яка закохана 
до безтями, узяти й відмовитися від 
свого щастя, опинившись по той бік 
любові?

...Уляна вже й не пам’ятає, коли 
у її житті з’явився Вадим. Здається, 
разом були все життя. Виросли в 
одній пісочниці. З першого класу 
сиділи за однією партою. Він тягав 
додому її портфелика, захищав від 
хуліганів і сердитого кудлатого со-
баки Боцмана, який жив у їхньому 
дворі й вряди-годи для профілак-
тики обгавкував таких-от, як Уля-
на, боягузів. Вона писала за нього 

твори, а Вадим натомість давав їй 
списувати задачки з геометрії. На-
певно, вони були найщирішими та 
найвірнішими друзями у всій школі. 
Настільки, що навіть задираці Во-
лодьці Шпаченку й на гадку не спа-
дало гукати услід їм щось на кшталт 
«Ліплять коненята наші молодята».

Того вечора, коли їх, одинад-
цятикласників, офіційно визна-
ли дорослими, Уляна почувалася 
справжньою принцесою у своїй 
ніжно-рожевій випускній сукенці. 
«Ти... ну просто як та Аврора, що 
несе вранішню зорю світові», – зу-
стрівши її на порозі школи, випалив 
Вадим. І зашарівся...

Здивована Уляна, певно, тоді 
чи не вперше поглянула на нього 
іншими очима. «Та він же красень! 
І як я раніше не помічала, які чорні 
в нього очі, яка гарна усмішка?» – 

майнула думка. 
Той перший дорослий світанок 

подарував їм перший поцілунок. 
«Твої вуста пахнуть цвітом яблуні», – 
шепотів їй Вадим, і в його зіницях 
витанцьовували промені сонця, яке 
несло новий день. А їм обом – нове 
життя. «То ми вже з тобою більше не 
друзі?» – вдавано сумно допитува-
лася Уляна. «Хай я буду твоїм коха-
ним другом», – усміхався Вадим. 

Роки навчання в університеті 
збігли як один день. Уже на п’ятому 
курсі Вадим запропонував оселити-
ся разом. Уляна погодилася не вага-
ючись. Бо тільки поряд із коханим 
почувалася щасливою і самодос-
татньою. Завше робила так, як казав 
він. І ні про що не думала. А навіщо? 
Вадик про все подбає... 

Вона розчинилася в ньому так 
само, як Аврора щоранку розчиня-

ється у променях сонця. Розчини-
лася і... геть забула про себе, про 
свої амбіції, про своє «Я», про свої 
смаки та вподобання. Слухала його 
улюблену музику. Готувала його 
улюблені страви. Відпочивала в 
його улюблених місцях. Працювала 
в його фірмі. Жила його життям...

Спочатку це абсолютно не бен-
тежило Уляну. Але з часом вона по-
чала розуміти, що в їхніх стосунках 
щось не так. Ні, вона не розлюбила 
Вадима. Радше навпаки – здавало-
ся, що й дихати без нього не була 
годна. А може, не могла вільно ди-
хати ЧЕРЕЗ нього?..

Усе частіше в Уляниній голові 
роїлися думки про те, що насправді 
вона живе не своїм життям, що, зда-
ється, ще трохи – і вже зовсім зник-
не. «Треба щось із цим робити, – по-
думки постановила собі. – Але ж 

  Лілія БОНДАР 
Ратнівський район

мереживо долі ШАНС НА ЩАСТЯ
Якби цієї миті в Тані 

запитали, чого їй 
бракує для повного 

щастя, вона не вагаючись 
відповіла б, що немає 
в світі щасливішої від 
неї. Хоча страждань 
та поневірянь, яких їй 
довелося зазнати свого 
часу, вистачило б на кілька 
доль. 

КОХАННЯ З ПЕРШОГО 
ПОГЛЯДУ

У Тетяни Дмитрук з села Шмень-
ки – дитячий церебральний пара-
ліч. Нині жінці 36. До шести років 
вона не ходила зовсім, навчилася 
пізніше. І хоч пересувалася нешвид-
ко, але не на візку. У дев’ять років їй 
раптово почали боліти ноги, а зго-
дом дівчинка зовсім перестала хо-
дити. У батьків не було грошей. Тому 
Таню по лікарях не возили. Тільки 
кілька разів водили до бабць. Ті ні-
чим не зарадили. 

«Може, якби мама зверталася 
до медиків, то зараз я ходила б, – 
міркує жінка. – Ноги відчуваю, але в 
них зовсім нема сили». 

Коли дівчина зрозуміла, що не 
буде ходити, то кілька місяців не 
виходила з хати. Не хотіла жити. Від 
депресії урятували подруги. Вони 
силоміць витягували її з будинку на 
вулицю. Не залишали наодинці. Від-
так усвідомила, що треба навчити-
ся самостійно жити на візку. Жінка 
каже, що тепер до усього звикла, 
змирилася. 

«Не вихід опускати руки, – за-
певняє вона. – Життя на інвалідно-
му візку не закінчується. Воно чудо-
ве все одно. Тому стараюся в усьому 
знаходити щось хороше». 

Про те, що вийде заміж і наро-
дить дітей, Таня навіть не мріяла. 
Думала: кому потрібна неповно-
справна дружина? З Олександром 

помітили тільки тоді, коли батько 
почав бити на сполох, бо зрозумів, 
що з дівчинкою щось не так. 

Народити доньку пара наважи-
лася не відразу. Вивчали не тільки 
усі можливі ризики, пов’язані з ва-
гітністю та пологами, оцінювали, чи 
зможе мама опікуватися немовлям. 
Коли ж нарешті наважилися, виру-
шили до лікарні. 

«Медики не відмовляли, – каже 
Таня. – Ризики були, але ми з чолові-
ком молилися, на Бога сподівалися. 
Вагітність минала добре. Аналізи 
були хороші. Дитину виношувати 
було зовсім нескладно. Єдине, кіль-
ка останніх місяців мені боліла спи-
на. Але це й не дивно. Адже ходити 
я не можу». 

Батьки розповідають, що були 
на сьомому небі від щастя, коли 
Богданка народилася. Лікарі їх за-
певнили: дитинка здорова. Все було 
ніби добре, а потім дівчинка рапто-
во почала синіти. Обстежили ще 
раз, медики сказали, що у дитини 
вроджена вада серця. Богданка по-
мерла, не встигли врятувати. 

На щастя, друга дитинка на-
родилася здоровою. Хлопчик уже 
ходить, вчиться говорити. Таня, 
хоч і на візку, але піклується про 
синочка. 

«Коли малюк з’явився на цей 
світ, то боялася навіть доторкнути-
ся до нього. Так страшно було. Ду-
мала: він такий малесенький, я на 
інвалідному візку, раптом щось тра-
питься. Та ще й пережили таке горе, 
втратили нашу Богданку... Але час 
заліковує усі рани. Якось адаптува-
лася. Тепер беру сина на руки – і так 
їду подвір’ям, вулицею, – каже жін-
ка. – Йому навіть так цікавіше: діти 
люблять розглядати усе навкруги. 
А так і мама поруч, і катаєшся, і все 
бачиш. Сама я з дитиною не впо-
ралася б. Мені в усьому допомагає 
Саша. На ньому все: господарка, ди-
тина, городи. Я дуже вдячна йому, 
що дозволив мені бути мамою. І це 
при тому, що я щось можу, а щось ні. 
Чоловік дуже про мене піклується. 
Навіть рідна мама так мене не до-
глядала, як він». 

різняється від здорової, хіба тим, 
що не ходить. Для мене вона у сто 
разів краща за всіх здорових жінок 
на світі». 

Олександр каже: йому дуже 
шкода, що люди не можуть їх зро-
зуміти. Тітка навіть його з хати ви-
гнала за те, що з Танею зустрічався. 
Родичі жінки теж проти були. І досі 
не сприймають їх як пару. Але вони 
на це не зважають, вірять, що їхня 
любов здолає усе. Подружжю дуже 
допомагають знайомі та сусіди. 
Вони кажуть, що з чужими людьми 
їм набагато простіше порозумітися, 
ніж із родичами. 

«Я ріс у зовсім іншому оточен-
ні. Тому мені було важко зрозумі-
ти, чому нас засуджують, волосся 
на голові дибки ставало від усіх 
цих розмов. Ніяк не міг звикнути, 
що людям до всього є діло. Якось 
прийшов до нас сільський голова та 
й каже: «Розпишіться, не дратуйте 

людей, – розповідає Олександр. – І 
хоч з Танею недовго зустрічався, не 
вагався, відразу їй освідчився, вона 
погодилася – і ми одружилися. Зна-
єте, людей добрих також є багато. 
Не всі погані. Знайшлися такі, які 
допомогли нам хату збудувати, газ 
провести. Бо ж пенсії Тані на все не 
вистачає, а я на заробітки не можу 
поїхати. Як її саму залишу? Так і жи-
вемо. Звісно, хотілося б жити кра-
ще, заможніше. Але як уже є. Голов-
не, щоб в усіх здоров’я було. А все 
інше – не так важливо». 

МАМА НА ВІЗКУ 
Тетяна і Олександр не злякалися 

труднощів та людського осуду. Пара 
разом уже 13 років, виховує одно-
річного хлопчика. Малюка назвали 
Олександром – на честь тата. Це 
уже друга дитина Дмитруків. Перша 
дівчинка Богданка у подружжя по-
мерла. Мала ваду серця. Лікарі це 

так боляче! Так боляче краяти собі 
серце навпіл».

...Коли вона принесла Вадимові 
на підпис папери про розлучен-
ня, його здивуванню не було меж. 
«Скажи, кохана, чим я завинив, 
що зробив не так?» – розгублено 
кліпав очима. «Ти, може, не зрозу-
мієш мене зараз. Може, навіть не 
простиш. Але... тебе стало забагато 
в моєму житті. З тобою я втрачаю 
себе, – збілівши, лепетала Уляна. 
– Люблю тебе страшенно. Та поряд 
бути несила. Прошу – відпусти...».

Коли їх розлучали, поважні 
тітоньки німіли від подиву. Атож – 
хіба ж годиться парі, яка розриває 
шлюб, отак-о серед людей цілувати-
ся й плакати?!

...Уже тиждень Вадим живе в ін-
шій квартирі. Вони зрідка бачаться 
на роботі (звісно, вона написала 
заяву на звільнення, але ще мусить 
два тижні відпрацювати, тож хоч-
не-хоч зустрічається з ним у кори-
дорі).

Збираючи речі, він залишив 
цілий стосик світлин. На згадку... 
Уляна вже кілька разів поривалася 
кудись їх подіти, але якось рука не 
підіймалася. І от сьогодні, коли за 
вікном лило як з відра, наважилася. 
«Мушу почати життя з чистого ар-
куша. Хай сьогоднішня злива змиє 
минуле». Фотографії одна за одною 
полетіли у вирій...

А завтра буде новий день. Буде 
інше життя. Так, спочатку болітиме. 
Бо важко вчитися жити лишень з 
половинкою серця. Але Уляна силь-
на. Завжди була такою, просто забу-
ла. У неї все вийде. 

Сьогодні ж вона ще по цей бік 
дощу. Але вже по той бік любові... 

вони познайомилися випадково. 
Чоловік приїхав у Шменьки з Криму 
до тітки. Побачив дівчину на візку, 
закохався. Нині вони обоє кажуть, 
що то була любов з першого погля-
ду. Дівчата в селі кепкували, мовляв, 
вони здорові, можуть ходити, пра-
цювати, та незаміжні, а Таня на візку, 
то ще й чоловіка собі знайшла. 

«Люди в селі злі. Не хочуть, щоб 
ще хтось був щасливий. Коли Сашу 
побачила, то відразу щось відчула. 
Привіталася до нього. Чемна була 
дівчина, – усміхається Таня. – Потім 
він поїхав додому в Крим. Не було 
від нього жодної звістки. Ми багато 
років не спілкувалися. Але я завжди 
про нього пам’ятала. Він був у моє-
му серці». 

Олександр повернувся у 
Шменьки через кілька років. У ньо-
го померла мама. Не міг приїхати 
раніше, бо не мав що запропонува-
ти дівчині. Хлопець заробив грошей 
у Польщі, а тоді вже поїхав шукати 
кохану. Того дня Таню в місцевий 
клуб привезла менша сестра Аня. 
Вона тоді про неї піклувалася.

«Підійшов мій родич і сказав, 
що мене хлопець шукає, – розпо-
відає жінка. – Дуже здивувалася, бо 
які ж хлопці могли мене шукати? Я 
з ними майже не спілкувалася. При-
їхала додому, а сусідка мені те саме 
каже, мовляв, хлопець приходив, 
розпитував. Тоді я зрозуміла, що це 
може бути тільки Саша. Наступного 
дня ми з ним зустрілися. Відтоді вже 
й не розлучалися». 

«Нас як пару не сприйняли, – до-
лучається до розмови Саша. – Поча-
ли про мене пліткувати. Чого тільки 
не говорили, казали, що наркоман, 
що у тюрмі сидів. Як люди в селі 
можуть сприйняти, що я, здоровий 
чоловік, а хочу собі взяти за жін-
ку каліку? Не всі добрі, не можуть 
змиритися з тим, що кожна людина 
має шанс на щастя. Знаєте, жінка 
на інвалідному візку нічим не від-

Лілія Бондар
Колаж

 ВН

Тетяна і Олександр Дмитруки не 
злякалися труднощів та людського осуду
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Жодна людина не заслуговує твоїх сліз, а ті, хто заслуговує, не змусять тебе плакати. Вільям Шекспір
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  Лілія БОНДАР
Луцьк

добра справа

природне багатство 

Аби мотивувати 
жителів міст, селищ 
та сіл робити життя 

своїх громад кращим, в 
Україні уже чотири роки діє 
програма від Британської 
ради «Активні громадяни». 
Одне з основних ї ї 
завдань – сприяти 
зміцненню громадянського 
суспільства в Україні 
та надати громадянам 
можливості на реалізацію 
ідей, які сприяють 
розвитку громад. 

Відтак у 2017 році на Волині в 
рамках співпраці цієї програми та 
її партнерів було оголошено кон-
курси проектів. Чи хочуть волиня-
ни щось змінювати у своєму житті, 
розповів координатор програми у 
Волинській області Захар Ткачук. 

– Розкажіть про програму «Ак-
тивні громадяни». Чим вона може 
бути корисною для волинян?

– У світі ця програма існує вже 
понад десять років та об’єднує 
більш ніж 40 країн Близького Схо-
ду, Північної Африки, Європи, Пів-
денної та Східної Азії. Це країни, які 
стають на шлях демократичного 
розвитку та потребують підтримки. 
В Україні програма діє уже чотири 
роки. Надаються переваги тери-
торіям у прифронтовій зоні – аби 

У Мощаницькому лісництві 
з обох боків лісової дороги 

помітно автомобілі, велосипеди. 
Люди масово в лісі. Цього року за 
кілограм чорниці заготівельники 
дають від 30 грн. Небагато, 
особливо зважаючи на те, що 
назбирати кілограм ягід зараз 
дуже непросто. Проте знайти 
кращий заробіток у селі можуть 
не всі й не завжди. Тому місцеві 
зізнаються: розпочався сезон 
заробітків. Зараз – чорниця, тоді 
одразу – гриби. Так, родина за 
сезон може назбирати навіть не 
один десяток тисяч гривень – як 
кому вдається. На ліс у людей 
велика надія.

Рекордного збору чорниці цього року на 
Волині не чекають. Лісівники пояснюють не-
врожай погодними умовами. Однак цього-
річна дрібна ягода не менш затребувана, як 
і минулорічна велика, кажуть у Волинському 
обласному управлінні лісового та мислив-
ського господарства. 

Тим часом лісівники теж посилено працю-
ють. Звернень про безпечну поведінку в лісі з 
аншлагів та прохань не смітити не завжди до-
статньо. Та й нерідко збирачі чорниці грішать, 
ідучи до лісу з гребінками.

– Шкода від цього ягіднику значна. Підри-
вається коренева система. А вона у чорнични-
ків дуже складно і довго відновлюється – більш 
як п’ять років. Якщо ж рвати гребінками щоро-

«АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ» 
ЗМІНЮЮТЬ ВОЛИНЬ

ВОЛИНСЬКІ ЧОРНИЧКИ СМАКУЮТЬ 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ 

можуть бути різними і фінансування 
також може бути різним. Зазвичай 
15 тисяч гривень – це малий грант. 
Якщо ж це пітчинг, то один проект 
може бути до 30 тисяч гривень і фі-
нансується 50 на 50, а донорів може 
бути кілька. 

– Чи готові волиняни щось 
змінювати у своєму житті? 

– Звісно, Волинь – не рекордс-
мен у цій програмі, але 42 проекти 
все-таки реалізовано. Також зроб-
лено пітчинг у Луцьку на 200 тисяч. 
Маємо багато успішних проектів. 
Наприклад, проект із соціальними 
контейнерами, де збирали одяг від 
громадян і передавали через соці-
альну ярмарку малозабезпеченим. 
Завдяки проекту в Нововолинську 
люди самі відновили кіноконцерт-
ний майданчик у парку, а в Рожищі 
розмалювали казковими персона-
жами стіни лікарні, аби діткам було 
веселіше там перебувати. Якби 
люди не старалися, то співфінансу-
вання не було б. У більшості випад-
ків, якщо працюєш для громади, що 
більше її представників залучено, 
то ефективніший проект.

– Плануєте долучати до піт-
чингів інші населені пункти об-
ласті?

– Так, але для цього мають зго-
лоситися органи самоврядування 
тих чи тих населених пунктів, які 
готові до співфінансування. Тому 
усе залежатиме від того, яка буде 
ресурсна база та чи буде йти місце-
ва громада нам назустріч. Громади 
мають розуміти, що усе тільки в їх-
ніх руках.

розбудовувати там громадянське 
суспільство. Мета програми досить 
широка та амбітна: зберегти мир в 
Україні й світі, розвивати довіру між 
людьми. Маю надію, що ця програ-
ма зробить громадян активнішими, 
підвищить віру людей у самих себе.

– Які проекти підтримуєте? 
– Готові підтримувати все, що 

стосується концепції сталого роз-
витку, тобто коли примножується 
надбання людства, а не навпаки. Бо 
часто просять, наприклад, лавку в 
парку поставити. Задум хороший, 
але для цього треба спиляти два 
дерева. То такий концепт не підхо-
дить. Тому спочатку ми навчали лю-
дей проектної діяльності, філософії 
громадянського мислення, довіри 
та взаєморозуміння, а вже після 
цього надавали невеличкі гранти. 
Коли почали створювати ОТГ, до 
нас стали звертатися представники 
об’єднаних громад, виявлялося, що 
вільні кошти у них були, але вони не 
знали, як їх розподілити правильно. 
Тоді й з’явилася ідея пітчингів, де 
частину коштів надавала громада, 
а іншу частину фінансували ми. Для 
пітчингу потрібно пройти навчання, 
подати заявку та презентувати ідею 
на загал. Головне – дати людям по-
штовх, навчити їх, а далі вони самі 
впораються. Часто уявляю нашу 
державу в контексті під’їзду одного 

будинку, який може бути побитим, 
замальованим, забрудненим і без 
світла. Але той же під’їзд може бути 
красивим та прибраним, коли люди 
зможуть згуртуватися і розв’язати 
ці проблеми. Тому намагаємося по-
казати їм, що можна жити краще. 

– У яких містах Волинської об-
ласті реалізовано проекти?

– Усього на Волині було 42 
проекти, найбільше – у Луцьку, 
Нововолинську, Ковелі, Ратному, 
Володимирі-Волинському, Рожищі. 
Сподіваюся, що найближчим часом 
буде кілька проектів у Любешові, 
Горохові, Шацьку. Ведемо перего-
вори з Княгининівською громадою. 
Плануємо провести пітчинг у Княги-
нинівській ОТГ. 

– Яку суму надаєте на проект? 
Чи це тільки співфінансування? 

– Наша програма не про гроші, 
а про цінності. Ніколи не були і не 
будуть гроші нашою кінцевою ме-
тою. На жаль, коли люди чують сло-
во грант, донор, то відразу думають, 
що тут можна заробити. Україна має 
проблему з грантоїдством: беруть 
кошти та неефективно їх викорис-
товують. Є такі проекти, де не треба 
жодної копійки, бо люди можуть усе 
зробити самі. Однак коли є потреба 
в підтримці, то на малий грант може 
бути виділено до 15 тисяч гривень. 
Ми вчимо громади бути відпові-

ку, то згодом ягідник просто пропаде, – пояс-
нює інженер з охорони і захисту лісу ДП «Цу-
манське ЛГ» Юрій Арендарчук.

Ще одна біда – стихійні смітники у лісі. 
Пластик повсюди, поліетилен, скляні пляшки. 
А скло, між іншим, відбиваючи світло, може 
стати причиною пожежі у спеку.

Лісівники зізнаються, що зазвичай люди 
прислухаються до їхніх зауважень, прибира-
ють сміття. Вкрай рідко доходить до складан-
ня протоколу. Але от чомусь власної свідо-
мості багатьом таки бракує.

Останніми роками чорничні ліси Волині 
взагалі створюють «конкуренцію» деревині. 
Щороку до бюджету сплачується кілька міль-
йонів гривень збору за спецвикористання по-
бічних лісових ресурсів.

Рішенням Волинської обласної ради за-
тверджено порядок отримання дозволу на 
використання рослинних ресурсів місцевого 
значення в порядку спеціального природо-
користування та механізм стягнення податків 

німці смакують нашою чорницею вже понад 
п’ять років.

Продукцію з волинського лісу також екс-
портують до Польщі, Німеччини, Панами, Із-
раїлю, США, Канади.

До слова, в Цумані виготовляють органіч-
ний березовий сік, який скоро питимуть і аме-
риканці – нещодавно тут отримали сертифі-
кат і вже готують партію для експорту. Майже 
на виході органічна ягідна продукція – її по-
стачатимуть на внутрішній та європейський 
ринки. Цього року таку ягоду вже можна 
буде скуштувати. До речі, в Україні аналогів 
цуманському органічному березовому соку 
досі немає. Є органіка з фруктозою, але в чис-
тому вигляді березовий сік ніхто більше не 
виготовляє. Саме тому американці дуже заці-
кавилися волинським продуктом. У такому ж 
чистому вигляді буде й лісова ягода.

Сумнівів у тім, що чорниця – чи не найко-
рисніша з усіх ягід у лісі, не виникає. І листя, 
і ягоди, і пагони вважають універсальними 
лікарськими засобами, які широко застосову-
ють і в народній, і в традиційній медицині.

– сприяє оновленню клітин 
сітківки ока і покращує кровообіг, 
тобто благотворно впливає на зір;
– коли систематично їсти чорниці, 
помітно покращується пам’ять;
– неоціненна користь цієї ягоди 
для хворих на цукровий діабет;
– сприятливо впливає на травну 
систему;
– чорничний сік має бактерицидну 
дію, згубно діє на збудників 
дизентерії та черевного тифу;
– завдяки вмісту великої кількості 
антиоксидантів вживання 
чорниці знижує ризик виникнення 

серцево-судинних захворювань;
– завдяки бактерицидним 
властивостям чорниця корисна 
при запаленнях сечостатевих 
шляхів і нирок;
– систематичне вживання ягід 
допомагає зберегти мозок 
молодим;
– чай із відвару листя та ягід 
чорниці п’ють при застуді, кашлі 
та головному болю;
– ягоди і листя чорниці 
відновлюють багато функцій 
людського організму й активно 
перешкоджають старінню.

ЧИМ КОРИСНА ЧОРНИЦЯ

з підприємців, комерційних структур, які збір 
ягід чи грибів тимчасово зробили своєю по-
стійною роботою. А обласна державна адмі-
ністрація через спеціально створену комісію, 
в якій представлено всі зацікавлені сторони, 
взяла на себе координацію процесом.

Уже й цього року є результат. У перші 
дні початку заготівлі волинської чорни-
ці до бюджетів місцевих громад сплачено 
133,1 тис. грн рентної плати за спеціальне ви-
користання лісових ресурсів, повідомили в 
Головному управлінні Державної фіскальної 
служби в області.

Щодо цін на чорну ягоду, то можна порів-
няти: торік на початку сезону чорниці скупо-
вували по 20-22 грн, а пізніше і по 28-35 грн, 
тепер приймальники вже дають більш як по 
30 грн. Змінилися ціни й на базарі. Торік за 
літрову банку просили 30 грн, на луцькому 
ринку кілограм чорниць продавали за 40 грн, 
тепер 200-грамова склянка вартує 15 грн.

Загалом на Волині понад сімсот тисяч гек-
тарів лісів. Науковці встановили, що без шко-
ди для їхнього майбутнього тут можна збира-
ти майже п’ять тисяч тонн ягід чорниці.

У консервних цехах лісогосподарських 
підприємств зараз активно переробляють 
ягоди. Так, лісова галузь Волині була лідером 
із упровадження переробки недеревних ре-
сурсів у 70-х роках, адже першою збудувала 
консервні цехи на базі держпідприємств, де 
розпочали переробку березового соку та ін-
шої недеревної продукції вже тоді, коли це 
було тільки задумом у сусідніх регіонах дер-
жави.

Начальник консервного цеху Зінаїда Ряб-
чун показує баночки з ягодою, де на етикет-
ці – напис німецькою мовою. Виявляється, 

дальними, тому без власного внес-
ку проекти не буде підтримано. 

Пітчинг – це проект із великим 
внеском. Кілька структур скидають-
ся й оголошують конкурс на певні 
напрямки, які їх цікавлять. Проекти 

lis.volyn.ua

facebook.com
/zahar.tkacuk

Захар Ткачук

  lis.volyn.ua
Волинь

Чорниця – чи не найкорисніша лісова ягода
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ЛІТНІ КОНТРОЛЬНІ 
МАТЧІ «ВОЛИНІ»
«Волинь» провела двотижневий 
тренувальний збір поблизу 
Ужгорода. У команді тренувалися 
до 25 футболістів.

 Перша група – це молоді вихован-
ці, які вже в минулому сезоні грали у 
Прем’єр-лізі, інша група – футболісти 
дуб ля та юніорського складу. Крім того, 
на збір поїхали й кілька футболістів, 
які не могли бути заявлені за команду 
в минулому сезоні, але перебували на 
контракті у клубі.

Перед і під час поїздки до Ужгорода 
було зіграно такі контрольні матчі:

«Волинь» – «Карпати» (Львів) U-21 – 3:3 
(Дудік-2, Шаповал).
«Рух» (Винники) – «Волинь» – 3:0.
«Волинь» – «Земплін» (Словаччина) –1:0 
(Дмитренко).
«Миколаїв» – «Волинь» – 2:0.
«Волинь» – «Зірка» (Кропивницький) – 0:2.
«Верес» (Рівне) – «Волинь» – 3:0.

Стартовий поєдинок у першій лізі 
«Волинь» зіграє в Чернігові проти місце-
вої «Десни» у суботу, 15 липня. Початок – 
19:00. Гру покаже телеканал Xsport.

Найімовірніший стартовий склад лу-
чан у перших матчах сезону може бути 
таким: А. Марчук – Романюк, Никитюк, 
Марушка, Шаповал – Тетеренко, О. Мар-
чук – Ляшенко, Дудік, Нич, Петров. На за-
міні: Жмурко, Бескоровайний, Шандрук, 
Мелінишин, Чепелюк, Дмитренко (до 
слова, у першій лізі дозволено з цього 
року робити п’ять замін під час матчу).  

У Луцьку перший поєдинок відбу-
деться 22 липня, а суперником волинян 
стане клуб «Балкани» – професійний 
футбольний клуб з села Зоря Саратсько-
го району Одеської області.

Розклад матчів у 1-му турі першої 
ліги такий: «Жемчужина» – «Микола-
їв», «Рух» – «Колос», «Гірник-Спорт» – 
«Полтава», «Десна» – «Волинь», «Балка-
ни» – «Геліос», «Авангард» – «Інгулець», 
«Арсенал» – «Оболонь-Бровар», «Чер-
каський Дніпро» – «Кремінь», «Нафтовик-
Укрнафта» – «Суми».

УПЛ, 1-Й ТУР
16 липня, неділя
«Карпати» – «Зірка», 17:00
«Маріуполь» – «Верес», 17:00
«Зоря» – «Сталь», 19:30
«Олександрія» – «Олімпік», 19:30
18 липня, вівторок
«Ворскла» – «Шахтар», 19:00
«Динамо» – «Чорноморець», 19:00

РОНАЛДУ ЗНОВУ 
СТАНЕ ТАТОМ
Нова пасія Кріштіану Роналду 
Джорджина Родрігес 
незабаром може подарувати 
португальському футболістові ще 
одну дитину.

Роналду разом з Родрігес нещодав-
но провели яскравий уїк-енд на Ібіці. 
Там для папарацці набралося достатньо 
підтверджень того, що кохана Кріштіану 
при надії. 

Якщо вагітність Джорджини Родрі-
гес підтвердиться, то світ уперше дізна-
ється ім’я матері дитини Роналду. Рані-
ше португалець вважав за краще мати 
справу з сурогатними матерями. У 2010 
році в нього з’явився син, а нещодавно 
чотириразовий володар Золотого м’яча 
став батьком близнят.

перша ліга

зірковий татко

УПЛ: «Шахтар», «Динамо», 
«Зоря», «Олімпік», «Олександрія», 
«Чорноморець», «Ворскла», «Сталь», 
«Зірка», «Карпати», «Верес», 
«Маріуполь».
Перша ліга: «Авангард» 
(Краматорськ), «Арсенал» (Київ), 
«Балкани» (Зоря), «Волинь» 
(Луцьк), «Геліос» (Харків), «Гірник-
Спорт» (Горішні Плавні), «Десна» 
(Чернігів), «Жемчужна» (Одеса), 
«Інгулець» (Петрове), «Колос» 
(Ковалівка), «Кремінь» (Кременчук), 
«Миколаїв», «Нафтовик-Укрнафта» 
(Охтирка), «Оболонь-Бровар» (Київ), 
«Полтава», «Рух» (Винники), «Суми», 
«Черкаський Дніпро».

Друга ліга: «Агробізнес» 
(Волочиськ), «Арсенал-Київщина» 
(Біла Церква), «Буковина» 
(Чернівці), «Дніпро», «Дніпро-1», 
«Енергія» (Нова Каховка), 
«Інгулець-2» (Петрове), «Львів»,  
«Миколаїв-2», «Металіст 1925» 
(Харків), «Металург» (Запоріжжя), 
«Мир» (Горностаївка), «Нікополь-
НПГУ», «Нива-В» (Вінниця), 
«Нива» (Тернопіль), «Поділля» 
(Хмельницький), «Полісся» 
(Житомир), «Реал Фарма» (Одеса), 
«Скала» (Стрий), «Суднобудівник» 
(Миколаїв), «Таврія» (Сімферополь), 
«Тепловик» (Івано-Франківськ), 
«Тернопіль».

  Юрій КОНКЕВИЧ
Київ

футбол

Цими вихідними в 
Україні стартує 
новий футбольний 

сезон. Цього разу всі 
турніри варто розглядати 
під призмою майбутніх 
змін, які започатковані 
Федерацією футболу 
України. Інший 
вагомий чинник – все 
більше уваги до себе 
привертає футбол 
у нижчих лігах. Як і 
очікувалося, саме звідти 
йдуть оптимістичні 
імпульси – оптимальні 
бюджети клубів, 
вибудовування належної 
структури, робота з 
уболівальниками і 
пресою та перші кроки 
на шляху до заробляння, 
а не тільки витрачання 
коштів. 

ВН аналізують, яким буде но-
вий футбольний сезон в Україні.

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА
Найкращі команди країни 

змагатимуться у два етапи, як і 
минулого сезону. Спочатку ви-
значаться дві шістки, у яких розі-
грають місця в єврокубках та на 
пониження в класі. Ймовірною 
тенденцією стане збільшення 
конкуренції топовим командам 
з боку «середняків». На жаль, 
прогнозувати щось позитив-
не щодо роботи Прем’єр-ліги і 
клубів зі збільшення популяр-
ності футболу та відвідуванос-
ті матчів годі. Парадоксально, 
але запалити інтриги та маячки 
привабливості футболу можуть 
новачки ліги – «Верес» і «Маріу-
поль». Рівняни задекларували 
бажання проводити свої матчі в 
різних містах Західної України, а 
от азовці здатні створювати свя-
та футболу в своєму прифронто-
вому місті.

Невдача спіткала УПЛ щодо 
організації єдиного телевізійно-
го пулу. Домашні матчі команд 
вищої ліги показуватимуть різні 
телеканали, а три команди на-
разі ще не уклали договір із теле-
транслятором. 

РЕВОЛЮЦІЯ ЛІГ
Але є промінчики надії в на-

шому футболі. Виконком ФФУ 
ухвалив революційне рішення 
щодо реформування профе-
сійного футболу. Суть реформи 
зводиться до того, що нинішня 
Прем’єр-Ліга і перша ліга збе-
рігають свій статус профі й ни-
нішню формулу розіграшу (кіль-
кість команд у дивізіонах буде 
уточнюватися). А ось друга ліга, 
об’єднавшись з аматорським 
чемпіонатом, отримає напівпро-
фесійний статус, де гратимуть 
професіонали й аматори, а ро-
зіграш відбуватиметься у чоти-
рьох зонах.

Заплановано, що реформа 
набуде чинності з сезону 2018/19, 
до 1 січня 2018 року мають бути 
розроблені відповідні докумен-
ти. Отож, цілком імовірно, що 
нинішній сезон 2017/18, який 
стартує в середині липня, буде 
останнім, що пройде за звичною 
ще з часів СРСР структурою зма-
гань.

Позитив – географія учасни-
ків першої і другої ліг розшири-
лася. Білою плямою на футболь-
ній карті України залишається 
лише Закарпатська область – цей 
регіон не буде представлений на 
професійному рівні.

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ФУТБОЛ: КОЛИ ДРУГА 
ЛІГА СХОЖА НА ВИЩУ

Загалом концепція револю-
ції у професійному футболі має 
такий вигляд. У Професіональній 
футбольній лізі України (ПФЛУ) 
змагання проводять у два кола. 
Команди сьогоднішніх другої та 
аматорської ліг будуть об’єднані 
в ній за територіальним принци-
пом. Визначення переможця та 
призерів НФЛУ відбуватиметься 
за кубковою системою, а матчі 
проходитимуть тільки у вихідні 
(субота, неділя).

Перевагою цієї реформи ста-
нуть більш жорсткі атестаційні 
вимоги до професійних команд, 
адже заплановано ввести наба-
гато жорсткіший «неприродний 
відбір», тобто атестацію. 

Концепція реформи викли-
кала очікувану радісну реакцію 
аматорських команд, які навіть 
вважали, що реформа досить 
запізнилася. Це не дивно, адже 
в Україні стабільно виступає 24 
аматорські команди, і більш як 
20 команд – у змаганнях другої 
ліги. Якщо об’єднати обидві ці 
ліги й розподілити їх на чотири 
географічні зони, то в кожній гра-
тиме від 12 до 14 команд. Таким 
чином отримаємо національну 
лігу зі змішаним статусом – напів-
професійним. Усі футболісти цієї 
ліги реєструватимуться у ФФУ. Ті 
аматорські колективи, що не за-
хочуть чи не зможуть виступати в 
цій лізі, продовжать грати в іншо-
му турнірі – Кубку регіонів ФФУ.

Отже, наступного року фор-
мат усіх змагань у нашому фут-
болі, за попереднім планом, має 
бути таким: в УПЛ – 16 клубів, у 
першій лізі – 16-18 команд за-
лежно від ситуації, в національ-
ній лізі – приблизно 48 команд, 
які будуть розподілені на чотири 
групи. 

Усі ці змагання контролювати-
муться одним адміністративним 
органом. Команди національної 
ліги обов’язково проходитимуть 
процедуру атестації, але вимоги 
будуть оптимізовані до її учасни-
ків. Якщо команда за спортивним 
принципом зуміє завоювати пра-
во вийти до першої ліги, але не 
відповідатиме вимогам атестації, 
то це стане перешкодою на шля-
ху до підвищення у класі.

РЕІНКАРНОВАНІ Й 
ВІДРОДЖЕНІ

Уже в цьому сезоні перша 
і друга ліги можуть більше ін-
тригувати вболівальників, аніж 
Прем’єр-ліга, яка мало того, що 
обрізана до 12 команд, але час-
то не задовольняє ані якістю 
футболу, ані інтригою. А от нижчі 
дивізіо ни, через які може від-
родитися справжній футбол в 
країні, вже нині можуть здивува-
ти гостротою уболівальницьких 
емоцій.

Погляньмо, приміром, на 
першу стадію Кубка України. Ми-
нулого вікенду відбулося 12 мат-
чів, які, власне, й почали новий 
сезон в українському футболі. У 
багатьох вболівальників ці мат-
чі викликали більше емоцій, ніж 
сезон в УПЛ. Яка ж сумна нос-
тальгія! «Металіст-1925», відразу 
два «Дніп ра», «Металург» із За-
поріжжя, «Нива» з Тернополя, 
ФК «Львів», «Полісся» із Жито-
мира. Додаймо сюди вінницьку 
«Ниву», «Поділля» з Хмельницько-
го, сімферопольську «Таврію» – і 
постає ціла плеяда перенародже-
них клубів з великою історією. А 
ще до переліку перспективних 
слід докинути «Рух» з Винників 
та «Агробізнес» із Волочиська, 
які встигли наробити шуму на 

рівні аматорів та другої ліги і які 
володіють солідним фінансовим 
потенціалом. Мабуть, ніколи до 
цього початкові етапи кубка не 
викликали стільки зацікавлення 
й не інтригували з точки зору бо-
ротьби у першій та другій лігах.

Були й колізії та підводні те-
чії. У Дніпрі ще не визначилися, 
за кого ж насправді вболівати. 
Хтось «глорить» за СК «Дніпро-1», 
куди перейшли Михайленко і 
частина основи старого «Дніп-
ра». Інша частина фанів прокля-
ла «переродженців» і «топить» 
«Дніпро», на якому залишилися 
борги і який, найімовірніше, по-
грає тільки до нового року, а далі 
зіллється в дружньому екстазі з 
СК «Дніпро-1». Два «Дніп ра» по-
різному зіграли в Кубку Украї-
ни. «Старий» програв «Демні» у 
Львівській області 1:2, «новий» – 
удома декласував «Буковину» 5:0. 

Перший матч у другій лізі 
СК «Дніпро-1» зіграє проти такого 
ж реінкарнованого «Металіста-
1925». Клуб, відновлений фана-
тами та «групою осіб, що їм допо-
магають», у Кубку України зіграв 
перший офіційний матч на про-
фесійному рівні. І програв його 
тернопільській «Ниві» в серії пе-
нальті. 

Відновився футбол і в Жито-
мирі. Створений торік обласною 
радою МФК «Житомир» відіграв, 
відповідно до регламенту, сезон 
в аматорському чемпіонаті Укра-
їни і заявився в другу лігу, пере-
йменувавшись у традиційне для 
вболівальницького ока «Поліс-
ся». Житомиряни в Кубку пішли 
далі, перегравши запорізький 
«Металург» 2:0. 26 липня відбу-
деться другий етап Кубка – до пе-
реможців першого раунду при-
єднаються команди першої ліги.

zn.ua

ХТО НА СТАРТІ?

Євген Кравс

«Волинь» виходить на спаринг 
проти «Руху» у Винниках
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Кропивницький

Чемпіонат України з легкої 
атлетики, який відбувся в 
Кропивницькому, приніс 

Волині дві золоті, три срібні та 
бронзову медалі. Змагання мали 
на меті, крім, звісно, визначення 
чемпіонів країни, сформувати 
збірну на чемпіонат світу в 
Лондоні. 

Увага волинських легкоатлетів була при-
кута передусім до чоловічого фіналу на 
400 метрів з бар’єрами. Тут змагалися відразу 
двоє наших – Данило Даниленко та Анатолій 
Синянський. Фінал подарував усю повноту 
емоцій, адже волиняни вели боротьбу і між 
собою, і з черкащанином Денисом Нечипо-
ренком. Усе вирішилося вже після завер-
шального бар’єру на фінішній стометрівці. 
Даниленко виграв у Синянського... дві соті се-
кунди. Отож, Данило – чемпіон України, Ана-
толій – срібний призер. Щоправда, до дуже 
високого нормативу для участі в чемпіонаті 
світу наші хлопці не дотягнули. 

А от наша Ірина Климець у секторі для 
метання молота мала бути в першій трійці. 
Іра вже давно виконала норматив на Лондон 
і першого дня чемпіонату виборола бронзо-
ву медаль. Певний час Климець лідирувала, 
показавши в третій спробі 67.95, але надалі 
свої спроби не виконала, а от суперниці Ірина 
Новожилова та Альона Шамотіна переметали 
волинянку на кілька метрів.

Надзвичайно бойовим вийшов фінал у 
бігу на 800 метрів. Його виграв наш Євген Гу-
цол, перегнавши на фініші трьох інших конку-
рентів.

легка атлетика

не футболом єдиним

УКРАЇНА – ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ЄВРОЛІГИ, СТЕПАНЮК – 
НАЙКОРИСНІШИЙ 
ГРАВЕЦЬ ЗМАГАНЬ
Івано-Франківськ

Жіноча збірна України провела 
другий фінальний матч Євроліги-2017, 
у якому знову перемогла команду Фін-
ляндії. Нагадаємо, що перший матч про-
ходив у Фінляндії в місті Гельсінкі. Там 
українські волейболістки переграли 
Фінляндію з рахунком 3:1.

У матчі-відповіді збірній України 
потрібно було виграти всього два сети, 
що вони і зробили! Фінки виграли пер-
шу партію, а в другій і третій точилася 
просто-таки шалена боротьба – супер-
ниці наступали на п’яти одна одній. 

Українкам хотілося здобути трофей 
саме у рідних стінах. І їм це вдалося! Наші 
дівчата виграли й у Івано-Франківську із 
рахунком 3:1 (17:25, 25:23, 27:25, 25:16).

Слідом за чоловічою збірною Укра-
їни наша жіноча збірна стала перемож-
цем Євроліги-2017.

Найрезультативнішими у чемпіон-
ському матчі стали одразу дві волейбо-
лістки – Надія Кодола та Анна Степанюк. 
На їхньому рахунку – по 19 очок. Після 
фіналу волинянку Степанюк, до того ж, 
визнали найкориснішою волейболіст-
кою жіночої Євроліги-2017.

БЕЛОМОЇНА – ТРЕТЯ В 
АВСТРІЇ ТА ПЕРША У 
ЗАГАЛЬНОМУ ЗАЛІКУ
Австрія

Волинянка Яна Беломоїна здобула 
третє місце на черговому етапі Кубка 
світу з маунтинбайку. Він відбувся в ав-
стрійському Ленцергейді. Наша 25-річна 
спортсменка тільки на 27 секунд відста-
ла від британки Ані Ласт та на 14 секунд 
від норвежки Далє-Флесіа. Водночас 
головні конкурентки Яни в загальному 
заліку Кубка світу фінішували набагато 
нижче за нашу велосипедистку. Відтак 
Беломоїна і далі лідирує в загальному 
заліку, випереджаючи польку Влощов-
ську та швейцарку Нефф.

У СОФІЇ ВОЛИНЯНКА 
ВЗЯЛА «БРОНЗУ»
Болгарія

У столиці Болгарії завершився чем-
піонат Європи з боксу серед юніорок. 
Честь збірної команди України на цих 
змаганнях захищали й троє волиня-
нок. 

Тетяна Селітреннікова у ваговій ка-
тегорії до 80 кг здобула бронзову наго-
роду. А Віра Данилюк у ваговій категорії 
до 50 кг та Марія Любух у ваговій катего-
рії до 60 кг посіли п’яті місця.

У ДНІПРІ ВИЛОВИЛИ 
26 МЕДАЛЕЙ
Дніпро

Особистий чемпіонат України з вес-
лування на байдарках та каное відбув-
ся у Дніпрі з 1 до 5 липня. У змаганнях 
взяли участь 200 найсильніших веслу-
вальників України. Десять волинських 
спортсменів стали переможцями та 
призерами чемпіонату, в їхній скарб-
ничці – 26 медалей різного ґатунку.

За результатами змагань волиняни 
поїдуть підкорювати світ та Європу. 
Вже 13-16 липня у Болгарії виступлять 
ковельський каноїст Віктор Свиридюк 
та імениті луцькі байдарочники Марія 
Повх і Віталій Цуркан. Титулований 
дует каноїстів Юрій Вандюк і Андрій 
Рибачок представлятимуть Волинь 
та Україну на чемпіонаті світу серед 
спортсменів до 23 років у Чехії. Каное-
двійка в складі Назара Остапчука та 
Антона Кисіля виступить на чемпіонаті 
світу серед юнаків.

волейбол

маунтинбайк

бокс

веслування

ВОЛИНЬ У КРОПИВНИЦЬКОМУ: 
ДВА «ЗОЛОТА» І 
«СРІБНІ» ЕСТАФЕТИ

«ФУТБОЛ ВТРАТИВ ОДНОГО 
З НАЙХОРОБРІШИХ ФАНАТІВ»

Приємно вразили чоловічі естафети у ви-
конанні волинян. Наш квартет 4 по 100 мет-
рів став другим в країні! Хлопці виконали, 
крім того, норматив майстрів спорту. Отож, 
загальний час естафетників Еріка Костриці, 
Сергія Токарчука, Павла Чикиди та Владисла-
ва Оксеньчука – 41.47. 

«Срібним» був й інший чоловічий квар-
тет – у естафеті 4 по 400 м. Анатолій Синян-

ський, Євген Гуцол, Олексій Мацкевич та 
Данило Даниленко поступилися тільки сум-
чанам і показали у фіналі 3.13.86. 

Отож, чотири дні змагань принесли Воли-
ні 1020 залікових очок у загальнокомандно-
му заліку, і це восьме місце серед 24 регіонів 
країни, які виступали в Кропивницькому. До 
слова, торік на чемпіонаті волиняни посіли в 
загальному заліку тільки 18 місце.

  Іван БОГДАНОВИЧ

Закінчилася історія 
життя та боротьби 

шестирічного 
вболівальника 
англійського 
«Сандерленда» Бредлі 
Лоуері. Восени минулого 
року Англія в єдиному 
пориві кинулася 
рятувати малюка зі 
страшною недугою. 
Маленькому Бредлі 
лікарі діагностували 
нейробластому – рак 
мозку. Відважного 
хлопчика, що воював з 
невиліковною хворобою, 
з нами вже немає.

17 травня йому виповнило-
ся шість. Щоправда, свято було 
затьмарене тим, що зустрічав 
його хлопчик прикутим до лі-
карняного ліжка. До нього на-
відалося близько трьох сотень 
гостей – циркові артисти, клубні 
маскоти «Сандерленда». Бредлі 
розплився при цьому в радісній 
усмішці, адже він знав, наскільки 
це відповідальна робота! Йому 
самому випала честь, нехай і на 
годинку, стати талісманом улюб-
леного клубу. Це сталося 12 ве-
ресня минулого року перед грою 
«Сандерленда» з «Евертоном». 
Футбольний світ блискавкою об-
летіла фотографія, як малюк Лоу-
ері в підтрибунному приміщенні 
боязко тримає за руку свого 
друга – того, кого він чекав най-
більше, – гравця збірної Англії 
Джермейна Дефо. Саме Дефо пе-
рейнявся теплотою і любов’ю до 
Бредлі та допоміг підняти його 
проблему на загальнонаціональ-
ний рівень. Після цього мільйони 
людей надсилали хворому хлоп-

чику подарунки й листи з різних 
куточків планети.

Після знайомства з Дефо та 
«Сандерлендом» хвороба Бредлі 
трохи відступила. Батьки за під-
тримки клубу (Лоуері перебував 
під опікою футболістів приблиз-
но з дворічного віку) зібрали по-
трібну суму на лікування. 

Але в липні минулого року 
нейробластома повернулася в 
більш жорсткій формі, і стало 
зрозуміло, що без величезних 
грошей та кваліфікованих фахів-
ців зі США, які вміють боротися 
з такими недугами, не обійтися. 
Треба було відшукати 700 тисяч 
фунтів стерлінгів!

...Той матч «Сандерленда» 

проти «Евертона» закінчився 
розгромом господарів. Але Лоу-
ері був на сьомому небі від щас-
тя – на п’ятій хвилині гри його 
ім’я хором скандували фанати. 
Вони напередодні матчу почали 
кампанію зі збору коштів. Кожен, 
хто прийшов того дня на стаді-
он, виділив 1 фунт на лікування 
Бредлі. Перерахували гроші й 
фанати «Евертона».

Навколо хлопчика все закру-
тилося з неймовірною швидкістю. 
«Бредлі Лоуері – один для всіх» – 
під таким гаслом об’єдналися анг-
лійські шанувальники футболу й 
за короткий час зібрали... 600 ти-
сяч фунтів стерлінгів. Звісно, ски-
далися на лікування і футболісти. 

sanderland.com

Бредлі став чи не головним 
талісманом усього британсько-
го футболу. У грудні він забив у 
ворота «Челсі» перед стартовим 
свистком матчу, згодом ВВС на-
звала цей гол кращим в турі ра-
зом із феноменальним голом 
Генріха Мхітаряна, який забив 
«скорпіона». Коли ж товариш 
Бредлі Джермейн Дефо вийшов 
на гру збірної Англії проти Лит-
ви з капітанською пов’язкою, то 
не забув прихопити хлопчика із 
собою на стадіон. Згодом він мав 
вручити «Челсі» чемпіонський 
кубок, але...

Батькам від початку не обіця-
ли, що лікарі виграють битву про-
ти раку, адже хвороба пошири-
лася по всьому тілу Бредлі. Його 
новий друг Дефо часто писав і 
розмовляв з ним у цей час. «Я не 
знаю, як передати словами те, 
що відчуваю. Час, який я провів 
поряд із Бредлі, був особливим. 
Він завжди буде в моєму серці, 
до кінця мого життя», – при-
гніченим голосом і зі сльозами 
на очах розповів Джермейн на 
прес-конференції після того, як 
Бредлі не стало.

Трагічна звістка спричини-
ла бурю емоцій. Про хлопчика 
пишуть, говорять, його пам’ять 
вшанували у ФІФА. На сайті світо-
вої федерації футболу з’явилося 
таке повідомлення: «Сьогодні 
футбол втратив одного із найхо-
робріших фанатів».

Історія життя Бредлі ви-
явилася дуже зворушливою, 
здатною зачепити струни душі 
найбайдужішої людини. Сподіва-
тимемося, що боротьба за життя 
маленького хлопчика, який від-
чайдушно любив футбол, стане 
символом потрібних усім віри, 
надії і любові.

Волинський квартет спринтерів після естафети 
4 по 100 м разом із тренером Олегом Вегнером

Історія життя і смерті маленького 
вболівальника сколихнула всю Англію

facebook.com
/oleg.vegner

ЯК ІСТОРІЯ СМЕРТЕЛЬНО ХВОРОГО 
ХЛОПЧИКА ОБ’ЄДНАЛА АНГЛІЮ
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Не запитуй, що дало тобі життя. Запитай, що дав йому ти. Альфред Адлер

№ 27 (75)  13 липня 2017 року

Чоловік стрибнув з парашутом і спус-
кається до землі. Повз нього летить орел:

– Привіт танцюристам!
– Я не танцюрист, я парашутист!
– Чуєш, там унизу такі кактуси! Здібнос-

ті прийдуть миттєво!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Не кричи на мене, а то захворієш.
– На що?
– На перелом щелепи та струс мозку!

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

– Коли в мене стрес, я їм цукерки.
– Ти постійно їх жереш.
– У мене важке життя.

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

Ведмідь відкрив продуктовий магазин. 
Якось приходить зайчик і питає:

– Морква є?
– Ні, немає.
Наступного дня:
– Морква є?
– Ні, немає.
Ще через день:
– Морква є?
– Ні, немає...
Ситуація повторювалася кілька днів 

поспіль, аж врешті ведмідь знервувався:
– Слухай, зайцю, як ще раз спитаєш, чи 

є морква, то я тобі вуха цвяхами до стіни 
поприбиваю!

За день по тому заєць знов приходить 
до крамнички:

– Цвяхи є?
– Нема.
– А морква?

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

У нас два основні способи боротьби з 
проблемами.

1. Та пішло воно все на фіг.
2. Прорвемося.

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

Один хлопчик не вмів вимовляти сло-
во «шість», прийшов якось у магазин і каже 
продавцеві:

– Дайте мені сім пачок масла, одну не 
треба.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Коханий, не підкажеш, що це за коро-
ва з тобою на фото?

– Сестра.
– Ой, така симпатичненька.

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

Збиває мотоцикліст горобця. Совість 
замучила, повертається. Горобець без 
тями, але наче живий. Забрав його мото-
цикліст додому. Посадив до клітки. Налив 
води, поклав хліба. Тут у нього дзвонить 
телефон. Пішов він до іншої кімнати роз-
мовляти. Тим часом горобець отямився. 
Роззирається навколо. Б’є себе крилом по 
лобі й кричить: «Клітка, хліб, вода... О, який 
жах! Я вбив мотоцикліста!»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жіноча життєва мудрість: козла полю-
бити не так вже й складно, складно потім 
виховувати самотужки семеро козенят. 

Жартівливий гороскоп на 13 – 19 липня
Овен (21.03 – 20.04)
Григорій Пустовіт 
29 березня 1960 р.
Секретар Луцькради, 
в. о. повноважень мера Луцька
Захочеться ще раз піти 
«у розвідку», погратися у 
«танчики» й виховати якогось 

кадета. Цього разу зорі дозволять вам 
зробити все це наживо. Матимете план 
наступу, резерв і амунцію. Щоправда, 
вороги наразі іграшкові.  

Телець (21.04 – 21.05)
Юлія Сиротинська 
2 травня 1985 р.
Начальник муніципальної 
поліції Луцька
Бадилля та МАФи не 
здаються, тож закон, 
лопату і косу вам у руки. 

Цілком традиційний гороскоп в умовах 
перезмінки на Олімпі – працювати так, 
щоб усім сподобатися. Бажання не завжди 
підкріплятимуться уміннями.  

Близнята (22.05 – 21.06)
Юрій Безпятко  
7 червня 1975 р.
Депутат Луцькради
Доведеться зрозуміти 
правильно виклики долі та 
змінити плани на відпочинок. 
Доки зоря світить ясно, треба 

скупатися у промінчиках її щастя й заробити 
авторитет та на хліб з маслом. Попрацюєте 
на громаду. 

Рак (22.06 – 23.07)
Григорій Недопад  
23 липня 1981 р.
Перший заступник міського 
голови Луцька
Доведеться обирати між 
шахами і шашками. Зорі 
бачать вас на шахівниці, а 

фігуру собі обиратимете самостійно. Бо так, 
як у шашках, в житті не буває – щоб відразу 
в «дамки».

Лев (24.07 – 23.08)
Ігор Чорнуха 
25 липня 1978 р.
Голова правління ПАТ 
«Луцьксантехмонтаж №536»
Спробуєте заповнити «білі 
плями» вашої галактики, 
наповнивши її високими 

матеріями. Будьте пильні з підопічними: 
виконроби можуть розбудити богів на 
Олімпі. Є сенс зміцнити своє становище у 
спорті. 

Діва (24.08 – 23.09)
Сергій Кошарук  
22 вересня 1973 р.
Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації
Прогнозовані пошуки нових 
проектів, які закортить 
перетворити на платівки-

довгограйки. Гра на нервах триватиме 
довкола Дів, доки вони не усвідомлять, що 
краще повернутися у бізнес.

Терези (24.09 – 23.10)
Володимир Бондар  
16 жовтня 1968 р.
Депутат Волиньради
Чугайстри і мавки 
відлякуватимуть від лісу, 
тому спекотні дні Терези 
зустрінуть десь ближче до 

води. У прохолодну блакить озер краще 
дуже глибоко не занурюватися – там свої 
водяники і русалоньки правлять бал.

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Людмила Денисенко 
16 листопада 1979 р.
Директор Луцького зоопарку
Зберете довкола всіх, хто 
ниє, виє, нарікає, гавкає і 
кукурікає на погане життя. 
Є нагода позбавити громаду 

вселенської зради. Свободу – папугам! 
Клітки – ворогам!

Стрілець (23.11 – 21.12)
Андрій Линдюк
14 грудня 1980 р.
Голова Маневицької 
райдержадміністрації
Імовірність приїзду дуже 
дорогих гостей висока. І далі 
сидітимете на багатстві, не 

знаючи, що воно під ногами. Активізуються 
пошуки друзів, які можуть прийти на 
допомогу із «троянськими кіньми».

Козоріг (22.12 – 20.01)
Марія Повх  
8 січня 1989 р.
Веслувальниця на байдарках
Неприємні розбірки – в 
минулому, попереду – робота 
над собою. Наступний 
тиждень додасть сил перед 

важливими випробуваннями. Кохайтеся у 
спорті та в житті, ви того варті. Вперед – до 
перемог!

Водолій (21.01 – 19.02)
Володимир Дикий
15 лютого 1962 р.
Тренер ФК «Волинь», 
екс-нападник клубу
Мир настане, але 
осад залишиться. 
Сприйматимете із гумором 

усе довкола – і фортуна воздасть вам за 
пережите. Бережіть здоров’я, не беріть усе 
близько до серця.  

Риби (20.02 – 20.03)
Володимир Гунчик 
9 березня 1958 р.
Голова Волинської 
облдержадміністрації
Дізнаєтеся про себе багато 
нового. Допоможуть Рибам 
осягнути це акули з бізнесу. 

Ймовірність того, що почнете помічати 
важливі справи довкола, збільшиться після 
критики. 

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 13 – 19 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 ЛУЦЬКА КАПЛИЦЯ З ЦИТАТАМИ ФОМИ АКВІНСЬКОГО
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

У кафедральному соборі апостолів 
Петра і Павла ліворуч від головного 

вівтаря є кімната, де облаштовано 
каплицю.  На ї ї стелі збереглися 
поліхромні розписи з першого 
десятиріччя ХХ століття. На них є 
слова з латинського євхаристичного 
середньовічного гімну «Adoro te 
devote» («Вклоняюся тобі набожно»), 
авторство якого приписують святому 
Томі Аквінському. Ліпнина каплиці 
також має давнє походження. 
Скульптури обіруч головного вівтаря 
каплиці – пізнішого часу. 

Живописними роботами оздоблені і 
основ на частина храму, і ризниця з каплицею 
Пресвятих Тайн. Деякі полотна свого часу 

переробляли, реставрували, переносили з 
інших костелів. Найстаріші з них належать до 
XVIII ст. Авторів не встановлено. Деякі роботи 
мають сліди постобробки, щоб підігнати роз-
міри полотна під конкретну нішу. Так, помітно 

це на іконі святого Франциска невідомого ав-
тора та походження, на іконі святого Ієроніма, 
на іконі «Бичуваний Христос» та інших. Є кар-
тини, які одразу писали для костелу і конкрет-
них ніш. Найстаріші серед таких належать іта-

лійцю К. Віллані (1801 рік).
У ризниці настінний живопис зображає 

деякі інші костели Луцька: бернардинський, 
домініканський, кармелітський, тринітар-
ський.

Фото 1920-х років Наш час

polona.pl

О
лександр Котис
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У бажань немає вихідних. Роза Бертон
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погляд у минуле

13 липня – Андрій, Петро, Хома, 
Сафрон, Іван, Григорій, Матвій, 
Степан, Михайло
14 липня – Кузьма, Ангеліна, 
Дем’ян, Павло, Аркадій, Лев
15 липня – Фотій, Ювеналій, 
Арсеній
16 липня – Анатолій, Никодим, 
Василь, Марк, Пилип, Олександр, 
Георгій, Костянтин, Герасим
17 липня – Андрій, Марта, Федір, 
Богдан, Анастасія, Олексій, Марія, 
Олександра, Ольга, Тетяна, 
Микола, Юхим
18 липня – Анна, 
Кирило, Панас, 
Онисим, Сергій, 
Єлизавета, Варвара, 
Агнія
19 липня – Антон, 
Валентин, Василь, Уляна, 
Гліб, Архип, Інокентій, 
Віктор

13 липня – Андрій, Петро, Хома, 
Сафрон Іван Григорій Матвій

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: 24744.

  призовий сканворд

В О Л Е Й Б О Л
Виграшне слово минулого номера
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 19 липня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
рамка-фотоколаж.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

етяна,

яна, 
,

* 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. ... e4+ 
2. Кр:e4 Фe3#

Завдання. Хід білими. Мат у два ходи.

1 місяць –  15,7415,74 грн

3 місяці –  46,1646,16 грн

6 місяців – 89,6689,66 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

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

98008Передплатний індекс

вітаємо! 

ПЕРЕМОЖЦІ 
ПРИЗОВОГО КРОСВОРДА 
ЗА ЧЕРВЕНЬ

№21 (69) Леонід Васечко (м. Луцьк), ви-
грашне слово – «конвалія», приз – тортів-
ниця;

№22 (70) Софія Матвєічєва (смт Маневи-
чі), виграшне слово – «виставка», приз – 
набір емальованих ємностей;

№23 (71) Валерій Яницький (с. Космівка, 
Іваничівський р-н), виграшне слово – «ко-
рабель», приз – кавово-чайний набір;

№24 (72) Євдокія Міщак (смт Шацьк), ви-
грашне слово – «акварель», приз – набір 
підвазонниць;

№25 (73) Валентина Де-
нисюк (с. Замшани, 
Ратнівський р-н), 
виграшне слово – 
«скорпіон», приз – на-
бір форм для випічки.
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-

и..

БУКІНГЕМСЬКИЙ ПАЛАЦ: 775 КІМНАТ, 
ПОШТОВЕ ВІДДІЛЕННЯ І СТАЙНЯ 
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Розфарбуй предмети, 
які можна відкрити ключем.

Палац було зведено в 
1703 році для герцога 
Букінгемського. У 

1762 році його придбав 
король Георг III і зробив 
там свою резиденцію. 
Архітектори Джон Неш та 
Едвард Блор добудували 
три флігелі довкола 
центрального корпусу 
будівлі палацу. Вартість 
будівництва склала аж 
700 тисяч фунтів.  

Головною резиденцією бри-
танських королів Букінгемський 
палац було офіційно оголошено 
під час вступу на престол коро-
леви Вікторії у липні 1837 року. 
За її правління зроблено останні 
великі доповнення: добудовано 

ще один флігель і перенесено 
колишню парадну браму Marble 
Arch у Гайд-парк.

Разом із садом площа комп-
лексу досягає 20 га. Відвідувачів 

суворо ділять на дві категорії: 
частина потрапляє через основ-
ний вхід, а решта – через бічний 
службовий. Право проходити 
через парадні двері є у королів-

ського сімейства, їхньої свити, при-
дворних і фрейлін, представників 
уряду й високопоставлених осіб.

У палаці 775 кімнат, з яких 19 
мають державних статус. На тери-
торії є навіть поштове відділення 
та стайня. Тут міститься дуже ве-
лика картинна галерея з роботами 
Рембрандта, Рубенса, Леонардо 
да Вінчі та Ван Дейка. У Букінгем-
ському палаці значна колекція 
севрської порцеляни, антикварні 
французькі та англійські меблі. 

Палац не є власністю монарха, 
а надається державою в корис-
тування главі Об’єднаного коро-
лівства. Нині Єлизавета II сплачує 
частину витрат на його обслугову-
вання. 

Щороку в серпні та вересні королева тимчасово 
залишає палац, і його відкривають для відвідувачів

blogs.disneylatino.com

Допоможіть дівчинці знайти 
дорогу до песика.
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незвідана стихія

унікальна жінка

ЩО ВІДЧУВАЄ ЛЮДИНА, КОЛИ 
В НЕЇ ВЛУЧАЄ БЛИСКАВКА?VOLVO СКЛАДЕ 

КОНКУРЕНЦІ TESLA

Із 2019 року шведська компанія 
Volvo перейде на виробництво суто 

електрокарів та гібридів, повідомляє 
Deutsche Welle.

Керівництво Volvo вирішило поступо-
во відмовлятися від двигунів внутрішньо-
го згорання. У компанії вже оголосили, що 
невдовзі кожна модель автомобіля Volvo 
матиме електричний мотор.

У автоконцерні заявили, що таке рі-
шення відкриє «новий розділ в його істо-
рії». Очільник компанії Хакан Самуельссон 
пояснив, що на такий крок зважилися че-
рез запити на електрокари з боку клієнтів.

З 2019 до 2021 року Volvo має вивести 
на ринок п’ять нових моделей електромо-
білів. А до 2025 року планує продати міль-
йон електрокарів.

Також шведська компанія виробляти-
ме гібридні авто, які матимуть і електрич-
ний двигун, і двигун внутрішнього згоран-
ня. До слова, цьогоріч у травні керівництво 
Volvo оголосило, що відмовляється від ін-
вестицій у розвиток дизельних двигунів.

ВИПУСТИЛИ БАНКНОТУ 
НОМІНАЛОМ НУЛЬ ЄВРО

У Німеччині з’явилася банкнота 
номіналом нуль євро. Купюру 

випущено лімітованим тиражем у 
5000 штук, продають ї ї за 2,50 євро, 
передає «Громадське».

Купюру створено як туристичний 
сувенір в основному для колекціонерів 
і відвідувачів столиці федеральної землі 
Шлезвіг-Гольштейн. Вона не є платіжним 
засобом. Проте Європейський централь-
ний банк офіційно дав дозвіл на її друк.

Купюру надруковано на тому ж папе-
рі, що і звичайні євро, також вона має всі 
ступені захисту, в тому числі водяні знаки 
та голограми.

ЧАСТІШЕ СПІЗНЮЮТЬСЯ 
ОПТИМІСТИ

Виявляється, люди, які постійно спіз-
нюються, насправді не ставлять-

ся халатно до роботи, події чи до того, 
хто на них чекає. Вчені стверджують: 
хронічне спізнення більше свідчить про 
позитивні риси, адже такі люди зазви-
чай більш успішні та креативні.

Як пише видання Мізки.com, люди, що 
постійно спізнюються, не є лінивими чи 
некультурними. Насправді це означає, що 
у них багато проблем та справ, які потріб-
но розв’язати в один і той же момент. Пси-
хологи переконані: така багатофункціо-
нальність змушує втрачати відчуття часу.

Ще одна позитивна риса, яка є у хро-
нічного спізнювача, – це оптимізм. Річ у 
тім, що саме оптимістам властиво думати, 
що насправді у вас набагато більше часу, 
ніж воно є насправді. А позитивне мис-
лення робить людину більш успішною. Це 
доводять і дослідження. Так, опитування, 
проведені серед продавців, довели: опти-
місти зазвичай укладають на 88% більше 
успішних угод, ніж їхні колеги.

за кермом

позитив із негативу

несправжні гроші

Що відбувається 
з тілом людини, 
коли в нього 

потрапляє блискавка? 
Як саме проходить крізь 
нього атмосферний 
розряд у 200 мільйонів 
вольт, який вдаряє з неба 
зі швидкістю, що складає 
третину від швидкості 
світла?

Ті, хто пережив удар блискав-
ки, відновлюють свій моторош-
ний досвід поступово: з власних 
вражень, розповідей свідків, час-
тин обгорілого одягу й опіків на 
шкірі. Хоча жертви удару блис-
кавки часто демонструють місця, 
куди вона влучила і де вийшла, 
точно сказати, як саме вона про-
низала людину, досить важко, 
пише BBC Future.

Лікарка з Чикаго Мері Енн 
Купер, яка тривалий час вивчає 
блискавки, констатує: контакт із 
блискавицею не минає без на-
слідків. Перелік побічних ефек-
тів: зупинка серця, запаморочен-
ня в голові, судоми, біль у м’язах, 
глухота, головний біль, втрата 
пам’яті та уваги, зміни в характе-
рі, хронічний біль тощо.

Блискавка, за словами ме-
дика, впливає на мозок людини 
приблизно так само, як коротке 
замикання на комп’ютер. Зовні 
начебто нічого не змінилося, 
але програмне забезпечення 
вже не може функціонувати, як 
раніше. Трапляється, що люди, 
в яких влучила блискавка, пере-
живають згодом нервові зриви 
й часто не розуміють, що із ними 
відбувається.

Коли в когось влучає блис-
кавка, це відбувається так швид-
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ко, що тільки дуже невелика кіль-
кість електрики проходить крізь 
тіло. Основна частина струму за-
лишається зовні, створюючи так 
званий ефект дугового розряду, 
пояснює Мері Енн Купер. Для по-
рівняння: контакт із високовольт-
ним проводом призведе до на-
багато серйозніших внутрішніх 
травм, оскільки він може бути 

дов шим. Навіть кількох секунд 
цілком вистачить, щоб ваші орга-
ни були сильно пошкоджені.

Чому трапляються зовнішні 
опіки? Купер пояснює, що вони 
можуть виникати від контакту 
блискавки з потом на шкірі або 
з крапельками дощу. Вода збіль-
шується в об’ємі, коли перетво-
рюється на пару, і навіть неве-

Найкраще перебути негоду, заховав-
шись у приміщенні. Та якщо гроза заста-
ла вас на відкритій місцевості, не мож-
на ховатися під поодинокими деревами, 
особливо високими. Найбільш небезпеч-
ними з них є дуб, тополя, ялина та сосна. 
Дуже рідко блискавка влучає у вербу і 

клен, найменш вірогідна ї ї атака на кущ. Уникайте 
високих будівель, а також пагорбів та інших височин. 
Не можна триматися купи, треба поодинці розійти-
ся територією, бо розряд, як відомо, протікає через 
контакт людських тіл. Не слід ховатися біля тварин.

Не ховайтеся в невеликих спорудах, хатинах, бу-
динках, наметах, тим паче – серед острівців дерев. 
Не потрібно бігти. Під час грози припиніть прогулян-
ку на велосипеді або верхи на коні. Купатися під час 
грози не можна, але якщо негода застала під час 
купання, до берега діставайтеся повільно, спокій-
но, не вимахуючи руками. Якщо гроза застала вас 

у човні, спробуйте вибратися на берег, коли ж цьо-
го зробити не можна, сидіть нерухомо, витягнувши з 
води весла. Якщо гроза заскочила вас в автомобілі, 
не залишайте його, при цьому зачиніть вікна й опус-
тіть антену радіоприймача.

Потрібно вимкнути усі прилади, позбутися метале-
вих предметів, адже вони притягують блискавку. 
Бажано сховатися у якусь заглибину, яр чи канаву. 
Тіло має мати якнайменше точок дотику із землею. 
Не лягайте на землю, аби не збільшувати площу 
ураження розрядом. Краще присісти, злегка нахи-
ливши голову, щоб вона не була вище від предме-
тів поряд. 

При зустрічі з кульовою блискавкою рятувальни-
ки радять не рухатися. Не потрібно наближатися до 
неї, торкатися ї ї будь-чим, адже може статися ви-
бух. Також не слід тікати. Якщо ви будете поводи-
тися спокійно, через деякий час блискавка поле-
тить геть.

лика її кількість може призвести 
до так званого парового вибуху. 
«Одяг буквально зриває таким 
вибухом», – пояснює спеціаліст. 
А іноді й взуття. Черевики, однак, 
скоріше будуть розірвані або по-
шкоджені зсередини, тому що 
саме там накопичується жар.

Вважають, що шанс бути 
вдареним блискавкою – один на 
мільйон. Але це не зовсім так, 
певен Рон Голл, американський 
метеоролог, який давно вивчає 
блискавки. Науковець стверджує: 
якщо хтось прожив до 80 років, 
його вразливість протягом життя 
зростає до 1 на 13 000. Рону Голу 
взагалі не подобається слово 
«удар», яке, на його думку, пе-
редбачає, що блискавка потрап-
ляє прямісінько в тіло людини. 
Насправді такі прямі влучення 
вкрай рідкісні, в реальності вони 
складають не більш як 3-5%.

ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС ГРОЗИ?

У 2009 році історія Наталі 
Сульман, яка дала життя 
восьмернятам, сколихнула всю 
Америку. Усі діти народилися 
абсолютно здоровими і нині 
почуваються щасливими.

Лікар Наталі, доктор Камрава, імпланту-
вав у її матку 12 ембріонів. Пізніше його по-
збавили ліцензії, оскільки зазвичай імплан-

тації підлягають лише два-три ембріони.
На той момент Наталі, яка була розлу-

чена, вже мала шістьох дітей. Восьмернят 
звуть Ноа, Малі, Ісайя, Нарія, Джон, Макай, 
Джозайя і Джеремайя. 

Зараз Наталі разом з чотирнадцятьма 
дітьми живе в передмісті Лос-Анджелеса. 
Нещодавно восьмернята відзначили вось-
мий день народження.

МАМА-ГЕРОЇНЯ ВИХОВУЄ 14 ДІТЕЙ

Наталі – перша у світі жінка, яка 
народила восьмеро діток одразу
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