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УЯВНА ДЕМОКРАТІЯ: 
ЗА ЛУЧАН 
ВИРІШУЮТЬ, ЧИ 
ПОТРІБЕН ЇМ МЕР

ТЕАТР 
ПОЧИНАВСЯ 
ЗІ... СЛОВА

імітація вибору культура

 читайте на стор. 4

ЗМІЇНЕ ЦАРСТВО: ЯКИХ 
ПЛАЗУНІВ БОЯТИСЯ 
ВОЛИНЯНАМ

 читайте на стор. 18  читайте на стор. 19

«ГОЛОВНИМ ВИМІРОМ 
НАШОЇ РОБОТИ Є 
РЕЗУЛЬТАТ!»

НА ЦЬОМУ НАГОЛОШУЄ 
ІГОР ПОЛІЩУК, 
ЗВІТУЮЧИ ПРО 97 
ДНІВ РОБОТИ НА 
ПОСАДІ ВИКОНУВАЧА 
ПОВНОВАЖЕНЬ 
ЛУЦЬКОГО МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ

актуально

 читайте на стор. 5

ЗЛОЧИН ПРОТИ 
ЛЮДЕЙ: ВОЛИНСЬКІ 
ЧИНОВНИКИ НИЩАТЬ 
«ВОЛИНЬТОРФ»

На ДП «Волиньторф» 12 липня 
вдруге прибула так звана робоча 

група, створена розпорядженням 
голови облдержадміністрації 
Володимира Гунчика. Минулого разу 
чиновники поглиблювали «знання» 
щодо спецтехніки для видобутку та 
виробництва торфу, а тепер перевіряли 
законність надання «Волиньторфу» 
земельних ділянок, які перебувають 
у користуванні ДП. Традиційно про 
«поважну» делегацію керівнику 
державного підприємства повідомили 
пообіді напередодні.

театр абсурду

Із 1 липня в Україні майбутні водії 
складають тести нового формату 
для отримання посвідчення на право 

керування авто. Якщо раніше частина 
питань містила неточності, а правильні 

відповіді в такому випадку доводилося 
просто запам’ятовувати, то нині у Головному 
сервісному центрі Міністерства внутрішніх 
справ звітують: усе виправили. 

 читайте на стор. 7

 читайте на стор. 6

ЗА КЕРМО – ЯК У ЄВРОПІ 
ЯК МАЄ ЗМІНИТИСЯ ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ 
ВОДІЯ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ З ЄС

СЯ
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ПОЛЯКИ ВИЙШЛИ НА 
СУДДІВСЬКИЙ ПРОТЕСТ 
У Польщі протестують проти реформи 
судоустрою, яку намагається провести 
керівна партія «Право і справедливість». 
Верховний суд країни підпорядковує 
нововведення Міністерству юстиції. Го-
лова відомства зможе самостійно при-
значати голів апеляційних та окружних 
судів. Поляки бояться, що реформа до-
зволить уникати відповідальності за 
будь-які злочини. Більше того, дозво-
лить фальсифікувати вибори.

У ЄГИПЕТСЬКОМУ ГОТЕЛІ – 
КРИВАВИЙ ТЕРАКТ 
Невідомий чоловік влаштував хаотичну 
різанину в готелі курорту Хургада. Уна-
слідок нападу двоє жінок з Німеччини 
загинули від отриманих травм. Ще чет-
веро іноземних туристів отримали по-
ранення.

УБИВЦІ НЄМЦОВА ДАЛИ 
20 РОКІВ КОЛОНІЇ 
Заура Дадаєва, якого російський суд ви-
знав винним у вбивстві опозиціонера Бо-
риса Нємцова, засудили до 20 років ко-
лонії суворого режиму. Інших фігурантів 
справи про вбивство Нємцова засудже-
но до тривалих термінів позбавлення 
волі. Усі підсудні провини не визнають. 
Нагадаємо, російського опозиціонера 
Бориса Нємцова вбили пізно ввечері 
27 лютого 2015 року в центрі Москви. 

ФРАНЦУЗИ ЗА ДЕНЬ 
СПАЛИЛИ 900 АВТО 
14 липня, у день взяття Бастилії, вули-
цями Франції пройшли масові акції про-
тесту проти соціальних реформ фран-
цузького лідера Еммануеля Макрона 
та візиту лідера США Дональда Трампа. 
Хулігани підпалили майже 900 авто, за-
тримали 368 осіб. 

ВОГОНЬ ВИГНАВ ІТАЛІЙЦІВ 
З ДОМІВОК
В Італії вирують лісові пожежі. Вогонь 
палає і поблизу відомого вулкану Везу-
вію. Через це тисячі місцевих жителів і 
туристів змушені покинути район. У вла-
ди є підозри, що пожежі почалися через 
підпал. За даними місцевих журналістів, 
до цього могла бути причетна італійська 
мафія – Каммора. 

АЛКОГОЛЬ КОСИТЬ РОСІЮ 
У Росії середня тривалість життя наба-
гато нижча, ніж в Європі, а за світовими 
показниками РФ не входить навіть у 
першу сотню, повідомляє Süddeutsche 
Zeitung із посиланням на дані Все-
світньої організації охорони здоров’я. 
Серед найпоширеніших причин смерт-
ності в Росії – споживання алкоголю, 
утоплення, насильство, самогубства і 
дорожньо-транспортні пригоди.

В АМЕРИЦІ 
НАПАДАЛО СНІГУ 
У Чилі зафіксували найсильніший сніго-
пад за останні десять років. Попри те, 
що нині там зима, заметілі трапляються 
рідко, а середня зимова температура 
становить +15°С. 

АЙСБЕРГ-ГІГАНТ 
ВІДКОЛОВСЯ 
В Антарктиці від шельфового льодовика 
Larsen C відколовся айсберг. Його маса 
становить приблизно 1 трильйон тонн. 
Площа айсберга – 6 тисяч квадратних 
кілометрів, це один із найбільших айс-
бергів, пише Тhe Guardian. Якщо він роз-
тане, то, на думку вчених,  рівень Світо-
вого океану підніметься не більше, ніж 
на кілька міліметрів. 

США ВИПРОБУВАЛИ 
ЛАЗЕРНУ ЗБРОЮ
Військово-морський флот США провів 
перше у світі випробування лазерної 
зброї LaWS, що стріляє зі швидкістю 
світла, у 50 тисяч разів швидше, ніж між-
континентальні балістичні ракети. До 
того ж, для цієї зброї не мають значен-
ня ні вітер, ні будь-які погодні умови та 
дальність об’єкта.

світова хроніка МІЛЬЙОНИ НА ДОРОГИ: 
КУДИ І СКІЛЬКИ 

фінанси 

ШУБОВСТЬ У РІЧКУ... НА АВТО 

«ВИГРАЛИ» СУПЕРПРИЗ 
І ПОЗБУЛИСЯ ВСІХ 
ЗАОЩАДЖЕНЬ 

будьте обачні 

ото не пощастило

НЕ ВТРИМАВСЯ І ПІШОВ ПІД СУД по секрету всьому світу 

Луцьк 

27-річний житель Луцька, розголосивши 
без дозволу прокурора та слідчого 
на власній сторінці у Facebook дані 
досудового розслідування в кримінальному 
провадженні, у якому був визнаний 
потерпілим, сам учинив злочин. 

Чоловік був попереджений у встановленому 
законом порядку про обов’язок не розголошувати 
даних досудового розслідування, проте не втри-
мався, і широкому загалу з розміщеного в соціаль-

ній мережі процесуального документа стала відо-
ма інформація, яка не підлягала розголошенню. 

Опісля лучанин визнав свою винуватість у 
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч.1 ст. 387 КК України (розголошення да-
них досудового розслідування), щиро розкаявся 
та активно сприяв розкриттю злочину. Між ним та 
прокурором Луцької місцевої прокуратури було 
укладено угоду про визнання винуватості. Луць-
кий міськрайонний суд, затвердивши угоду, при-
значив чоловікові покарання у вигляді штрафу.

pravda.if.ua

Волинь 

Субвенція з обласного 
бюджету в 700 
тисяч гривень 

надійшла в Луцьку 
міську раду на ремонт 
трьох доріг. Гроші 
дали на умовах 
співфінансування з 
міським бюджетом 50% 
на 50%.

«З них 100 тисяч гривень ма-
ють бути скеровані на ремонт 
вулиці Володимирської, 500 ти-
сяч гривень – на Ковельську та 
100 тисяч – на ремонт кільця 
на вулиці Рівненській. Це лише 
частина потрібних коштів, таку 
ж суму дофінансують з міського 
бюджету», – інформувала началь-
ник департаменту фінансів та бю-
джету міськради Лілія Єлова. 

Також в області триває експе-
римент з ремонту доріг за кошти 
перевиконання митниці. Перший 
заступник голови Волинської 
ОДА Олександр Степанцов за-
уважив, що перелік уже погоди-

ли профільні комітети Верховної 
Ради. Загальна сума фінансування 
становить 799 мільйонів гривень, 
проект охопить 7 напрямків.

Пріоритетним є ремонт 
траси М22 «Устилуг-Луцьк-
Рівне». 55 мільйонів витратять 

з коштів митниці, загальна вар-
тість ремонту становитиме 
700 мільйонів. На ремонт доро-
ги Війниця-Локачі витратять 45 
мільйонів. Також відремонтують 
дорогу Старовойтове-Забужжя 
в напрямку Адамчуків. По цьо-

му проекту є співфінансування: 
сільрада виділить 9 мільйонів 
гривень, обласний бюджет до-
дасть 150 тисяч, загальна вар-
тість робіт – 29 мільйонів. В ОДА 
зауважують, що ремонт під’їзних 
доріг є однією з умов облашту-
вання пішохідного переходу 
«Адамчуки-Збережне» між Укра-
їною та Польщею.

110 мільйонів пустять на ре-
монт дороги Ковель-Жовква на ді-
лянці з Володимира-Волинського 
до Нововолинська. Нині вона в 
критичному стані. Профінансу-
ють і роботи в напрямку траси 
Львів-Луцьк. Аби рух авто, які 
їдуть у бік Києва, йшов в об’їзд 
центру Луцька, ремонтуватимуть 
за 33 мільйони дорогу на Рован-
ці, ще 26 витратять на ремонт 
об’їзної через Дубнівську.

У селі Світязь Шацького ра-
йону відремонтують набережну, 
на це витратять 9 мільйонів гри-
вень. Там планують розширити 
зону паркінгу та пляжу, на що є 
відповідний проект.

volynnew
s.com

спочивай із миром 

НЕ СТАЛО БІЙЦЯ 
З ВЕЛИКИМ СВІТЛИМ 
СЕРЦЕМ  

Луцьк, Луцький, 
Горохівський райони 

Відійшов у вічність боєць 
АТО Володимир Бабій, який 
протягом останнього часу 
боровся з раком. 

«Він був зовсім молодим чо-
ловіком, який пройшов пекло 
АТО та боровся зі страшною 
хворобою! У нього були плани 
на майбутнє. Своїм позитивом 
він завжди підіймав нам на-
стрій. Вовчику, спочивай з ми-
ром», – написала Ніна Степанюк-
Агафонова у Facebook.

Попри те, що боєць АТО з 
Горохівщини потребував допо-
моги, він був чуйним та мило-
сердним до інших і здійснював 
дитячі мрії. Володимир опану-
вав іконопис, щоб зібрати кош-
ти для лікування п’ятирічного 
Данилка Хахули. Йому було 

ледве за двадцять. 
Розвідник Володя ніс служ-

бу в зоні АТО у складі 54-ї бри-
гади. Припускав, що дістав рак 
внаслідок ураження хімічною 
зброєю. Бійця поховали на Алеї 
слави на міському кладовищі в 
селі Гаразджа.

Редакція висловлює спів-
чуття рідним та близьким Во-
лодимира. 

Луцький район 

ДТП трапилася у селі Несвіч 
Луцького району 16 липня близько 
18:30. 

Чоловік на ВАЗі не впорався з керу-
ванням, у результаті авто перекинулося 
й опинилося в ставку. Зі слів очевидців, 
водій таким чином намагався уникнути 
зіткнення з велосипедистом, який їхав 
узбіччям. Велосипедист без поперед-
ження перелаштовувався в іншу смугу. 
ВАЗ протаранив огорожу і влетів в об-
відний канал ставків. Водій самостійно 
вибрався з автомобіля, не зазнавши 
серйозних травм.

ВДЕРЛИСЯ У МАСКАХ 
НАД РАНОК

резонанс 

Горохівський район 

Поліція розслідує розбійний напад на сім’ю жителя 
Горохівського району, інформують у прес-службі 
відомства. 

У вівторок, 11 липня, над ранок до Горохівського 
відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вночі 
група невідомих осіб у масках проникла до помешкан-
ня 21-річного жителя району. Застосовуючи насилля до 
господаря і членів його сім’ї, зловмисники вкрали гро-
ші та ювелірні вироби. За фактом розбою слідчі відкри-
ли кримінальне провадження. Санкція статті передба-
чає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з 
конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Водій не зазнав 
серйозних травм 

Не базікайте зайвого

Володимир Бабій

Ремонт під’їзних доріг є однією з умов 
облаштування пішохідного переходу «Адамчуки-
Збережне» між Україною та Польщею

volynnew
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Луцьк 

Луцька місцева прокуратура 
застерігає волинян від участі 
в «акціях», які проводять 
шахраї.

Лише за один день постраж-
далих ошукали на 30 тисяч гри-
вень та 9 тисяч доларів. 

У схемі залучені три людини. 
Одна дівчина вдає промоутера 
та пропонує потенційній жертві 
у ході «акції до річниці» відомих 
мереж аптек та супермаркетів 
одержати картку на величезну 
довічну знижку. Її напарник-
чоловік підігріває інтерес жерт-
ви. І ще одна шахрайка – жінка 
пенсійного віку – так само хоче 
мати картку на знижку. Бажану 
картку одержують обидві жінки, 
і у них «випадково» збігаються 
останні цифри в номерах карток, 
що дає їм можливість поділити 

на двох суперприз – посудомий-
ну машину.

Але суперприз на двох 
не ділиться. Тому його одер-
жить та, в якої є більше готівки. 
Пенсіонерка-шахрайка з жалем 
визнає, що вона не місцева і не 
може показати, скільки в неї вдо-
ма грошей, та іде з місця події. 
Жертва ж, увійшовши в азарт, 
везе шахраїв додому, де в ре-
зультаті нехитрих дій вони заво-
лодівають усією наявною в по-
мешканні готівкою та зникають.

Уже ошукали в таких спосіб 
двох довірливих пенсіонерок. 

За обома фактами шахрай-
ства (кримінальне правопору-
шення, передбачене ст. 190 КК 
України) розпочато кримінальні 
провадження. А волинян закли-
кають бути обачними, аби не ста-
ти жертвами злодіїв. 

volynnew
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НА ПІВДНІ ВИРУЄ ВОГОНЬ 
На Херсонщині в лісових масивах по-
близу Нової Каховки – масштабні по-
жежі. Вогонь знищив майже 20 га лісу. 
Оскільки пожежі в регіоні відбуваються 
нетипово часто останнім часом, ряту-
вальники підозрюють, що це підпали. 
ДЕПУТАТ ЗДАВ МАНДАТ 
Нардеп В’ячеслав Константіновський, 
якого висував «Народний фронт», склав 
мандат. Припускають, що його місце 
може посісти Арсеній Яценюк. 
НА МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ НА 
ДОНБАСІ ЗГОДНІ 18% 
УКРАЇНЦІВ  
70% українців, як і торік, вважають, що 
для досягнення миру на Донбасі можна 
йти на компроміси, однак тільки 18% 
згодні йти на будь-які поступки задля 
встановлення миру, а понад половина 
опитаних вважають, що не усякі комп-
роміси прийнятні. За результатами 
дослідження, яке провели Фонд «Де-
мократичні ініціативи» імені Ілька Ку-
черіва та соцслужба Центру Разумкова, 
встановлення миру на Донбасі силовим 
шляхом бачать 18% опитаних. 
40 ТОНН СМІТТЯ 
ПІДКИНУЛИ ПІД СТОЛИЦЮ 
На стихійному сміттєзвалищі на Київ-
щині виявили 40 тонн сміття зі Львова. 
У поліції повідомили, що за фактом за-
бруднення навколишнього середовища 
відкрили кримінальне провадження. 
ДОБКІНУ ОБРАЛИ 50-
МІЛЬЙОННУ ЗАСТАВУ 
Нардепу Михайлу Добкіну («Опозицій-
ний блок»), якого підозрюють у шахрай-
стві і з якого зняли недоторканність, об-
рали заставу в розмірі 50 млн грн. Рада 
також позбавила недоторканності нар-
депів Максима Полякова та Борислава 
Розенблата, яких підозрюють у корупції. 
БРИТАНЦЯ ЗАСУДИЛИ ЗА 
УЧАСТЬ У ДНР 
У Манчестері винесли вирок Бенджамі-
ну Стімсону, який воював на Донбасі на 
боці бойовиків. 41-річного британця за-
судили до 5 років та 4 місяців в’язниці.
ПРИП’ЯТЬ – НАЙГІРШЕ 
МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ 
Місто Прип’ять (Київська область) очо-
лило рейтинг міст, найменш придатних 
для проживання. Список склали фа-
хівці Блексмітівського інституту (Нью-
Йорк), який вивчає проблеми екології 
та забруднення навколишнього сере-
довища.
ЕКС-МЕРА КИЄВА 
ПІДОЗРЮЮТЬ У 
ЗЛОВЖИВАННІ ВЛАДОЮ 
Генпрокуратура  повідомила про пі-
дозру у зловживанні владою екс-меру 
Києва Леонідові Черновецькому. Роз-
слідування стосується незаконного бу-
дівництва вертолітного майданчика в 
Києві. Сам Черновецький вважає справу 
помстою Генпрокурора Юрія Луценка. 

ЖЕРТВАМ КІБЕРАТАКИ 
ПОДОВЖИЛИ ТЕРМІН 
ПОДАННЯ ПОДАТКОВИХ 
ЗВІТНОСТЕЙ 
Верховна Рада звільнила жертв кібер-
атаки вірусом Petya.A від штрафів за 
несвоєчасну реєстрацію податкових та 
акцизних накладних і надала їм право 
зареєструвати їх до 31 липня. Умовами 
поширення норми закону є заява плат-
ника податків про несанкціоноване 
втручання, реєстрація прострочених 
накладних до 31 липня й оновлення до 
кінця поточного року зіпсованого по-
даткового та бухгалтерського обліків. 
ПОНАД 57% УКРАЇНЦІВ 
НЕ БУЛИ ЗА КОРДОНОМ 
Основною причиною у більшості ви-
падків виявився брак грошей. Згідно з 
результатами опитування, проведеного 
Інститутом Горшеніна, з тих, хто їздив 
за кордон, країни Європи відвідували 
70,3% респондентів.

українська хронікаАБИ ВОЇНИ ШВИДШЕ 
ПОВЕРТАЛИСЯ У МИРНІ ДНІ 

благе діло 

СМОРІД НЕ ДАЄ ДИХАТИ 

ВВЕЗЛИ, ПІДРОБИЛИ, 
ЗАРОБИЛИ НА ПОНАД СТА АВТО 

протест

спритники 

НАРОДИЛА НА ХОДУ

«ВІДДЯЧИВ» ТАКСИСТУ 
УДАРОМ НОЖА  

привіт, малюку

небезпечний незнайомець 

тривожна статистика 

НАС УЖЕ ДАВНО НЕ 52 МЛН
Україна 

В Україні кількість населення 
катастрофічно зменшується, а 
смертність значно перевищила 
народжуваність. На Волині 
протягом чотирьох місяців (січень-
квітень) поточного року народилося 
3910 осіб, померло – 4837.

За інформацією Держстату, в Укра-
їні у зазначений період народилося 
на 85 тисяч осіб менше, ніж померло.

Загалом народилося 116,9 тисяч 
дітей, а померло 202,2 тисячі осіб. Та-
кож померло 878 дітей віком до одно-
го року.

Зазначимо, в Києві спостерігаєть-

ся інша тенденція: у місті народжува-
ність на 580 осіб перевищила смерт-
ність.

Водночас в інших регіонах смерт-
ність значно перевищує народжува-
ність. Серед лідерів – Дніпропетров-
ська, Харківська та Донецька області.

Луцьк 

Відтепер учасники 
АТО та члени їхніх 
родин зможуть 

проходити психологічну 
та фізичну реабілітацію 
безпосередньо в Луцьку. 
Після капітального 
ремонту 14 липня 
відбулося відкриття 
відділення для 
демобілізованих учасників 
АТО при Луцькому центрі 
первинної медико-
санітарної допомоги.

Відкриття такого відділення 
у місті – на часі, адже учасники 
АТО зіштовхуються з посттрав-
матичним стресовим розладом, 
який є результатом психологіч-
них розладів, отриманих під час 
участі в бойових діях. Головний 
лікар центру первинної медико-
санітарної допомоги Ігор Гнет-
ньов розповів, що з часом пост-
травматичний стресовий розлад 
може призвести до інвалідності 
та швидкої смерті.

Головний лікар додав, що 
зараз розроблено комплексну 
програму роботи з учасникам 

АТО, і відділення реабілітації є її 
частиною. «На першому місці в 
нас – психолог, а далі – реабіліто-
лог», – підкреслив він.

Окрім воїнів, безплатну до-
помогу отримуватимуть і їхні 
близькі – дружини та діти, які 
також потребують психологічної 
підтримки.

Радник міського голови Ігор 
Поліщук повідомив, що з місь-
кого бюджету було виділено 
276,2 тисячі гривень для облаш-

тування відділення, на оплату 
праці медичному персоналу. 

Керівник відділення, психо-
лог Олена Звєрєва підкреслила, 
що під час роботи з бійцями, їхні-
ми дружинами, дітьми викорис-
товують не тільки приміщення 
відділення, а загалом усю базу 
поліклініки, наприклад, лабора-
торію, рентген-кабінет, кабінет 
функціональної діагностики, 
зал для лікувальної фізкультури 
тощо.

Також при Луцькому центрі 
первинної медико-санітарної до-
помоги заплановано відкрити 
Центр реабілітації для учасників 
АТО та членів їхніх сімей. Із цією 
метою, зокрема для виготов-
лення проектно-кошторисної 
документації на проведення ре-
конструкції приміщення, де буде 
реабілітаційний центр, з місько-
го бюджету виділено 200 тисяч 
гривень. У перспективі в реабілі-
таційному центрі не тільки нада-
ватимуть психологічну допомогу, 
а й проводитимуть масажі, різні 
терапії, також там міститимуться 
лікувальні купальні.

«До закинутого корпусу Цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги заплановано добудува-
ти другий поверх і відкрити вузь-
коспеціалізований повноцінний 
центр реабілітації для учасників 
АТО, який працюватиме конкрет-
но в цьому напрямку», – зауважив 
Ігор Поліщук і додав, що орієнтов-
на вартість центру становитиме 
приблизно 12 мільйонів гривень.

У планах – відкрити цілий центр реабілітації 
для учасників АТО та членів їхніх сімей
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ДОРОЖНИКА ПІДОЗРЮЮТЬ У РОЗТРАТІ 
давня справа

Волинь 

Керівника ДП «Волинський 
облавтодор» обласна прокуратура 
підозрює у розтраті 290 тисяч 
гривень. Справа дійшла до суду. 

За версією слідства, директор під-
приємства у 2015 році, діючи всупе-
реч інтересам служби та в інтересах 
третіх осіб, уклав завідомо невигідний 
договір та закупив в одного зі столич-

них підприємств фарбу для дорожньої 
розмітки за завищеними цінами. Після 
проведення робіт з експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг, без по-
годження із замовником, різницю в ціні 
включили до актів приймання викона-
них будівельних робіт та оплатили. Тож 
дорожника звинувачують в розтраті 
майна у великих розмірах шляхом зло-
вживання службовим становищем. 

Волинь 

Протягом двох років – 2016 та 
2017-го – в області діяло фіктивне 
підприємство, яке, заручившись 
підтримкою посадовців митниці, 
незаконно, підробляючи документи, 
ввозило в Україну авто. 

За повідомленням прес-служби про-
куратури області, підробляли в тому числі 
документи міжнародного зразка. Ввезено 
понад 100 авто стандарту Євро-4. Відпо-

Турійський район

У селищі Турійськ місцеві жителі 
заблокували дорогу до підприємства 
«Агрокорм», яке є частиною 
агропромислової групи «Пан Курчак». 

Як відомо, ця бізнес-структура належить 
нардепу Сергію Мартиняку (депгрупа «Воля 
народу»). За словами місцевих, на підприєм-

ство почали завозити м’ясокісткове борошно 
неналежної якості. Через це під час роботи за-
воду почало нестерпно смердіти, повідомили 
у прес-службі волинського УКРОПу. Голова 
селищної ради Турійська Олексій Безсмерт-
ний каже, що після зборів жителів 4 липня ке-
рівництво заводу попереджали про протест. 
Проте обурення людей залишилося без від-

гуку. Гендиректор «Агрокорму» Сергій Горлач 
переконував людей, що для усунення проб-
леми потрібно десять днів. Врешті турійчани 
погодилися припинити блокування роботи 
підприємства до п’ятниці, 21 липня. Якщо 
до цього часу сморід не припиниться, вже 
22 липня люди обіцяють перекрити дорогу до 
«Агрокорму» та заблокувати його роботу.

Луцький район 
У Княгининку чоловік ударив ножем таксиста. Злочин-

ця розшукали правоохоронці. За повідомленням прес-
служби волинської поліції, пригода трапилася близько чет-
вертої ранку. Таксуючи на своєму «Опелі», водій підвозив з 
Луцька до Княгигинка пасажира. А коли авто зупинилося, 
клієнт накинувся на таксиста та завдав йому удару ножем. 
Потерпілому 22 роки, його госпіталізували у відділення хі-
рургії Луцької міської клінічної лікарні.

Оперативники встановили, що кримінальне правопо-
рушення скоїв 28-річний житель Луцького району. 

Луцький район 

Жінка з села під Луцьком народила здорову дитину до-
рогою до пологового будинку, повідомили у Волинському 
обласному центрі екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф. Медики отримали повідомлення про до-
часні пологи. По приїзді на виклик, обстеживши пацієнтку, 
лікарська бригада ківерцівського відділення екстреної 
меддопомоги ухвалила рішення про негайне транспорту-
вання її до пологового відділення.

Не доїхавши до медзакладу кілька кілометрів, лікар зу-
пинила рух автомобіля, бо дитинка хотіла з’явитися на світ 
негайно. І ось так, у дорозі, майбутній козак потішив батьків. 
Маму і немовля доправили в пологове відділення централь-
ної районної лікарні. Стан здоров’я породіллі й малюка, який 
народився з вагою 3 кілограми 500 грамів, задовільний.

відно до чинного митного та іншого націо-
нального законодавства, такі авто не підля-
гають імпорту.

Після ввезення зловмисники розмитню-
вали авто на підставі липових документів за 
стандартом Євро-5 та реєстрували їх для 
відчуження третіми особами. Як наслідок – 
заволодіння коштами потерпілих в особли-
во великих розмірах.  
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політична кухня 

імітація вибору

  Ірина ДУДЕЙКО 
Луцьк

  Борис ХВИЦЬ 
Луцьк

КОМУ І ЧОМУ ВИГІДНО 
ПОМІНЯТИ ДЕПУТАТІВ 

Порушення процедури, 
маніпуляції, неоднозначні 
оцінки та політичний 

підтекст – у Луцьку партія «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність» 
та ї ї бізнес-союзники вирішили 
ініціювати процедуру відкликання 
депутатів Луцької міської ради, 
яких обирала в законний спосіб 
громада. Активно включаються 
у процес депутат від БПП, уже 
колишній юрисконсульт групи 
компаній «Континіум» Артем 
Запотоцький (переконує, що 
звільнився днями) та очільник 
обласного центру зайнятості, 
людина з БПП Роман Романюк. 

Подають таку ініціативу нібито від імені 
громади і на її користь, утім тут є кілька при-
хованих інтересів цілком конкретних людей. 

ЧИ Є ПІДСТАВИ?
Відкликати хочуть Олександра Козлюка, 

Сергія Булу, Євгенія Ткачука, Аркадія Соло-
матіна і Костянтина Петрочука. Обранці гро-
мади, однак, зазначають, що для цього немає 
жодних законних підстав. Фігуранти кажуть: 
камінь спотикання полягає в тому, що вони не 
підтримували Юлію Вусенко із «Самопомочі» 
на посаді секретаря і тим висловили незгоду з 
позицією політичних сил, які представляли. 

Загалом відкликати обранця можна, якщо 
той порушив положення Конституції, законів, 
що встановлені судом; пропустив більш як 
половину засідань профільних комісій і сесій 
чи є невідповідність практичної діяльності 
депутата основним принципам його перед-
виборчої програми. Втім агітатори за збір 
підписів за відкликання депутатів до пуття 
пояснити, чому відбувається збір, не можуть. 
Хтось каже, що депутати-фігуранти зрадили 
партію, інші – що порушили рішення судів, 
втім яке і як – чітко не вказують. Більше того, 
біля наметів «ініціативи» нерідко виникають 
словесні перепалки між людьми, які прихо-
дять підтримати свого депутата. 

«Я не бачила там (біля наметів зі збору під-
писів за усунення депутатів, – ВН) активних 
жителів 33-го, адже як голова ОСББ спілкую-
ся з багатьма і знаю голів ОСББ інших будин-
ків», – підкреслювала голова правління ОСББ 
«Соборності, 36» Наталія Коритнюк, яка про-
живає в окрузі Олександр Козлюка.

«На виборах до Луцької міської ради ми 
голосували не за партію, а за особистість, 
ми підтримали Євгенія Ткачука. А коли він 
вийшов із партії БПП, то цим заслужив ще 
більшої поваги! Як мешканка цього будинку 

«Сьогоднішній сесійний день, 
мабуть, один із найважчих за 
цю каденцію парламенту, який 
залишив чимало запитань «за 
кадром», – охарактеризував за-
кінчення пленарного засідання 
Верховної Ради України поза-
фракційний нардеп Тарас Батен-
ко. Одне з таких закулісних пи-
тань – це небажання більшості у 
парламенті – фракції «Блок Петра 
Порошенка» – проводити ви-
бори в Луцьку. Ще напередодні 
засідання депутати-лучани Іри-
на Констанкевич (УКРОП) та Ігор 
Гузь («Народний фронт») били на 
сполох. Адже після смерті місь-
кого голови Миколи Романюка 
місто більш як півроку не має 
очільника. Та попри кілька спроб 
спікера Ради Андрія Парубія по-
ставити проект постанови про 
дострокові вибори в низці місь-
ких і районних рад на голосуван-
ня (таких по Україні набралося 
близько 50), більшість рішення 
не підтримала. 

«Причиною став Луцьк. А та-
кож те, що фракція БПП не збира-

щось зробити, перевірте все. Так само – за-
йдіть на округи, які ми представляємо, і по-
спілкуйтеся з людьми».

Костянтин Петрочук також пообіцяв, що 
разом із колегами перевірить кожен підпис, 
поставлений за відкликання депутатів, аби 
з’ясувати, чому лучани вирішили виступити 
за їх усунення і чи взагалі ці підписи не сфаль-
сифіковано. Він також зазначив, що вже напи-
сано заяви про ймовірні правопорушення. 

Спекулюють нині на імені покійного місь-
кого голови Миколи Романюка. Мовляв, є 
боротьба між членами його команди й опо-
нентами. Втім, на думку депутата Сергія Були, 
більшість команди Миколи Романюка склада-
ють саме ті депутати міськради, яких хочуть 
відкликати, та підкреслив: «Усе те, що декла-
рував Микола Ярославович, ми намагаємося 
продовжувати».

І додав: «Я йшов на вибори з основними 
чотирма тезами. Перша – створення дворових 
котелень, друга – облаштування благоустрою 
в дворах, третя – вуличне освітлення, четвер-
та – зменшення тарифів ЖКГ. Єдиний момент, 
який ми не доопрацювали, – це створення 
дворових котелень. Чому це не відбулося? 
Тільки через одну причину: група «Контині-
ум» – власник котельні на Карбишева, вона 
диктує умови і ставить нас у такі рамки, що ми 
нічого не можемо змінити, адже треба значні 
капіталовкладення та швидко все міняти. Не 
було політичної волі, не вистачало голосів, 
аби повністю змінити цю ситуацію».

***
Відкликання депутатів має ще один під-

текст: якщо обранці й позбудуться мандатів, 
то виборці не будуть обирати нових депута-
тів. Їх призначать партійні керівники. І це вже 
будуть, схоже, угодні депутати, які не перечи-
тимуть політиці партії та бізнес-структур. 

УЯВНА ДЕМОКРАТІЯ: ЗА ЛУЧАН 
ВИРІШУЮТЬ, ЧИ ПОТРІБЕН ЇМ МЕР

ється оголошувати там вибори, 
бо вважає його «своїм містом». Я 
вдячний Андрієві Парубію, який 
розуміє цю проблему і зробив 
усе, щоб запустити легітимний 
процес виборів. І тільки стра-
хом можу пояснити небажання 
фракції БПП голосувати за цю 
постанову й дозволити лучанам 
обрати свого мера. Це свідоме 
гальмування з голосуванням 
відкладає вибори, які мали від-
бутися 24 вересня, ще на кілька 
місяців. Відкладається саме че-

рез егоїзм і страх очільників БПП 
програти», – зазначив Батенко. 

Радник міського голови та де-
путат Луцькради Ігор Поліщук за-
уважив, що Рада остаточно звела 
нанівець сподівання лучан на по-
зачергові вибори міського голо-
ви у вересні. 

«Андрій Парубій був готовий 
поставити на голосування питан-
ня щодо виборів у Луцьку, однак 
фракція БПП в категоричній фор-
мі заявила, що не буде голосува-
ти за це, бо міський голова Луць-
ка – це їхня квота. Тобто хто буде 
міським головою, тепер вирішу-
ють уже не лучани на виборах, а 
хтось у Києві в кулуарах», – зазна-
чив Ігор Поліщук.

«За моєю інформацією, це по-
зиція Адміністрації Президента, 
адже 11 липня голосів не додали 
БПП та група «Воля народу», не-
формальними очільниками якої є 
вихідці з Волині.

І кандидата не узгодили, і 
структури недорозбудували, і 
медіа ще не всі прикупили. Усе, як 
бачите, банально, думка громади 
ні до чого. Тому вся ця комедія у 

Луцьку триватиме, ніхто не буде 
займатися розвитком, перспек-
тивами, інвестиціями, а тільки 
дрібними й нікому не потрібними 
шоу, звинуваченнями та щоден-
ними поливаннями один одного 
брудом у ЗМІ», – додав нардеп 
Ігор Гузь.

Як відомо, головою Волин-
ської облдержадміністрації є 
представник БПП Володимир 
Гунчик, а «Волю народу» пред-
ставляє нардеп, один із заснов-
ників групи компаній «Контині-
ум» Степан Івахів.

Погодився з думкою депута-
тів і політолог Володимир Фесен-
ко. Він зазначив, що нині в облас-
ті політичне лідерство має партія 
УКРОП. А в БПП зараз немає кан-
дидата, який міг би бути альтерна-
тивою. Фесенко не виключає, що 
вибори й узагалі можуть дотягну-
ти до 2019 року, аби провести їх 
одночасно з президентською та 
парламентською кампаніями. За 
словами політолога, ситуація, що 
склалася, порушує права жителів 
міста, які мають право обирати 
голову.

можу сказати, що в усіх ситуаціях, коли ми 
зверталися до нього, він нам завжди допома-
гав», – зазначила Валентина Усійчук з округу 
Ткачука.

Частина мешканців на знак підтримки 
прийшли навіть на позачергову сесію міської 
ради, що відбулася 18 липня. 

«Ми категорично проти, щоб за нас ухва-
лювали рішення члени громади з інших окру-
гів, таким чином порушується право на вільне 
волевиявлення. За всі роки незалежності ми 
обрали депутата, який є із нашого району», – 
зазначив житель Вишкова Михайло Пахолюк 
стосовно депутата Аркадія Соломатіна. 

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНЕ 
ВІДВЕРНЕННЯ УВАГИ 

Обранці-фігуранти справи вбачають у по-
діях політичний тиск та відвернення уваги 
громади від реальних проблем. Наприклад, 
спроб довести державне комунальне підпри-
ємство «Луцьктепло» до банкрутства. Вони 
припускають, що за цим процесом стоїть гру-
па компаній «Континіум». Останнім дзвіночком 
про це є те, що фірма «Тепелен», яка причетна 
до «Континіуму», виставила комунальному 
підприємству борг у 28 млн грн. 

Про ці ж проблеми говорили також 
18 липня під час сесії міської ради. Депутат 
Сергій Була зауважив, що питання не в секре-
тареві і не в зміні влади, а у фінансових інте-
ресах бізнес-групи.

«Забрали «Водоканал» та «Луцьктепло», а 
їм це потрібно. Вони не знайшли іншого спо-
собу впливати на нас, як відкликати. Бо їм тре-
ба контроль над цими підприємствами. А коли 
вони побачили, що в них не буде надходжень 

і за що купувати виборців, то штучно створи-
ли борг для «Луцьктепла» й тепер намагають-
ся його отримати», – зазначив депутат.

Ще один мотив епопеї з відкликанням – 
це намагання відвернути увагу громади від 
подій у Києві. Як відомо, саме порошенківці 
провалили голосування за призначення ви-
борів міського голови в Луцьку. 

І попри те, що на наметах, які розміщують 
у Луцьку та в соціальних мережах, пишуть, 
буцімто це громадська ініціатива, саме гро-
мадськості варто задуматися, хто дає гроші 
на виготовлення наметів, оплату реклами в 
мережі тощо.

Хоча сам Артем Запотоцький переко-
нує, що відкликання депутатів – це буцімто 
ініціа тива лучан, і жодних зарплат агітатори 
не отримують, а орендовані намети їм надав 
приватний підприємець.

ПІДПИСИ ПЕРЕВІРЯТЬ 
Депутат Євгеній Ткачук під час ефіру про-

грами «Запитай у депутата» на ТРК «Аверс» 
зауважив, що кошти, витрачені на таку кам-
панію, її замовники могли б вкласти у справді 
важливі для громади речі. 

«Якщо, не дай Бог, ця брудна справа, яку 
затіяли з брудними грішми, купуючи людей, 
вийде, то округи, на яких нас обирали, не 
матимуть своїх депутатів. Тобто не буде де-
путата, який представлятиме на цих округах 
людей. І цього громадянам не кажуть», – від-
значив Євген Ткачук.

Костянтин Петрочук, своєю чергою, звер-
нувся до лучан: «Перевіряйте факти, про які 
вам говорять, перевіряйте нас, перевіряйте 
те, що ми вам кажемо, завжди перед тим, як 
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Біля наметів «ініціативи» нерідко виникають словесні перепалки 
між людьми, які приходять підтримати свого депутата

Виборів у 2017 році годі чекати



Вільним я вважаю того, хто ні на що не сподівається й нічого не боїться. Демонакт
www.volynnews.com

Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й

МІСТО
www.volynnews.com 5№ 28 (76)  20 липня  2017 року

  Олеся КОРНІЙЧУК
Луцьк

актуально «ГОЛОВНИМ ВИМІРОМ НАШОЇ 
РОБОТИ Є РЕЗУЛЬТАТ!»
НА ЦЬОМУ НАГОЛОШУЄ ІГОР ПОЛІЩУК, ЗВІТУЮЧИ 
ПРО 97 ДНІВ РОБОТИ НА ПОСАДІ ВИКОНУВАЧА 
ПОВНОВАЖЕНЬ ЛУЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

– Ігоре Ігоровичу, майже сто днів ви 
керували містом. Які стратегічні завдання 
вдалося виконати?

– Після непростих лютневих подій у міській 
раді нам вдалося налагодити конструктивну 
роботу. Разом із командою однодумців зуміли 
правильно та чітко розподілити бюджет. А це 
дозволило після зими прибрати місто, завер-
шити ремонт усіх дворів, які через зволікання 
підрядників «чекали» з минулого року. Було 
розпочато масовий ремонт дворів, який досі 
триває. Зроблено багато таких доріг, де взагалі 
не було твердого покриття і де люди не могли 
без гумових чобіт дійти до зупинки громад-
ського транспорту.

Проривом вважаю також задум відкрити 
філію ЦНАПу в приміщенні РАЦСу та побудува-
ти каналізацію у мікрорайоні Вересневе (хоча 
останнє треба було зробити ще 20 років тому).

Серед наших стратегічних завдань варто 
назвати реконструкцію Центрального парку. 
Вже розпочато ремонт алей, який включає 
вкладення бруківки, нові лавочки та освіт-
лення, гарну сцену. Ми чистимо канали в пар-
ковій зоні і русло Стиру за спорткомплексом 
«Спартак», значно посилено роботу з ОСББ.

– Доволі гостро стоїть у Луцьку пробле-
ма з громадським транспортом. Які перші 
кроки зроблено для її розв’язання?

– Насамперед звільнено з посади дирек-
тора ЛПЕ Ігоря Грицюка, який замість прова-
дити господарську діяльність став займатися 
політикою, призвів до напруги й непорозумінь 
у колективі. Зараз обов’язки директора вико-
нує Володимир Пуц. Майже за тиждень йому 
вдалося налагодити порозуміння між двома 
профспілками, які діють на підприємстві. 

Маю велику надію, що ми успішно реа-
лізуємо проект щодо пільгово-кредитного 
придбання 30 нових (!) тролейбусів та про-
дов жимо контактну лінію на вулицях Стані-
славського та Окружній.

А загалом є бачення так спланувати робо-
ту, щоб більшість перевезень у місті здійсню-
валися електротранспортом, адже це більш 
безпечно та комфортно, ніж маршрутні таксі.

– У яких іще потужних проектах Луцьк 
бере участь та наскільки результативною є 
міжнародна співпраця міста?

– Робота в цьому напрямку дуже ефектив-
на. Чого тільки вартий проект НЕФКО, в рам-
ках якого проводять заходи з енергоефектив-
ності в громадських будівлях: заміна вікон та 
освітлення, утеплення фасадів.

Ми беремо участь у програмі Європейсько-
го банку реконструкції та розвитку, завдяки 
чому модернізуємо мережі ДКП «Луцьктепло».

Узявши пільговий кредит, зробимо осна-
щення сучасними енергозберігальними 
лам пами просп. Соборності, Перемоги, Від-
родження, Волі, вул. Рівненської. А коштів, 
отриманих від економії електроенергії, виста-
чить для погашення тіла й відсотків кредиту.

Крім цього, триває плідна співпраця з 
дип ломатичними представництвами інших 
держав: Хорватії, Польщі наприклад. Ми мали 

зустріч із президентом Міжнародної федера-
ції легкої атлетики Арне Хансоном, який, огля-
нувши Луцьк та наш центральний стадіон, був 
дуже задоволений і пообіцяв, що потужні лег-
коатлетичні змагання світового рівня відбува-
тимуться у місті вже з наступного року.

– Щойно ви стали біля керма Луцька, 
як для ОСББ спрямували у 3,5 раза більше 
коштів, ніж виділяли з бюджету зазвичай. 
Чому такі преференції?

 – Тому що ОСББ – це той напрям житлово-
комунального господарства багатоквартир-
них будинків, за яким маємо рухатися. Жеки – 
недостатньо ефективна форма управління й 
догляду за будинками. Натомість об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків дає 
людям можливість самим вирішувати, що ре-
монтувати, за які гроші, як при цьому заоща-
дити, аби за квадратні метри площі платити 
мінімально допустиму ціну.

Дуже тішить, що Луцьк лідирує в Украї-
ні за кількістю ОСББ і темпами їх зростання. 
Тож аби ще більше мотивувати жильців до 
об’єднання та задовольнити потреби будин-
ків, де вже створено ОСББ, ми й виділили в 
рази більшу фінансову підтримку для втілен-
ня прогресивних ініціатив. 

– Доволі непроста ситуація нині з ДКП 
«Луцьктепло». Чи варто містянам хвилю-
ватися за комфорт у квартирах?

– Хвилюватися не варто. Але ситуація 
направду непроста. Вона ускладнювалася 
роками. Колишнє керівництво допустило 
мільйонні збитки на підприємстві. Поглиблює 
проблему невідшкодування субсидій (борг 
держави перед «Луцьктеплом» становить 
майже 137 мільйонів!). Проте ми зробимо все 
необхідне, щоб  теперішній  менеджмент на 
підприємстві та кваліфікований колектив  ви-
вели ДКП зі скрутної ситуації.

– Якісна робота в галузі охорони 
здоров’я неможлива без сучасного об-
ладнання. Що тут вдалося зробити за три 
місяці вашого керівництва?

– Ми спрямували 7 мільйонів гривень 
на придбання обладнання, покращення 
матеріально-технічної бази, ремонти відді-
лень. У поліклініці №1, приміром, відкрили 
відділення для реабілітації учасників АТО, 
придбали апарат УЗД. У міську стоматполі-
клінку придбали томограф. У міську клінічну 
лікарню – ангіографічну трубку, що викорис-
товується під час лікування серцево-судинних 
захворювань. У серпні буде завершено ре-
монт у міській жіночій консультації в полого-
вому будинку. 

– Які позитивні зрушення варто відзна-
чити у сфері освіти?

– Традиційно – капітальні й поточні ре-
монти дошкільних навчальних закладів та 
шкіл, придбання ліфта і ремонт актового залу 
в навчально-реабілітаційному центрі. 

З міського бюджету ми переказали 
9,5 мільйона гривень на будівництво школи 
№27 та понад 10 мільйонів – на ремонт до-
роги до школи (вулиця Липинського). Адже 
наша позиція – здати школу повністю готовою 
до навчального процесу: зі збудованим спор-
тивним залом, з усім обладнанням, зливовою 
каналізацією та облаштованими під’їзними 
шляхами.

–  Крім проблем сьогоднішнього дня, 
опікуєтеся збереженням історичної спад-
щини міста...

– Коли до нас звернувся краєзнавець 
Сергій Годлевський із проханням виділити 
100 тисяч гривень на ексгумацію тіл розстрі-
ляних в’язнів луцької тюрми, спочатку я по-
ставився до пропозиції скептично: не вірив в 
успіх розкопок. Але рештки невинно убієнних 
було віднайдено. Ми перепоховаємо їх за усі-
ма християнськими традиціями. Вважаю, що 
проводити подібні заходи – наш обов’язок. 

– Не можу не торкнутися теми виборів 
міського голови, які Верховна Рада відкла-
ла в далеку шухляду.

– Без сумніву, такий стан справ негативно 
впливає на життєдіяльність міста.  Хоча те, що 
депутати відтягнули в часі обрання Луцького 
міського голови, було цілком прогнозова-
ним. Виборів у Луцьку не буде ні цієї осені, 
ні, ймовірно, навіть цього року. А все тому, 
що Блок Петра Порошенка не визначився з 
кандидатом і водночас не хоче допустити до 
керування містом представника іншої партії, 
називаючи Луцьк своєю квотою.

Для будь-якої цивілізованої країни це – 
нонсенс! Бо міський голова там – не партійна 
квота, а людина, обрана громадою працю-
вати для цієї громади і контрольована лише 
громадою. 

– Та попри політичні баталії, ви з ко-
мандою вже показали, як за короткий час 
можна досягнути позитивних змін у місті. 
До речі, яку оцінку поставили б за викона-
ну роботу?

– Оцінку поставлять люди. Єдине заува-
жу: можна багато когось критикувати, себе 
виправдовувати, але головним виміром є ре-
зультат. Саме він дає об’єктивну оцінку, хто ти 
й чого вартий.

– Отож, ви з командою налаштовані й 
надалі втілювати розпочате?

– Так. Серед пріоритетів – покращення та 
модернізація роботи Луцького підприємства 
електротранспорту, за яким – майбутнє пере-
везень у місті.

Стратегічною ціллю вважаю розвиток і 
вдосконалення роботи комунальних підпри-
ємств «Луцькводоканал» і «Луцьктепло». А 
це – заміна мереж, модернізація котелень і 
підвищення заробітної плати кваліфікованим 
працівникам.

Продовжимо якісний ремонт доріг і при-
будинкових територій, розчищення Стиру й 
розбудову двох міських парків.

Будемо стимулювати подальший розвиток 
ЦНАПу, що за спектром послуг та рівнем орга-
нізації роботи є одним із найкращих в Україні. 
Відкриття Центру надання адміністративних 
послуг є заслугою Миколи Ярославовича Ро-
манюка. А ми будемо продовжувати його по-
чинання, працюватимемо для розвитку нашо-
го міста та покращення добробуту лучан.

«У Луцьку курсуватиме 
30 нових тролейбусів» «Підтримуючи ОСББ, 

ми допомагаємо 
лучанам платити за 
комуналку в рази менше»

«Виборів у Луцьку 
не буде ні цієї осені, 
ні, ймовірно, навіть 
цього року»

Відкриття дитячого майданчика 
в парку 40-го мікрорайону

Представники Європейської федерації 
легкої атлетики на стадіоні «Авангард»

Ігор Ігорович Поліщук народився 1 липня 1988 року 
в Луцьку. За освітою – юрист.  У 2015 році вдруге 
став депутатом Луцької міської ради.
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ЗА КЕРМО – ЯК У ЄВРОПІ варто знати 

 Тетяна ГРІШИНА 

Із 1 липня в Україні 
майбутні водії 
складають тести нового 

формату для отримання 
посвідчення на право 
керування авто. Якщо 
раніше частина питань 
містила неточності, а 
правильні відповіді 
в такому випадку 
доводилося просто 
запам’ятовувати, то нині 
у Головному сервісному 
центрі Міністерства 
внутрішніх справ звітують: 
усе виправили. 

Втім для водіїв та майбутніх 
шоферів то не всі сюрпризи. Підпи-
савши Угоду про асоціацію з Євро-
пейським Союзом, Україна взяла на 
себе обов’язок змінити законодав-
ство відповідно до європейських 
норм. Тож держава має лічені міся-
ці, аби підігнати відповідно до пла-
ну втілення змін вітчизняне законо-
давство. 

ЯК СТАТИ ВОДІЄМ 
В УКРАЇНІ

Аби отримати посвідчення во-
дія, нині треба пройти курси в авто-
мобільній школі та скласти тестову 
і практичну частини. Перед цим 
отримати медичну довідку. Кожна 
з автошкіл має відповідні ліцензії. 
Учень відвідує теоретичні лекції, па-
ралельно додається практична їзда 
у супроводі інструктора. 

Попри те, що кожен такий урок 
передбачає виконання різнома-
нітних маневрів, їзду в різний час 
доби, за різних умов, на практиці 
таких вимог аж ніяк не завжди до-
тримуються. 

За результатами навчання у 
школі учні складають внутрішній 
екзамен. А тоді вже теоретичну час-
тину в сервісних центрах і за умов 
успішного складання – практику. 
Учня просять проїхатися певним 
маршрутом, здійснити зупинку, 
розворот чи якийсь інший маневр. 
Якщо помилок немає – права у вас в 
кишені на довгі роки за умови чем-
ного водіння. 

Навчання в Луцьку коштує 
близько 5-6 тисяч гривень, якщо 
йдеться про популярну категорію B 
(легковий автомобіль). 

ЯКІ ПРОБЛЕМИ 
Є НИНІ? 

Відповідно до інформації Управ-
ління безпеки дорожнього руху, 
протягом 2016 року в Україні ста-
лося майже 160 тисяч дорожньо-
транспортних пригод. А це – більш 
як 430 ДТП на добу. Порівняно з 
минулим періодом, тобто 2015 ро-
ком, кількість ДТП збільшилася на 
14,6%. Загинуло 3410 осіб. На Во-
лині кількість ДТП зросла на 26,9%. 
Загинуло 134 людини. Відповідно 
до звіту Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я за 2013 рік, показник 
смертності в Україні на 100 тисяч 
осіб складав 13,5. А відповідно до 
даних, щоправда, 2016 року, у Греції 
цей показник – 9,1, в Італії – 6,1, а у 
Швеції – мінімальний: 2,8. 

Найтиповішою причиною ДТП 
є порушення правил дорожнього 
руху, а саме – перевищення швид-
кості, погана оцінка дорожньої 
ситуації, водіння у стані алкоголь-
ного сп’яніння. Тобто найчастіше 
причина саме у водії. У поліції не-
одноразово підкреслювали: аби 
громадяни не мали спокуси пору-
шити ПДР, варто збільшити штраф-
ні санкції. Чималу роль відіграє 
фактор корупції на всіх етапах: від 
підготовки водія до розгляду спра-
ви про порушення правил дорож-
нього руху в суді. 

У країнах ЄС процедура отри-
мання посвідчення настільки ре-
тельна та недешева, що водії не 
ризикують порушувати правила, 
адже це може призвести до вели-
ких штрафів та позбавлення права 
керування. 

ЯК ЦЕ ЗА КОРДОНОМ 
Лучанка Оксана Цимбалюк, 

проживаючи у Польщі, вирішила 
отримати посвідчення водія. Попри 
те, що в сусідній країні це зробити 
дорожче та складніше, є мовний 
бар’єр, записалася на курси саме 
там. Пояснює: маючи посвідчення 
водія європейського зразка, вона 
зможе керувати авто у Європі без 
обмежень (українські права чинні 
кілька місяців). Та найбільша моти-
вація – вона хотіла саме якісно на-
вчитися навичок водіння та мала 
сумнів, що такі знання надасть 
українська автошкола. 

У Любліні, де жила Оксана, авто-
шкіл – до кольору до вибору. Серед-
ня ціна навчання – близько 1100-
1500 злотих (8-10 тисяч гривень). 
Ще 140 злотих коштує практичний 
екзамен, 30 злотих – теоретичний 
екзамен, а медичне обстеження обі-
йдеться в 200 злотих. Але з-поміж 
європейських країн це невисока 
ціна. Наприклад, скласти на права 
в Норвегії коштує 35-40 тисяч крон 
(близько 120 тисяч гривень), у Ні-
меччині – півтори тисячі євро (май-
же 45 тисяч гривень). 

Медогляд зайняв близько 15 хви-
лин. У кандидата в водії беруть аналіз 
крові, аби визначити рівень цукру, та 
перевіряють зір. Якщо людина хвора 
на діабет, їй доведеться частіше по-
новлювати посвідчення водія. Якщо 
ж усе гаразд, то посвідчення дійсне 
протягом 15 років. 

Опісля кандидат реєструється 
у відділі комунікації місцевої ради 
Любліна. І вже тоді починається 
навчання в школі, яке включає на 
початку теоретичну, а потім і прак-
тичну частини. Пропускати навчан-
ня не можна, усе фіксують у табелі, 

який може перевірити поліція. 
«Теоретичних та практичних 

занять – по 30 годин. Я відвідувала 
тричі на тиждень уроки, які трива-
ли по 4 години. Попри мої скептичні 
очікування, методика викладання 
була дуже цікавою. Нам не лише 
пояснювали самі правила, а демон-
стрували на відео, картинках різні 
ситуації, показували деталі автомо-
біля. І, звісно, ми проходили тесту-
вання», – розповідає Оксана. 

Кожне практичне заняття три-
вало дві години. Їздили на автомобі-
лі марки «Шкода» у місті. Саме така 
марка авто була й під час екзамену. 
Коли заняття в школі закінчуються, 
учні складають внутрішній екзамен, 
а вже потім у WORD – місцевий ана-
лог українського Сервісного центру 
МВС (колишнього МРЕВ). Під час 
складання теорії учень має набрати 
не менш ніж 68 балів із 74. 

«Практична їзда триває близько 
30-40 хвилин. У машині лише канди-
дат та людина, яка його оцінює. Авто 
оснащене камерами спостережен-
ня. Тестові завдання з’являються на 
комп’ютері у випадковому порядку. 
Кандидат у водії має вміти налашту-
вати під себе машину (дзеркала, си-
діння), робити всі види паркування, 
рушати під гору з ручника, показати 
аварійне гальмування на швидкості 
50 км/год (максимальна у Польщі 
для їзди в місті), знати, що і де під 
капотом, маневрувати тощо. Якщо 
колесо наїде на суцільну смугу – ек-
замен провалено», – згадує Оксана.  

Ті, хто складав на права в Луць-
ку, розуміють, наскільки відрізня-
ється польська модель від україн-
ських реалій. 

ЩО МАЄ ЗМІНИТИ 
УКРАЇНА? 

Відповідно до підписаної Уго-
ди, Україна має імплементувати дві 
євродирективи про посвідчення 
водія та про початкову кваліфіка-
цію і періодичну підготовку водіїв 
деяких видів автомобільного транс-
порту для перевезення товарів або 

пасажирів. В Українському центрі 
європейської політики аналізували 
законопроекти, які розробили в 
Україні відповідно до плану імпле-
ментації угоди. 

Світлана Майструк, експерт 
Українського центру європейської 
політики, розповіла, що до впро-
вадження директиви 2006/126/EC 
у країнах ЄС в майже 300 мільйо-
нів водіїв було близько 110 видів 
водійських посвідчень, а кордони 
є відкритими. Це створювало певні 
незручності. Ще однією проблемою 
було те, що в одній країні права 
мог ли бути скасовані, в іншій про 
це не знали. Тобто стояло безпе-
кове питання. Директива мала на 
меті створення єдиної системи об-
міну даними щодо водійських прав. 
Створюючи цей документ, також 
брали до уваги аналіз учасників 
ДТП. Виявилося, що вразливими 
категоріями є молоді мотоциклісти 
та водії, яким понад 50 років. Тож у 
документі є рекомендації щодо ре-
тельнішої перевірки для цієї катего-
рії осіб. Підписавши Угоду, Україна 
погодилася уніфікувати законодав-
ство під ці стандарти. Це важливо 
для того, щоб підвищити безпеку 
дорожнього руху. 

Один із основних моментів – це 
термін дії посвідчення. В Україні 
його видають на 30 років, а відпо-
відно до директиви, термін дії ста-
новить від 10 до 15 років залежно 
від категорій. Це важливо для того, 
щоб мати змогу періодично онов-
лювати інформацію, зменшити 
кількість підроблених документів. 
Світлана Майструк підкреслює, що 
заміна самого посвідчення не озна-
чає повторний екзамен, а є лише 
адміністративним заходом. 

Інший момент – це проходжен-
ня медичного огляду. Для водіїв 
категорій А та В в країнах ЄС є спро-
щена система – перевірка зору та у 
терапевта. Якщо є певні захворю-
вання, що впливають на водійські 
навички, то людину відправляють 
до вузькопрофільних медиків. Піс-

ля 50 років медогляд стає частішим. 
Попри те, що введення мікрочипа 
в посвідчення не є обов’язковим, 
уряд таку новацію вважає слушною. 
Адже це дасть можливість краще 
обмінюватися інформацією та є 
ще одним способом ідентифікува-
ти особу. Втім це спірне питання. 
Експерти вважають, що нині ліпше 
зосередити увагу на розробці баз 
водійських посвідчень. Натомість 
впровадження чипа може зробити 
сам бланк посвідчення дорожчим. 
Тим паче, що є проблеми зі зчиту-
ванням даних з чипів. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ 
ДО ВТІЛЕННЯ 

Якщо 126-ту директиву наша 
країна має виконати частково, то 
59-ту, що стосується комерційного 
транспорту, – повністю. 

Володимир Коськовецький, 
експерт з питань транспорту, роз-
повів, що професійні водії, які пере-
возять вантаж чи пасажирів, мають 
мати інший рівень знань та підтвер-
джувати власну кваліфікацію. Якщо 
зараз достатньо мати посвідчення 
відповідної категорії, аби працюва-
ти за наймом, то у ЄС це неможли-
во. Має бути початкова кваліфіка-
ція, водій має пройти 280-годинний 
курс (або прискорений, який має 
вікові особливості). Надалі кожні 
5 років поновлювати знання. Він 
матиме свідоцтво професійної ком-
петентності. Нині, кажуть експерти, 
в українському законопроекті не-
чітко прописані ці моменти. Щодо 
медоглядів, то для професійних 
водіїв передбачений повний огляд. 
Термін проходження прив’язується 
до підтвердження кваліфікації, втім 
він може бути зменшений залежно 
від віку. 

Владислав Криклій, начальник 
Головного сервісного центру МВС 
України, пояснює, що в уряді роз-
глядають 15-річний термін дії по-
свідчення для звичайних водіїв та 
п’ятирічний – для професіоналів. 

«Нині для особистого користу-
вання людина може отримати ван-
тажівку, автобус, перевозити лю-
дей, і ми розуміємо, які ризики це 
несе. У жодній європейській країні 
такого хаосу немає. Більше того, є 
перекваліфікація і водіїв, і екзаме-
наторів, які приймають іспити. Поки 
що це для багатьох абстрактні речі, 
але, гадаю, всі погодяться, що їх по-
трібно імплементувати», – зазначив 
Владислав Криклій. 

Щодо корупції у навчальних 
закладах, які готують водіїв, Влади-
слав Криклій підкреслив, що нині є 
заборона на перевірку приватних 
автошкіл. Аби зменшити корупційні 
ризики, планують впроваджувати 
фото- та відеофіксацію практичної 
і теоретичної частин складання іс-
питу. І якщо кандидати у водії пока-
зуватимуть надто низькі результати 
чи будуть претензії до їхніх навичок, 
постане питання щодо кваліфікації 
самих інструкторів. 

Проекти законопроектів, що 
впроваджують зміни відповідно 
до директив ЄС, профільні міні-
стерства планують надати до обго-
ворення Верховній Раді у вересні. 
Надалі слово – за парламентом. 

*** 
Днями Україна офіційно рати-

фікувала Угоду про Асоціацію з ЄС. 
Це означає, що Угода повністю всту-
пить у дію у вересні. А отже, Євро-
союз матиме всі юридичні підстави 
питати, що держава виконала щодо 
євроінтеграції. Окреслені вище 
норми дуже важливі, адже зачіпа-
ють щонайменше 10 мільйонів воді-
їв України та стосуються мільйонів 
інших учасників дорожнього руху. 

ЯК МАЄ ЗМІНИТИСЯ ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ 
ВОДІЯ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ З ЄС
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«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект
Інформаційне агентство «Волинські 
Новини» у партнерстві з Волинською 
обласною організацією політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП» реалізовує соціаль но-
інформаційний проект «НА МЕЖІ». 
Якщо у вашому селі чи місті є школа, 
дитячий садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному стані, якщо ви 
втомилися оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про ці проблеми, 
якщо ваша громада опинилася на межі, 
зателефонуйте нам: 

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

  Соломія ДОБРОЛЮБОВА
Маневицький район

ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДЕЙ: ВОЛИНСЬКІ 
ЧИНОВНИКИ НИЩАТЬ «ВОЛИНЬТОРФ»

На ДП «Волиньторф» 
12 липня вдруге прибула 
так звана робоча група, 

створена розпорядженням голови 
облдержадміністрації Володимира 
Гунчика. Минулого разу чиновники 
поглиблювали «знання» щодо 
спецтехніки для видобутку та 
виробництва торфу, а тепер 
перевіряли законність надання 
«Волиньторфу» земельних 
ділянок, які перебувають у 
користуванні ДП. Традиційно про 
«поважну» делегацію керівнику 
державного підприємства 
повідомили пообіді напередодні. 

Нагадаємо, що до складу робочої групи 
входять 14 чиновників. Очолює її заступник 
губернатора Сергій Кошарук, який «просла-
вився» в історії з ковельським ветсанзаводом. 
Тоді Сергій Дмитрович голослівно обіцяв міс-
цевій громаді подати у відставку, якщо питан-
ня із вивезенням трупних відходів з території 
заводу не буде розв’язано. Додамо, що ситуа-
ція з ветсанзаводом фактично й досі не вре-
гульована. Натомість пан Кошарук уже «до-
помагає» іншому – державному підприємству 
«Волиньторф». Причому опис цієї «допомоги» 
перед керівництвом ДП та перед губернато-
ром, схоже, кардинально відрізняється. 

«НЄЖДАНЧИК» 
ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ 

...На робочу групу ми очікуємо в кабінеті 
директора ДП «Волиньторф» Івана Киричи-
ка. Подивитися, як же відбувається засідання 
чиновників, приїхав і генеральний дирек-
тор державного концерну «Укрторф» Андрій 
Озерчук. Він відверто обурений такими діями 
ОДА і каже, що така ситуація з трьох областей, 
де ще здійснюється видобуток торфу, лише на 
Волині. 

Робоча група прибуває у неповному 
складі й без Кошарука. Як і минулого разу, 
координувати її роботу знову доручено на-
чальнику управління розвитку інвестицій та 
європейської інтеграції Волинської облдерж-
адміністрації Юрію Кресаку. Він здивований, 
побачивши і гендиректора ДК «Укрторф», і 
представників ЗМІ. Андрій Озерчук запитує, 
чому немає голови групи Сергія Кошарука. У 
відповідь чує: має приїхати пізніше. Юрій Кре-
сак на вимогу все ж телефонує Кошаруку. «Тут 
з «Укрторфу», журналісти», – чуємо ми фраг-
менти розмови. У результаті нам повідомля-
ють: Сергій Кошарук приїде за годину. 

Ми чекаємо півтори. Саме стільки часу по-
трібно, аби доїхати з Луцька до Прилісного, де 
і розташована адміністрація «Волиньторфу». 
Цілком очевидно, що Кошарук того дня на ДП 
не збирався. У цей час чиновники фактично 
мовчки спостерігають за емоційною розмо-
вою Кресака та гендиректора «Укрторфу». Але 
в гунчиківців є завдання. І аргументи спеціа-
лістів наштовхуються на стіну нерозуміння. 

ТРИ ВАРІАНТИ ЗЕМЕЛЬ – 
І ВСІ БЛОКУЄ ОДА

Глибина залягання торфу – 2-4 метри. 
Перспективні для «Волиньторфу» родовища є 
на двох видах земель – землях запасу та зем-
лях лісового фонду. Останні можна виділяти 
лише за погодженням Кабміну. І клопотання 
про їх виділення до уряду має надіслати лише 
облдержадміністрація. Губернатор Володи-
мир Гунчик цього так і не зробив. Хоча пакет 
потрібних документів був готовий. А йшлося 
про 205 га. Тоді, у 2014 році, до речі, як і те-
пер, теж створили робочу групу для вивчення 
питання щодо можливості відведення земель 
під видобуток. 

Кілька місяців тому Володимир Гунчик по-
радив директору ДП «Волиньторф» Івану Ки-
ричику співпрацювати з КП «Волиньприрод-
ресурс». Мовляв, відтепер в області зелене 
світло (на словах, – ВН) цьому комунальному 
підприємству, яке й отримало вже ліцензії на 
видобуток бурштину, торфу та міді. «Волинь-
торф» та «Волиньприродресурс» уклали дого-
вір про співпрацю, аби на ліцензованих пло-
щах КП видобувати торф. Однак керівництво 
ОДА не погоджує дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення ділянок. 

ДЕРЖГЕОНАДРА ВЧАСНО 
НЕ НАДАЛИ ЛІЦЕНЗІЇ

На початку лютого 2017 року в ДП «Во-
линьторф» закінчилися ліцензії на видобу-
ток торфу. Незважаючи на вчасно подані до-
кументи на їх продовження, Держгеонадра 
поновили їх лише через кілька місяців – у 
березні. Відразу після їх отримання «Волинь-
торф» надіслав звернення до ОДА щодо про-
довження договорів на дві земельні ділянки 
площами 181,1 га та 17,8 га (землі запасу). Та 
відповідь щодо їх розгляду ДП отримало піс-
ля кількох повторних звернень лише через 
два місяці – у червні. Хоча законом визначено 
термін – 30 днів. 

Члени робочої групи в унісон стверджу-
ють: такого бути не може. Директор «Волинь-
торфу» Іван Киричик підозрює, що лист від 
них навмисне загубили, і розцінює це як ще 
один камінь у бік державного підприємства. 

«Після отримання ліцензій ми відразу 
звернулися до ОДА щодо продовження тер-
міну дії договорів на дві земельні ділянки. 
Згідно із законодавством, якщо попередній 
землекористувач вчасно сплачував оренду 
та не порушував умов договорів, вони мають 
бути продовжені автоматично», – пояснює 
директор «Волиньторфу» Іван Киричик. 

Він зазначає, що висновків після минулого 
візиту робочої групи йому ніхто не показав. 
Юрій Кресак каже, що отримати їх ми може-
мо лише через інформаційний запит. Що у тих 
поки що таємничих паперах – знають лише в 
ОДА. Ми ж можемо лише здогадуватися, який 
«правильний» текст підготували гунчиківські 
«експерти». Адже ні минулого разу, ні цього 
протоколів засідання робочої групи не вели. 
Хоча й гендиректор «Укрторфу» Андрій Озер-
чук на протокольному фіксуванні усієї розмо-
ви наполягав. Від себе ж додамо: маємо аудіо- 
та відеозаписи того, як відбувалося це ділове 
спілкування. 

Іван Киричик зазначає, що йому відомо 
лише про ті висновки, які отримало КП «Во-
линьприродресурс» від управління екології 
облдержадміністрації. Він каже, що чітких ар-
гументів, чому відмовляють у наданні земель, 
там не побачив. 

«У цих висновках вказані слова «непода-
лік», «поблизу». Має бути чітко окреслено під-
ставу для відмови: природоохоронна зона, 
буферна зона. А так це просто для галочки 
щось відписали», – додає Іван Миронович. 

Кілька годин дискусій керівництва «Во-
линьторфу» з чиновниками 12 липня, здава-
лося б, розставили деякі крапки над «і». 

«Думаю, ми переконали робочу групу з 
ОДА, що іншого шляху, ніж у правовому полі 
в найкоротші терміни або погодити, або по-
довжити, або зробити новий договір оренди, 
в нас немає. Тому що від цього всього зале-
жать прості люди», – прокоментував після 
засідання групи гендиректор держконцерну 
«Укрторф» Андрій Озерчук. 

В ОДА ЗЕМЛЮ ПІД 
ВИДОБУТОК ТОРФУ 
РАХУЮТЬ ПО-СВОЄМУ

Та вже 17 липня під час щотижневої опе-
ративної наради при голові ОДА його заступ-
ник Сергій Кошарук говорив зовсім інші речі, 
аніж на «Волиньторфі». 

З його слів, нині у користуванні ДП «Во-
линьторф» –  989 га, з яких 239 га – це від-
працьовані землі, 145 га – експлуатаційні, 

304 га – резервні та 300 га – промислові (ті, 
що під дорогами та залізничними коліями). 

«Отож, у розпорядженні «Волиньторфу» 
є 700 га», – доповнює підлеглого Володимир 
Гунчик. Кошарук уточнює: «Можна казати, що 
є 145 га, які в розробці, і 300 га, які викорис-
товували вже, але їх ще можна розробляти». 
Чиновник додає, що  видобуток торфу вико-
нують, але за рахунок того, що знімають біль-
ший шар торфу – 50 см за норми 30. 

Періодично Гунчик встряє у спіч Кошару-
ка. Каже, що одне із завдань робочої групи – 
перевірити, як здійснюється рекультивація. 
«Є земельні ділянки, які були використані й не 
рекультивовані сьогодні. Вони почали зарос-
тати. І тепер, щоб провести рекультивацію, 
треба все викорчувати. Рекультивація – це за-
сипка», – пояснює губернатор. 

Гунчик твердить: мета робгрупи – пере-
вірити, чи ефективно використовують дер-
жавні землі. Тому він навіть звернувся в про-
куратуру, аби та долучилася до перевірки 
«Волиньторфу». Він зазначив, що ОДА хоче 
визначити, наскільки ефективно використо-
вували земельні ділянки у співвідношенні до 
виготовленого торфобрикету. 

А ще називає «Волиньторф» підприєм-
ством закритого типу. Схоже, Володимиру 
Гунчику треба нагадати, що саме з його легкої 
руки з «Волиньторфу» практично не виходять 
перевіряльники з різних інстанцій. А надто 
тиск посилився, коли директор ДП Іван Кири-
чик став депутатом Волинської облради від 
«Українського об’єднання патріотів – УКРОП». 

Ще однією кісткою в горлі для ОДА стало 
створення з ініціативи голови Волинської обл-
ради, укропівця Ігоря Палиці комунального 
підприємства «Волиньприродресурс». Саме 
це КП й налагоджує уперше в Україні (!) систе-
му легального видобутку корисних копалин. 
Та чинній владі такі процеси не на руку. 

Врешті 36 хвилин діалогу Кошарук-Гунчик 
завершуються резюме губернатора:

«Згідно з договором між КП та ДП, всі 
активи «Волиньторфу» мали бути задіяні на 
освоєння потужностей торфових родовищ, 
які хоче отримати КП «Волиньприродре-
сурс». У мене виникло запитання: а як буде 
виконуватися державна програма, держав-
не замовлення? Чи вистачить потуг ДП, аби 
освоювати ті землі, які є в нього, і одночасно 
ті тисячі гектарів, які є у «Волиньприродре-
сурсу»? Я хочу зрозуміти наявність таких по-
тужностей і хочу для себе чітко з’ясувати, чи 
не буде це схема, про яку все більше почина-
ють говорити». 

Що за схема, Гунчик не уточнює. А підлеглі 
сидять, наче набрали води в рот. Тож що мав 
на увазі новий експерт у торф’яній галузі Во-
лодимир Гунчик, відомо лише йому. 

«За роки діяльності ДП «Волиньторф» від-
працювало 2480 га площ родовищ, – пояснює 
нам усі тонкощі директор «Волиньторфу» Іван 
Киричик. – 239 га перебувають на стадії під-
готовки до рекультивації. Її буде здійснено 
лише після повного відпрацювання ділянки, в 
межах якої надано земельний відвід. Сьогод-
ні ми маємо у розробці лише 145,5 га, з яких у 
сезон можна добути 87 тис. тонн торфу (на ви-
ході це 48 тис. тонн брикетів). Після кожного 
сезону видобутку проводимо паспортизацію 
земель. Наступного року ризикуємо мати для 
видобутку лише 120-130 га за потреби 380 га. 
Наголошу, що з моменту отримання земель-
ної ділянки і до моменту видобутку торфу ми-
нає три роки». 

«ВОЛИНЬТОРФУ» 
ДОТАЦІЯ НЕ ПОТРІБНА

Генеральний директор державного кон-
церну «Укрторф» Андрій Озерчук зазначає, 
що «Волиньторф» упродовж 10 років показує 
позитивну динаміку в розвитку. Підприєм-
ство прибуткове, вчасно виплачує зарплату 
та сплачує податки. 

«Але упродовж кількох років виникає 
питання щодо відведення земельних ді-
лянок для ДП «Волиньторф». Вважаю, що 
деякі посадові особи свідомо роблять усе 
так, щоб ДП не працювало. Нехай долуча-
ють Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості, і тоді будемо розбиратись. 
Ми підтримуємо позицію простих людей. 
Підприємство має працювати, видобувати 
торф і здешевити для області паливо, адже 
вугілля практично немає. «Волиньторф» 
сьогодні видобуває стільки, скільки шахтарі 
Волині. Останніх дотують. А нам дотація не 
потрібна. Лише дайте можливість працю-
вати і не заважайте», – каже гендиректор 
ДК «Укрторф».

Андрій Озерчук зауважує, що востаннє з 
Гунчиком говорив у 2015 році. 

«З державним концерном «Укрторф» вла-
да не спілкується. Вони не долучають нас до 
цих перевірок. Торфобрикети заготовляють 
у Волинській, Рівненській, Чернігівській об-
ластях. «Волиньторф» – базове підприємство 
з підготовки кадрів, із видобутку, із заготівлі. 
Вважаю, що знищити його – це злочин, – до-
дає Андрій Озерчук. – Про приватизацію теж 
не йдеться. Ми сьогодні продаємо брикети 
по 820 грн за тонну, а вугілля коштує близь-
ко 2 тис. Наразі «Волиньторфу» заборгували 
близько 2 млн грн за постачання палива у за-
клади бюджетної сфери. Чому ніхто це питан-
ня не піднімає?».

Щорічно підприємство видобуває 200 
тис. тонн торфу. Рентабельність ДП – 27%. 
«Волиньторф» – флагман галузі торф’яної 
промисловості України. 

«Саме ці фактори стали вирішальними 
у тому, що підприємство потрапило в поле 
зору певних людей, які хочуть його експро-
пріювати чи вдатися до іншого способу його 
знищення», – зауважила народний депутат 
від УКРОПу Ірина Констанкевич на брифінгу у 
Верховній Раді, який відбувся днями. 

«У зв’язку з такою ситуацією на підпри-
ємстві є ризик виникнення соціальної на-
пруги. Працівники не впевнені у завтраш-
ньому дні», – каже голова профспілки 
ДП «Волиньторф» Аліна Базарнова. Вона 
закликала урядовців звернути увагу на 
проблеми «Волиньторфу». Відповідне звер-
нення адресували Кабінету Міністрів і від 
колективу ДП. 

Народний депутат України Ірина Кон-
станкевич кілька тижнів тому озвучила свій 
депутатський запит, адресований Прем’єр-
міністру Володимиру Гройсману з проханням 
якомога швидше з’ясувати ситуацію щодо 
«Волиньторфу». Відповіді поки що немає. 

Р.S. Зважаючи на те, що відбувається дов-
кола «Волиньторфу», невдовзі облдержадмі-
ністрація ризикує побачити бунт працівників 
держпідприємства в себе під вікнами. А лю-
дям є що втрачати. Зрештою, мовчати їм уже 
несила. 

Процес з’яви на Волині нових експертів у торф’яній галузі

Солом
ія Добролю

бова
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їжте з користю

на здоров’я БРОКОЛІ – ВІТАМІННА БОМБА

Для приготування 
знадобиться:   
• 1 картоплина
• 1 морквина 
• 1 цибулина  
• 300 г броколі
• 1 плавлений сирок
• 100 г молока • 1 л води
• жменя житніх сухариків

Броколі є цінним дієтич-
ним продуктом. Вживання 
супу з броколі протягом 
двох днів допоможе вам не 
тільки очистити організм, 
але і скинути кілька кілогра-

варто знати КОМАРІ, ГЕТЬ ІЗ ХАТИ!

ІДЕАЛЬНИЙ ЛІТНІЙ 
СНІДАНОК – ВІВСЯНКА

Комариний укус – 
найпростіший тест, 
за яким можна 

визначити біологічний вік 
людини. І якщо комар вас 
укусив – ваш біологічний 
вік молодий. Комарі 
шукають собі поживу, 
бо для розмноження їм 
потрібна людська кров. 
Тож, якщо комар обрав вас, 
він фактично поставив вам 
знак якості.

КРОВ П’ЮТЬ У МОЛОДИХ 
І ЗДОРОВИХ

Комар відчуває тепло на відстані 
лише кількох метрів, тобто букваль-
но до вас наблизившись. Особливо 
від нього потерпають діти, бо мають 
хороший обмін речовин і виділяють 
більше тепла назовні.

Кому не страшні комарині уку-
си? Тим, у кого є вегетосудин-
на дистонія та хто регулярно 
впадає у депресію. У цих станах 
в людини густіша кров і вона 
не може повноцінно за-
безпечити обмін речовин. За-
звичай у таких людей зниже-
ний тиск, а кінцівки стають 
холодними.

Якщо ви вбрані так, що кисті 
відкриті, а комар їх навіть не торк-
нувся, то це тривожний сигнал. 
Це показник того, що у вас висока 
в’язкість крові, а отже – високий 
кардіологічний ризик.

На відстані десятків метрів кома-
рі знаходять джерело вуглекислого 
газу. Тут під приціл потрапляють 
більш теплокровні травоїдні твари-
ни – корови, коні, бо в них обмін ре-

Комарі майже удвічі 
частіше сідають на 
людей з першою 
групою крові. Цікаво, 
що більшість людей 
виділяють речовини, 
які дозволяють 
комарам визначити 
смак крові, перш ніж 
вони ї ї спробують. 

Не треба терти 
місце укусу, краще 
обробити його 
оцтом чи звичайним 
господарським милом. 
Можна скористатися 
і харчовою содою: 
взяти 1 ч. ложку на 
склянку води, протерти 
нею шкіру та змастити 
соком лимона. Помічна 
також настоянка 
календули.

Броколі містить мінімум 
калорій і максимум 

поживних речовин. 
Вживання цього продукту 
поліпшує загальний стан 
організму.

Порція броколі забезпе-
чує організм добовою нормою 
кальцію. Натуральні волокна, з 
яких складаються її суцвіття, під-
тримують здоров’я шлунково-
кишкового тракту. Цей продукт 
рекомендують вживати тим, хто 
потерпає від запорів.

Корисна капуста броколі і 
для людей, що страждають на 
цук ровий діабет, який, своєю 
чергою, підвищує ризик серце-
вих захворювань. У броколі міс-
титься сульфорафан, він сприяє 
утворенню ензимів, що захища-

Дієтологи стверджують, що 
влітку краще снідати вівсянкою, 
додавши до неї полуниці, чор-
ниці, яблука, сливи, малину 
тощо. Волокна вівсянки 
досить повільно пе-
ретравлюються, і 
відчуття голоду не 
буде турбувати вас 
протягом кількох 
годин.

Упродовж дня 
перекушуйте нату-
ральним йогур-
том (краще до-

човин відбувається активніше, й вуг-
лекислого газу виділяється більше. 

Енергію нам дають вуглеводи. 
Якщо дві третини енергії людський 
організм здатен отримати з вугле-
водів, то з погляду обміну речовин  
у вас хороший біологічний вік. І ці 
дві третини енергії дають можли-
вість виділяти вуглекислий газ із 
вашого організму. 

Якщо ваш організм не може ак-
тивно окиснювати вуглеводи, ви-
користовувати їх для своєї активної 
діяльності, вони переходять у жири. 
А це вже зовсім інший біологічний 
вік – старість. Якщо комарі кусають 
вас мляво, це свідчить про те, що 
ваш організм мало окиснює вугле-
водів і у вас більше жирів. 

Якщо комар кусає мало, це озна-
чає, що у вас високий рівень стресу, 
за якого організм використовує не 

вуглеводи, а жири. Це свід-
чить, що у вас ранній розви-

ток атеросклерозу 
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улярно 
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судин, можливо, у вас жировий 
гепатоз. Тому що печінка не може 
керувати обміном вуглеводів, і ви 
схильні до цукрового діабету 2-го 
типу, подагри. Тобто виникає безліч 
проблем, якщо організм погано ке-
рує обміном вуглеводів.

Третій показник, який комарі 
вловлюють із відстані  кількохсот 
мет рів, – це молочна кислота. Вона 
орієнтує комара. Якщо її багато, а 
вона виробляється в разі активної фі-
зичної діяльності, – то й кров добра. А 
ось низький рівень молочної кислоти 
свідчить про низьку активність.

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ?
Найбезпечніший захист від ко-

марів – закритий одяг. Коли збира-
єтеся на природу, обирайте одяг з 
довгими рукавами, бажано зі щіль-
ної тканини. До слова, комарі не 
люблять світлих кольорів. 

Допоможуть уберегтися від уку-

сів спеціальні креми, спреї, лосьйо-
ни. Однак магазинні засоби можуть 
спричинити алергічні реакції. Тому 
консультуйтеся з лікарем або перед 
застосуванням зробіть пробу – на-
несіть засіб на внутрішню поверх-
ню передпліччя й спостерігайте, чи 
не з’являться за деякий час подраз-
нення. Дітям такі засоби можна на-
носити з двох-трьох років.

Аби позбутися комарів у при-
міщенні, варто поставити москітні 
сітки. Ефект буде більшим, якщо по-
бризкати сітку ефірною олією цит-
русових, хвої або герані.

Комарі також не люблять різ-
них специфічних насичених запа-
хів диму. Відлякати їх можна за до-
помогою диму від кинутої у вогонь 
хвої, шишок (якщо ви на природі), 
кількох крапель камфори або кед-
рової олії. Відлякує комарів також 
тютюновий дим і запах валеріани. 
Такі ж засоби допоможуть позбу-

тися і мошки та мух. 
Столова ложка відвару харчової 

гвоздики, змішана з такою ж кіль-
кістю будь-якого одеколону, теж 
допоможе на певний час позбутися 
кровопивць. Як варіант – розріжте 
лимон наполовину і вставте в нього 
бутони гвоздики. Розмістіть «ком-
позицію» поряд із ліжком і можете 
спати з відчиненим вікном. При-
ємний запах і відсутність комарів 
гарантовані.

Ефективно діє й електрофумі-
гатор. Принцип його дії простий: 
нагрівається картонна пластинка, 
просочена інсектицидом, або ба-
лончик з тим же препаратом, але 
в рідкому вигляді. Від тепла інсек-
тицид починає випаровуватися й 
через 10-12 хв комарі втрачають 
до вас інтерес. Радіус дії хорошого 
фумігатора – 12 м2. За годину перед 
сном прилад краще вимкнути. По-
при ефективність, дія його шкідли-
ва, особливо для дітей та вагітних. 
Тому краще використовувати фумі-
гатор, коли нікого немає в будинку, 
й одночасно провітрювати при-
міщення. Якщо виникає головний 
біль, несподівані висипання на 
шкірі, закладає ніс або дере горло, 
краще від нього відмовитися.

ють кровонос-
ну систему.

Б р о к о л і 
багата на біл-

ки й мінерали. 
Вітаміну С в ній 

удвічі більше, 
ніж у цвітній капусті, 

а вітаміну А – в 40 разів. Більше 
того, броколі значно багатша на 
вітамін С, аніж апельсини. Цінна 
вона й великим вмістом проти-
виразкового вітаміну U. 

У невеличкому качані бро-
колі міститься близько 300 мг 
вітаміну С, а також добова норма 
бета-каротину, кальцію, селену, 
сульфорафену. Цей овоч реко-
мендовано вживати при проме-
невій хворобі.

Доведено, що вживання 

ют
н

б
ки
Ві

удв
ніж у цв

а вітаміну А в 40 р

мів. Такий суп не просто корисний, 
а й дуже ароматний і смачний. На 
його приготування вам не потрібно 
буде витрачати великі гроші та багато часу. До 
того ж, смакуючи його, ви наповните організм усіма 
потрібними вітамінами та елементами.

Овочі нарізаємо і заливаємо холодною водою, 
потім варимо 15 хв до кипіння. За 5 хв до готовнос-
ті кладемо в суп лавровий лист і солимо. Бленде-
ром подрібнюємо зварені овочі на пюре. У буль-
йон додаємо молоко, плавлений сирок, змішуємо 
до утворення однорідної маси. Вливаємо пюре з 
овочів. Якщо ваш суп вийшов дуже рідким, додай-
те в нього трохи борошна і ретельно розмішайте. 
Перед тим як подавати страву, посипте її сухарика-
ми і зеленню.

ДІЄТИЧНИЙ СУП З БРОКОЛІ 

броколі знижує ризик розвитку 
раку легенів і товстої кишки, пе-
решкоджає утворенню раку гру-
дей та простати. Вчені з’ясували, 
що сульфорафан сприяє при-
пиненню росту ракових клітин 
шкіри. Вживання концентрова-
ного соку броколі дозволяє удві-
чі скоротити ймовірність виник-
нення раку сечового міхура. 

Регулярне вживання бро-
колі регулює тиск, запобігаючи 
атеросклерозу. Для зміцнення 
імунітету й поліпшення стану 
організму рекомендовано що-
дня випивати по склянці соку 
броколі. 

Користь капусти ще й у анти-
целюлітній дії. Броколі норма-
лізує обмін речовин, виводить 
токсини з організму. Тому реко-
мендовано регулярно вживати 
цей продукт, додаючи в салати, 
супи та інші страви.

машнього приготування) зі 
свіжими фруктами чи яго-

дами. У спеку відмовтеcя 
від надмірно жирної їжі та 
газованих напоїв. 

Організм краще змо-
же засвоїти їжу, якщо 
перед цим вип’єте 
склянку води з неве-

ликою кількістю соку 
лимона. Щодня слід ви-
пивати не менш як пів-

тора літра води. Робіть 
це не залпом, а невели-

кими порціями.

Родзинки й горішки зроблять кашу ще кориснішою

Улітку хочеться 
додати до свого 

раціону максимум 
корисних та свіжих 
продуктів. Оскільки 
сніданок – головний 
прийом їжі, до нього 
варто додати більше 
свіжих овочів,  фруктів 
або ягід.
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Власники біометричних 
паспортів можуть 
працювати без віз!

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

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

РОБОТА 
В ПОЛЬЩІ!

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

документів для візи

Запрошуємо жінок, чоловіків 
та сімейні пари на роботу на 

картонну фабрику.

У світі існує понад 3 тисячі видів комарів 
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ВІВТОРОК 25 липня
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 
Новини 06.10, 07.10, 
08.10 Ера бізнесу 06.20, 
08.20 АгроЕра 06.30, 
00.25 Від першої особи 
07.25, 23.25 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 08.45 
Світ он лайн 09.00, 22.45 
Щоденник Дефлімпіади-
2017 09.20 Всесвітні 
ігри. Американський 
футбол. Фінали 11.30 
Всесвітні ігри. Фістбол 
12.15 Всесвітні ігри. 
Пауерліфтинг, ж.. Фінал 
13.10 Всесвітні ігри. 
Ролерський спорт. 
Роуд, 10 000 м. Фінали 
15.05, 01.20 Всесвітні 
ігри 16.00 Всесвітні 
ігри. Пауерлінфтинг, ж., 
важка. кат. Фінал 17.30 
Всесвітні ігри. Корфбол 
7/8 поз 18.15, 19.45 
Всесвітні ігри. Карате. 
Ката. Куміте. Фінали 
19.00 Всесвітні ігри. 
Корфбол 5/6 поз 20.20 
Всесвітні ігри. Хайлайтси 
А 20.35 Всесвітні ігри. 
Найцікавіше 21.25 
Всесвітні ігри. Стрибки на 
акробат. доріжці, ж. Фінал 
21.55 Всесвітні ігри-2017. 
Студія 23.00, 00.00, 01.00 
Підсумки 02.15 Т/с «Таксі» 
03.30 Д/с «Орегонський 
путівник» 04.05 Т/с 
«Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Служба розшуку 
дітей

03.15 Зона ночі
04.45, 09.15 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.59, 07.15 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.20, 19.00 Від пацанки 

до панянки
16.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
21.00 Х/ф «Вуличні 

танці»
23.00 Х/ф «Мачо і ботан»
01.00 Х/ф «І прийшов 

павук»

НОВИЙ КАНАЛ
06.55, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.55 «Україна має 

талант! Діти-2»
12.00 «Містичні історії-3 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

18.40, 23.05 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.30, 22.45 «Вагітна 
у 16»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Навколо М»
12.25 «Орел і Решка»
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»
18.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «Нічне життя»

К1
06.10, 12.50 Т/с 

«Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

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

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Колір 

черемшини»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

02.00 Х/ф «Чорна діра»

УКРАЇНА
06.00, 14.30 
Бандитський Київ 07.20, 
03.40 Підроблена 
історія 08.10, 12.50 
Правила життя 09.00, 
00.30 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Створені вбивати 11.50 
Дивовижна Замбія 
13.40 Містична Україна 
15.20, 23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
18.00, 22.40 Мегазаводи 
19.00 Бандитська Одеса 
20.00 Брама часу 

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 
- 4»

10.30, 11.50 «Міняю 
жінку - 3»

13.15, 14.20, 15.25, 
20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Хазяйка»

16.30 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.25, 01.35 Х/ф 
«Серена»

05.20 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

1+1

06.20, 14.15 «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, 20.40 Т/с 
«Райські яблучка»

16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.00, 05.15 
«Подробиці»

23.25 Т/с «Варенька. 
Випробування любові»

02.40 Х/ф «З життя 
відпочиваючих»

04.00 «уДачний проект»

ІНТЕР

05.30, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф 

«Безмежний обрій»
13.30 Т/с «Нічні ластівки»
15.25, 16.10 Т/с 

«Викрадення богині»
17.45, 21.25 Т/с «Без 

права на помилку»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «По сліду»
00.50 Т/с «Лас-Вегас»
02.20 Краще не 

повторюй!
03.05 Провокатор
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

трьома золотими 
волосинами»

11.40 Х/ф «Пастушка»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.50 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.45 Одного разу 

в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні 

браслети»
00.55 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

репортаж»
09.00 «Ранок «Нової 

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

концерт «Сердечний 
уклін»

13.40 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»
17.50 «Кошик творчих ідей»
18.15 Т/ц «Видатні 

волиняни»
19.00, 00.00 Новини. 

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

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

(А. Покровський)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.50 «Актуальний 

репортаж»
23.50 «Хроніка війни»
00.25 «Із перших уст»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.50 Т/ц «Козацька звитяга»
02.10 Ретроспектива: 

«Лікар душі і тіла»
03.40 Т/ц «Сам собі 

господар»
04.25 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
04.40 Т/ц «Мандри 

великим лугом»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «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, 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»
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Х/ф «Посмішка 
звіра»

16.00 ЧП+
16.20 Візерунок дня
16.30 М/с «Велика 

Книга»
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
22.15 Х/ф «Посмішка 

звіра»
23.15 Діагноз: здоров’я
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: 

«Людина у футлярі»

06.00, 07.00, 08.00, 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, 22.20 
Щоденник Дефлімпіади-
2017 09.10 Всесвітні 
ігри. Ролерський спорт. 
Артістік 09.35 Всесвітні 
ігри. Ролерський спорт. 
Танець 10.25 Всесвітні 
ігри. Сумо. Фінали 
11.45 Всесвітні ігри. 
Хайлайтси 12.05 Всесвітні 
ігри. Роликовий спорт. 
Роуд, 200 м., ж. Фінал 
13.30 Всесвітні ігри 
Пуерліфтинг, ж. Фінал 
15.30 Перша шпальта 
16.00 Всесвітні ігри. 
Спортивна акробатика. 
Пари. Фінал 17.10 
Всесвітні ігри. Стрибки 
на батуті, чол. Фінали 
20.35 Всесвітні ігри. 
Хайлайтси А 21.30 
Всесвітні ігри-2017. Студія 
22.40 Всесвітні ігри. 
Найцікавіше 23.00, 00.00, 
01.00 Підсумки 01.20 
Світло 02.15 Т/с «Таксі» 
03.30 Д/с «Орегонський 
путівник» 04.05 Т/с 
«Роксолана» 

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»

10.35 «Чотири весілля 
- 4»

11.55, 13.20, 14.45 
«Міняю жінку - 3»

16.10 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Хазяйка»

23.25, 01.45 Х/ф 
«Голодні ігри. 
Переспівниця»

05.35 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

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

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Торкнутися 
неба»

11.10 Х/ф «Арифметика 
підлості»

15.15 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.20 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.30, 05.05 
«Подробиці»

20.40 Т/с «Райські 
яблучка»

23.25 Т/с «Варенька»
02.10 Х/ф «Версія 

полковника Зоріна»
03.35 «Готуємо разом»

05.00, 04.45 Дивитись 
усім!

05.45, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.30 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
09.50 Антизомбі
10.50, 13.20 Х/ф 

«Байкери»
13.30 Х/ф «Поза полем 

зору»
16.10 Х/ф 

«Миротворець»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Без права на 

помилку»
22.20 Х/ф «Безмежний 

обрій»
00.15 Х/ф «Типу круті 

лягаві»
02.25 Краще не 

повторюй!
03.10 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 «Принц-

жабеня»
11.40 Х/ф «Стоптані 

туфельки»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.50 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.45 Одного разу 

в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні 

браслети»
00.55 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

07.00 профілактика 
технічних засобів

14.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

14.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

14.30 Т/ц «Народна 
скарбниця»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 «Кошик творчих 

ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

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

уст»
19.45, 00.30 «Варто 

знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Роки і долі» (О. 

Огнєва)
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 Час-Тіme
22.50 Т/ф «Зелений 

подіум»
23.35 «Спорт для всіх»
01.20, 06.35 «Волинська 

веселка»
02.20 Т/ф «Лелія для 

України»
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»

06.05, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.00 «Полювання»
09.05 Х/ф «Моя старша 

сестра»
10.55 «Україна має 

талант! Діти-2»
13.55 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.30, 22.35 «Хата на 
тата»

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

Юкрайна»
10.30, 23.50 «Розсміши 

коміка»
11.25, 19.00, 01.35 

«Навколо М»
12.25, 02.20 «Орел і 

Решка. Шопінг»
14.25, 20.00 «Орел і 

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

Ювілейний сезон»
18.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 Х/ф «А ось і вона»
03.10 «Нічне життя»

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

в чоботях»
07.00 М/ф «Мінлива 

хмарність, часом 
фрікадельки»

08.40 Х/ф «Сімейка 
вампірів»

10.40 Х/ф «Миті Нью-
Йорка»

12.15 Х/ф «Мачо і ботан»
14.20 Х/ф «Не гальмуй»
16.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
19.00 Ревізор
22.15 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф «Цілуй дівчат»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

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

09.15, 03.40 Зірковий 
шлях

10.50 Реальна містика
12.50 Х/ф «Сильна 

слабка жінка»
14.40, 15.30 Т/с «Час 

кохати»
19.45, 02.40 Ток-шоу 

«Говорить Україна»
21.00 Т/с «Колір 

черемшини»
23.30 Х/ф «Чорна діра»
05.20 Т/с «Черговий лікар»

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, 
00.30 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 02.50 
Таємниці кримінального 
світу 

ПОНЕДІЛОК 24 липняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Велика 
Книга»

06.30 Т/ц «Заручники 
свободи»

07.00 У фокусі Європа
07.25, 07.55, 18.55, 

22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.30 Євромакс
08.00 Профілактика 

технічного обладнання
14.00 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося
16.00 ЧП+
16.20 Візерунок дня
16.30 М/с «Велика 

Книга»
17.00 Ломастер
17.20 Забави

АВЕРС 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 Діагноз: здоров’я
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: 

«Сільва»

Фільм «Типу круті лягаві»

00:15

inew
s.sum

y.ua

Фільм «Чорна діра»

02:00

bucw
ar.ru
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СЕРЕДА 26 липня
06.00, 07.00, 08.00, 
21.00 Новини 06.15, 
08.15 АгроЕра 06.25, 
00.25 Від першої особи 
07.20, 23.25 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 08.45 
Світ он лайн 09.00, 22.05 
Щоденник Дефлімпіади-
2017 09.15 Всесвітні ігри. 
Фістбол. Півфінали та 
фінали 10.35 Всесвітні 
ігри. Корфбол. Бронзовий 
матч 11.40 Всесвітні ігри. 
Вейкборд. Фрістайл. 
Фінали 13.30 Всесвітні 
ігри. Пауерліфтинг, 
важка категорія. Фінали 
15.50 Всесвітні ігри 
16.30 Всесвітні ігри. 
Воднолижний спорт. 
Фінал 17.30 Всесвітні 
ігри. Карате. Куміте. 
Бронза 18.15 Всесвітні 
ігри. Воднолижний спорт. 
Фінал 19.30 Всесвітні ігри. 
Карате. Куміте. Золото 
20.00 Всесвітні ігри-2017. 
Студія 21.30 Всесвітні 
ігри-2017 22.20 Всесвітні 
ігри. Акробатика, чол., 
група. Фінал 22.40 
Мегалот 22.45 Всесвітні 
ігри. Акробатика, 
чол., група. Фінал 
(продовження) 23.00, 
00.00, 01.00 Підсумки 
01.20 Надвечір’я. Долі 
02.15 Т/с «Таксі» 03.30 Д/с 
«Орегонський путівник» 
04.05 Т/с «Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.50 Зона ночі
04.40, 09.15 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.59, 07.14 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 «Вуличні танці»
22.50 Х/ф «Вільні»
01.00 Х/ф «Вовче 

лігвище»
02.45 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10 «Україна має 

талант! Діти-2»
12.00 «Містичні історії-3 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

18.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.30, 22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»

СТБ
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Навколо М»
12.25 «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»
18.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «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 Зірковий шлях
10.50, 04.30 Реальна 

містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Колір 

черемшини»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Україна: 
забута 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, 03.40 
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, 00.30 Брама часу 

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 
- 4»

10.35, 12.05 «Міняю 
жінку - 3»

13.20, 14.25, 15.25, 
20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Хазяйка»

16.30 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.25, 01.40 Х/ф 
«Ілюзіоніст»

05.25 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

06.20, 14.15 «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, 20.40 Т/с 

«Райські яблучка»
16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 02.05, 05.15 
«Подробиці»

23.25 Т/с «Варенька. 
Випробування любові»

00.20 Т/с «Варенька. 
Наперекір долі»

02.45 Х/ф «Сімейне коло»
04.05 Док.проект «Великі 

українці»

1+1 ІНТЕР

05.30, 09.45 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.45 Х/ф «По сліду»
13.20, 16.10 Т/с 

«Викрадення богині»
17.40, 21.25 Т/с «Без 

права на помилку»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Вуличний 

боєць»
00.35 Т/с «Лас-Вегас»
02.00 Без гальм
02.50 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

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

сірниками»
11.40 Х/ф «Принц-жабеня»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 03.50 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.45 Одного разу 

в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні 

браслети»
00.55 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

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 «Влада громади»
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 «Козацька 

слава»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

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

Закарпаття»
03.30 Т/ф «Козацька слава»
04.30 Т/ц «Роки і долі»
05.00 «Музичний 

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

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Велика Книга»
06.30 «Хлібна 

гільйотина»
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 «Хлібна гільйотина»
14.30 Шукаємо таланти
15.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»

АВЕРС 16.00 ЧП+
16.20 Візерунок дня
16.30 М/с «Велика 

Книга»
17.00 Ломастер
17.20 Забави
17.30 Рандеву
18.00, 02.00 МузейОк
18.15 Життя в цифрі
19.00 Т/с «Поклик 

предків»
20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка
21.00 Феєрія мандрів
22.15 Х/ф «Посмішка 

звіра»
23.15 Діагноз: здоров’я
23.45 Візерунок дня
00.35 Т/с «Поклик 

предків»
01.35 Музична скринька
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 2 Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Будинок на Трубній»

ЧЕТВЕР 27 липня
06.00, 07.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера 

бізнесу
06.20, 08.20 АгроЕра
06.30, 00.25 Від першої 

особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 22.45 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.15, 19.15 Всесвітні 

ігри. Кікбоксинг
10.25 Всесвітні ігри. 

Сквош
11.35 Всесвітні ігри. 

Пляжний гандбол, 
попередні

13.00 Всесвітні ігри. 
Вейкборд. Фрістайл. 
Фінали

13.35 Всесвітні ігри. 
Воднолижний спорт. 
Стрибки. Фінали

16.05 Всесвітні ігри
21.25 Всесвітні 

ігри. Кікбоксинг 
(продовження)

22.05 Всесвітні ігри-2017. 
Студія

23.00, 00.00, 01.00 
Підсумки

01.20 Віра. Надія. Любов
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.00 Зона ночі
04.00, 09.10 Т/с «Татусеві 

дочки»
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.10, 19.00 Від пацанки 

до панянки
16.15 Т/с «Не родись 

вродлива»
21.00 Х/ф «Вуличні 

танці: Всі зірки»
23.00 Х/ф «Танці на 

вулицях: Мова тіла»
01.00 Х/ф «Вільні»

НОВИЙ КАНАЛ
06.20, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.20 «Все буде смачно!»
09.15 «Україна має 

талант! Діти-2»
12.00 «Містичні історії-3 з 

Павлом Костіциним»
13.50 «Битва 

екстрасенсів. Чоловіки 
проти жінок»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

18.40, 00.25 «Слідство 
ведуть екстрасенси»

20.30, 22.35 «Я 
соромлюсь свого тіла 3»

СТБ
06.00 «Спеція»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00 «Файна Юкрайна»
10.30 «Розсміши коміка»
11.25, 19.00 «Навколо М»
12.25 «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»
18.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.15 «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 «Колір 

черемшини»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 14.30 Бандитський 
Київ 07.20 Україна: 
забута історія 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 
Таємниці акул 11.50 
Морські парки 13.40 
Містична Україна 15.20, 
23.40 Вирішальні битви 
2 світової 16.10, 20.50 
Скарби зі звалища 
17.00 Створені вбивати 
18.00, 22.40 Мегазаводи 
19.00 Бандитська Одеса 
20.00 Брама часу 00.30 
Таємниці кримінального 
світу 03.40 Теорія змови 

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 
- 4»

10.40, 12.10 «Міняю 
жінку - 3»

13.30, 14.35, 15.35, 
20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Хазяйка»

16.40 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

23.25, 01.35 Х/ф «Усім 
потрібна Кет»

05.20 «Ескімоска - 2: 
пригоди в Арктиці»

06.20, 16.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «цРанок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с 
«Райські яблучка»

13.00 Молебень на 
Володимирській гірці та 
Хресна хода

16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.15 «Подробиці»
23.25 Т/с «Варенька. 

Наперекір долі»
02.05 Х/ф «Дике кохання»
04.00 «уДачний проект»

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

10.00 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф 

«Вуличний боєць»
13.30, 16.10 Т/с 

«Викрадення богині»
17.45, 21.25 Т/с «Без 

права на помилку»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Соломон 

Кейн»
00.35 Т/с «Лас-Вегас»
02.00 Без гальм
02.50 Провокатор
04.15 Служба розшуку 

дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

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

його учитель»
11.40 Х/ф «Диявол с 

трьома золотими 
волосинами»

12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.50 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 

Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.45 Одного разу 

в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні 

браслети»
00.55 Т/с «Баффі - 

винищувачка вампірів»

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.25 «Музичний проспект»
11.00 Т/ц «Полігон»
11.35 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 «Музичний 

проспект»
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 «Хлібна 

гільйотина»
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 «Поклик 

предків»
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 «Хлібна 

гільйотина»
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Х/ф «Посмішка 
звіра»

16.00 ЧП+
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 «Поклик 

предків»
20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка
21.00 Феєрія мандрів
22.15 Х/ф «Посмішка 

звіра»
23.15 Діагноз: здоров’я
23.45 Візерунок дня
00.35 Т/с «Поклик 

предків»
01.35 Музична скринька
02.00 МузейОк
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 2 Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Підкидьок»

ПОМЕР ШАРИКОВ 
ІЗ «СОБАЧОГО СЕРЦЯ»

У Москві 15 липня на 75-му році 
пішов із життя відомий радянський 

актор Володимир Толоконніков. Хоча 
напередодні почувався добре й 
навіть брав участь у зніманнях стрічки 
«СуперБоброви-2».

Володимир Толо-
конніков народився 
25 червня 1943 року 
в Алма-Аті, що в Ка-
захстані. За життя 
актор зіграв у понад 
70 стрічках. Просла-
вився завдяки ролі 
Поліграфа Полігра-
фовича Шарикова у 
фільмі «Собаче серце» 
(1988) за одноймен-
ною повіс тю Михайла 
Булгакова. З останніх 
стрічок, у яких він зні-
мався, найвідоміши-
ми є «СуперБоброви», 
«Паршиві вівці», «Хоттабич», а також серіа-
ли «Солдати» і «Прапорщик Шматко».

втрата

Фільм «Усім потрібна Кет»

Фільм «Ілюзіоніст»

23:25

23:25

Фільм «Вуличний боєць»

22:25

katushka.net

m
egogo.net

m
oviestape.net

УКРАЇНЕЦЬ ПЕРЕМІГ 
НА «СЛОВ’ЯНСЬКОМУ 
БАЗАРІ»

Український співак Влад Ситник 
виборов перемогу на цьогорічному 

фестивалі 
«Слов’янський 
базар», що 
традиційно відбувся 
у Вітебську. 

За результатами 
двох конкурсних днів ар-

тист розділяв лідерство 
з білорусом Єгором 
Шаранковим. Втім у 
фіналі 26-річний лу-
ганчанин став най-
кращим та отримав 
перемогу.

Як відомо, Влад 
Ситник був учас-
ником першого 
сезону проекту «Го-

лос країни». Співак 
представляв коман-

ду Олександра Поно-
марьова.

талант

liza.ua

фестив
«Слов
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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

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ЯСКРАВЕ ДОЗВІЛЛЯ ЛІТНЯ МАЙСТЕРНЯ 
ДЛЯ ТВОРЧИХ ЛУЧАН  

В Арт-галереї, що у центральному 
універмазі міста Луцька, 

впродовж літа проходять 
різноманітні майстер-класи. Участь 
у таких заходах можуть брати 
не лише діти. Секретів ліплення 
з глини, основ театрального 
та образотворчого мистецтв 
навчалися й члени ГО «Центр 
освіти «Університет третього 
віку». Активне дозвілля для лучан 
організовує Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Центр освіти третього віку при Волин-
ському інституті економіки та менеджмен-
ту діє третій рік. Його слухачі – люди від 
п’ятдесяти років. Загалом Центр освіти від-
відує понад 160 слухачів.

Поважні студенти вивчають англійську 
та польську мови, основи комп’ютерної гра-
моти, танцюють, займаються гімнастикою, 
легкою атлетикою та іншими видами спор-

ту. Тому, коли випала нагода взяти участь у 
цікавих майстер-класах, охочих виявилося 
чимало, тим більше, часу в літній період ви-
стачає, адже основні заняття закінчилися. 

– Кількість присутніх на сьогоднішньо-
му майстер-класі свідчить про те, що люди 
прийшли з великою радістю. Це сприяє 
їхньому творчому розвитку, додає нових 
можливостей, – каже Катерина Мельник, 
керівник Центру освіти третього віку. 

Тамара Трухімович старанно розминає 
глину та виконує всі вказівки волонтерки 
ГО «Зірка надії» Марійки, яка навчає, як 
шматок глини перетворити на підсвічник. 
Жінка вбрана у ніжну червоно-чорну ви-
шиванку. Каже: у неї їх вісімнадцять, і всі 
вишивала власноруч. Пані Тамара відвідує 
Центр два роки. За цей час вивчала поль-
ську та англійську мови, відвідувала фа-
культативи з психології. У планах – опану-
вати комп’ютерну грамоту. Жінка каже, що 
справу з глиною має вперше. Попри це, під-
свічник у пані Тамари вийшов акуратним 
та оригінальним.

– Мистецтво не має вікової грані, – пе-
реконана керівник творчої студії Наталія 
Журавльова, яка проводить майстер-клас з 
основ театрального мистецтва. – Зазвичай 
я працюю з дітками шкільного віку. Але го-
ловне – бажання. У нас в студії діє таке пра-
вило: слова «не можу» немає. У бажання є 
тисяча можливостей, у небажання – тисяча 
причин.

Лариса Семенівна Данилюк у дитинстві 
хотіла стати актрисою, як її бабуся, та доля 
розпорядилася по-іншому. Проте, мабуть,  у 
спадок від бабусі Ларисі Семенівні все-таки 
дістався акторський талант. Граційна по-
става, володіння мімікою... Жінка старанно 
виконує вправи для постановки голосу, які 
пропонує викладач. 

– Володіння театральним мистецтвом 
допомагає розвивати внутрішній світ, три-
мати себе серед людей, давати раду емоці-
ям, – вважає  Лідія Семенівна.  

На майстер-класі з образотворчого 
мистецтва активні лучани поважного віку 
опановували техніку петриківського роз-

пису. Одне з провідних значень у цьому 
напрямку мистецтва має палітра кольорів. 
Фантастичну птаху, яку намалювали учас-
ники майстер-класу, виконано в теплій ко-
льоровій гамі. 

– У рамках програми «Культура і духов-
ність» ми пропагуємо сучасне мистецтво і 
вже сформованих митців, і початківців. На-
приклад, зараз в Арт-галереї триває вистав-
ка дитячих робіт творчої студії «Чарівний 
пензлик», – розповідає керівник програми 
«Культура і духовність» Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Дмитро Зінько. 

– Фонд підтримує активних та ініціа-
тивних людей і сприяє їхній подальшій ро-
боті. Адже те, що вони роблять, –  хороший 
приклад для молоді. Зокрема, Фонд надав 
фінансову підтримку для участі команди 
Центру третього віку в Загальнопольській 
Зимовій Сеньйоріаді, що проходила в місті 
Рабка-Здруй, – резюмувала представниця 
Фонду Інна Ткачук.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк 

Тепло рук творить дива з глини

Майстер-класи відвідує все більше охочих

Чарівна птаха власними руками

Глиняний підсвічник – з душею

І знову ми вчимося творити...

Вивчаємо основи театрального мистецтва

Мистецтво не має вікової межі
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Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на кращеКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на краще

Панна-футбол – один із різновидів 
вуличного футболу. Формат гри – 
один на один. Головна родзинка – це 
правило «пробитого м’яча» між ногами 
суперника, тоді це нокаут. Або забитий 
м’яч у невеликі ворота. 
Панна зародилася в Нідерландах, а 
точніше – у Суринамі, що був колонією 
цієї країни. Саме слово «панна» 
суринамське, воно означає «руйнувати». 
Але найбільший розвиток панна мала 
саме в Нідерландах. Зараз рух набирає 
популярності у всьому світі.

ІНІЦІАТИВА ФОНДУ РОЗВИТКУ 

ПІДТРИМКА ОСББ ЧУЖИНЦЯМ ЗАСЬ У НАШ ДВІР…

У ЛУЦЬКУ З’ЯВЛЯТЬСЯ ПЕРШІ 
МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ПАННА-ФУТБОЛУІніціативи двох фондів розвитку 

луцьких шкіл підтримали на міському 
конкурсі кращих громадських ініціатив 
міста Луцька шляхом голосування і 
незабаром втілюватимуть у життя. 
Про створення скверу мрійників та 
інтелектуалів між ЗОШ №11 та ДНЗ №37 
фонду розвитку «Ерудит» йшлося у 
попередньому номері газети. Не менш 
цікавою виявилася й ініціатива фонду 
розвитку «40-й квартал при ЗОШ №25» 
зі встановлення майданчиків для 
панна-футболу. 

– Буде встановлено два майданчики для 
гри у панна-футбол на території школи №25. 
Один – поблизу нового футбольного міні-
поля зі штучним покриттям та огорожею, 
встановленого Фондом Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» у 2015 році. Інший – трішки далі, 
де є заасфальтована ділянка. Спочатку була 
ініціатива встановити один майданчик, але 
директор школи виділив сітку зі старої ого-
рожі. Відтак з’явилася можливість замість 
одного облаштувати два майданчики. Вони 
будуть першими в Луцьку, але дуже сподіва-
юся, що не останніми, – каже керівник фон-
ду розвитку ЗОШ №25 Уляна Цьось.

Зі слів активної мами, перед тим, як за-
пропонувати зробити цей майданчик, дея-
кий час визначали, чи цікаво це дітям і чи 
будуть грати в панна-футбол. 

– Ставили замість воріт фішки і про-
бували грати так. Діти із захопленням та 
ентузіазмом сприймають цю гру. На уроках 
фізкультури вони просять вчителя пограти 
саме в панну, тому й вирішили подати заявку 
на конкурс і перемогли, – тішиться жінка.  

Хлопці, які навчаються в цій школі, – 
Назар, Артур та Микола – в унісон заявля-
ють, що панна – це щось нове та цікаве. 

– Якщо футбол знають уже всі, то панна-
футбол – це новинка, яка приваблює та є ці-
кавою і для малих, і для старших. Ми дуже 
хочемо, щоб у нашій школі були такі май-
данчики, а ще краще, коли їх буде два. Тоді 
й дорослі, і діти зможуть грати в панну, – 
каже Назарко.

До речі, фонду розвитку «40-й квартал 
при ЗОШ №25» днями виповнюється рівно 
рік. І за цей рік вдалося зробити чимало. 

– Усупереч всьому, торік ми створили 
фонд розвитку і за рік переконалися, що він 
є ефективним та дієвим. Спільно з ініціатив-
ними батьками знаходимо кошти на онов-
лення матеріально-технічної бази в шко-

лі. Зокрема, у кілька класів уже закуплено 
стільці, парти, шафки для молодших школя-
рів, телевізори, ноутбуки. Ми раді будь-якій 
допомозі: хтось надає призи для учасників 
спортивних змагань, хтось допомагає спорт-
інвентарем тощо. Один з найбільш вдалих 
проектів, що їх вдалося реалізувати батькам 
за підтримки міської ради, – це освітлення 
нашого нового футбольного міні-поля. Тепер 
і вечірньої пори можна грати у футбол, адже 
яскраве освітлення майданчика дозволяє 
це робити. Тут збираються і гравці, і багато 
вболівальників, – розповідає пані Уляна. 

На запитання, чому вона вирішила очо-
лити фонд розвитку, відповідає, що, крім 
деяких батьків, нікому ці турботи не потріб-
ні. Але дітьми треба опікуватися постійно, 
переконана жінка, яка, до речі, виховує шіс-
тьох нащадків. 

– Не всі влітку мають змогу поїхати від-
почивати в табір чи ще кудись, більшість ді-
тей проводить весь час у дворі, – каже пані 
Уляна. – І щоб вони не робили дурниць, тре-

ба організувати цікаве дозвілля, активний 
відпочинок, спортивні змагання. Зокрема, 
днями фонд розвитку організував для ді-
тей день активного відпочинку. Протягом 
кількох годин вони каталися на роликах, а 
потім грали у боулінг. Батьки в той час при-
готували смачний обід. Усім було весело й 
цікаво, батьки провели час із дітьми, а діти 
отримали активний відпочинок. 

24 фонди розвитку, що їх створено в 
рамках програми «Сучасна освіта» Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», з 2015 року ді-
ють у Луцьку і доводять ефективність своєї 
роботи. Батьки, які їх створили, перекона-
лися: це передусім цілеспрямоване вико-
ристання батьківських грошей і їх прозорий 
контроль. Крім того, це можливість залуча-
ти додаткові кошти від спонсорів чи інших 
небайдужих людей, які готові допомагати і 
створювати кращі умови навчання й дозвіл-
ля для дітей.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк

Новенькі автоматичні ворота 
встановили мешканці будинків, 
що на вулиці Франка, 44б і 44в. 
Ініціативу ОСББ цих будинків 
підтримали у Фонді Ігоря Палиці 
«Тільки разом» і виділили 
частину коштів на придбання 
та встановлення сучасної 
пропускної системи. Тепер через 
обмеження інтенсивного руху 
транспорту прибудинковою 
територією молоді мами можуть 
спокійно відпускати діток на 
вулицю гуляти й самі відпочити 
на лавочках у тиші. 

– Звернення щодо встанов-
лення автоматичних воріт на при-
будинковій території від голови 
ОСББ цих будинків надійшло 
в Офіс розвитку кварталу Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Рішення схвалили й виділили 
15 тисяч гривень на реалізацію 
проекту. Передували позитивно-
му результату й зустрічі з меш-
канцями будинків. Люди довели 
необхідність такого кроку. Проб-
лема й справді була нагальною, 
через їхній двір постійно їздили 
автомобілі, оскільки це був зруч-
ний проїзд до центральної части-
ни міста. Крім того, люди старали-
ся зробити благоустрій, висадили 

декоративні дерева й кущі, але 
пізньої пори часто на лавочках 
біля під’їздів збиралися компанії, 
які витоптували газони, ламали 
зелені насадження. Інших гострих 
побутових проблем у цих новобу-
довах немає, оскільки здані вони 
в експлуатацію відносно недавно. 
Тому мешканці й об’єдналися, 
щоб розв’язати найбільш актуаль-
ну проблему, а Фонд допоміг їм у 
цьому, – розповіла представник 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-

зом» Олена Оліфірович. 
Голова ОСББ Олег Стецюк 

каже, що проект був доволі доро-
говартісним, оскільки старалися 
зробити якісну систему, вибирали 
найкращі матеріали для воріт, аби 
служили довго. 

– Кожен мешканець має ключ 
до автоматичних воріт, є система 
відеонагляду, яка фіксує всіх, хто 
в’їжджає у двір. Крім того, можна 
керувати системою і за допомо-
гою телефону, впускати гостей чи 

друзів на автомобілях на терито-
рію. Це другий проект, який ми 
реалізували спільно з Фондом Іго-
ря Палиці «Тільки разом», за що 
дуже вдячні. Першим був дитячий 
ігровий майданчик, який нам по-
дарував Фонд, і він досі діє та пе-
ребуває в гарному стані. Є і дитячі 
гойдалки, гірки, а для занять Street 
workout – спеціальні конструкції. 
Зараз хочемо розмалювати дотич-
ну до майданчика стіну яскравими 
сюжетами. Крім того, ми втретє 

звернулися до Фонду з проектом 
щодо озеленення території, споді-
ваємося також на позитивну від-
повідь, – каже голова ОСББ. 

Зараз у Луцьку діє більш як 300 
ОСББ, третину з яких створено 
за сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Обласний центр 
взагалі є лідером зі створення 
об’єднань мешканців, які навчили-
ся дбати про спільний дім разом. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Рухливі ігри з ровесниками на міні-полі А стартують тренування із розминки

Завзятості Уляні Цьось не позичати

Олег Стецюк: ось такий вигляд 
має пропускна система у двір

Напружений момент товариського матчу

Наші ОСББ – охайні та заквітчані
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Міцна держава – сильна і здорова нація

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

НОВІ КНИГИ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ 
БІБЛІОТЕК ІВАНИЧІВЩИНИ

У СОМИНОМУ ВІДБУВСЯ 
ПІДЛІТКОВИЙ ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача «З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 11:20
  неділя, 11:20
Радіопередача «З добром у серці» 
 вівторок, 11:10
 середа, 11:10
 п’ятниця, 11:10
 субота, 11:10

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»

ДОБРА СПРАВА

У рамках програми 
«Ініціативні громади» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» 27 сільських 
бібліотек Іваничівщини 
оновили книжкові фонди. 
А районна книгозбірня ще 
й отримала в користування 
новий ноутбук. 

– До нас звернулася дирек-
торка комунальної установи 
«Іваничівська ЦБС» Ольга Пет-
рова із проханням допомогти в 
закупівлі книжок. Приємно, що 
люди хочуть читати нову акту-
альну літературу. Найактив-
ніші читачі навіть долучилися 
коштами, не стояли осторонь 
і бібліотекарі. Також надійшла 
чимала сума з місцевого бю-
джету. Таким чином, спільними 
зусиллями ми зробили гарну 
справу, яка об’єднала жителів 
району, – каже представник 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Петро Кислий. 

– Приємно, що є небайдужі 
люди, які справді хочуть щось 
змінити, стараються писати 
проекти. Все залежить від гро-
мади і її активності. Ігор Па-
лиця та його команда завжди 
йдуть назустріч ініціативним 
громадам, – додав керівник іва-
ничівського районного осеред-
ку УКРОПу Сергій Недбайло.

Ольга Петрова зазначає: 
хорошому бібліотекарю завжди 
мало книг. Адже читач, особли-
во молодий, «виріс» і потребує 
творів сучасних авторів. 

– Нам бракує новинок укра-
їнського книговидавництва, 

прог рамових творів для учнів 
5-9 класів, гарно ілюстрова-
ної дитячої літератури. Адже 
діти – наше майбутнє, і хороша 
пі знавальна книга формує їхній 
світогляд, – наголошує Ольга 
Іванівна. – Ми з колегами самі 
обирали літературу, дуже дяку-
ємо Фонду за таку можливість. 
Окреме спасибі – за ноутбук. 
Він дуже нам потрібний для 
проведення масових заходів. 
Не стану кривити душею, що 
влітку важко зібрати молодь, 
яка багато часу проводить в ін-
тернеті. Сподіваємося, сучасна 
техніка допоможе нам випра-
вити ситуацію. 

Завідувачка бібліотеки села 
Гряди Оксана Демчук розпо-
відає, що кілька років серед 
підлітків справді була мода на 
ґаджети. Однак зараз ситуація 

змінилася: діти повернулися до 
друкованого слова. Тому пані 
Оксана, формуючи замовлення 
на нові книги, робила акцент 
на художні твори для старших 
школярів та молоді.  

Алла Захарчук – завідувач-
ка бібліотеки села Стара Лішня. 
Професіонал із 20-річним до-
свідом переконана, що ні теле-
бачення, ні інтернет ніколи не 
витіснять паперових видань. 
Навіть затяті шанувальники 
електронних книг усе одно по-
вертаються до традиційних 
друкованих. Оскільки ціни на 
хороші ілюстровані книги «ку-
саються», люди будуть вдава-
тися до послуг бібліотек. 

Слова колеги підтверджує 
Галина Дицьо, бібліотекар або-
нементу Іваничівської бібліо-
теки для дорослих. 

– Серед наших читачів – чи-
мало жителів навколишніх сіл. 
Річ у тім, що в сільських бібліо-
теках фонд становить 5-6 тисяч 
книг, а в нас – понад 30 тисяч. 
Тому найактивніші читачі, які 
слідкують за літературними 
новинками, використовують 
таку перевагу, – констатує пані 
Галина.

Вітаючи бібліотекарів із 
перемогою в конкурсі проек-
тів, представник  Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Назар 
Недбайло підсумував: 

– Книга – то джерело ін-
формації, яке годі порівняти з 
комп’ютером чи планшетом. 
Дякуємо за активність і чекає-
мо наступних пропозицій щодо 
співпраці.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Іваничівський район 

На базі відпочинку неподалік 
мальовничого озера Сомине 

відбувся 9-й підлітковий фестиваль 
Волині. Літнє таборування провели 
за підтримки обласного благодійного 
фонду «Переображення» у співпраці 
з Волинським обласним об’єднанням 
Євангельських християн-баптистів. 
Протягом п’яти днів понад 400 юнаків 
та дівчат активно тренувалися, 
вивчали Біблію. 

– Програма була змістовною та насиче-
ною, – в унісон кажуть учасники фестивалю 
Анатолій Гладун і Віталій Вронський. – Крім 
спортивних звитяг та естафет, ми вивчали 
Біблію, щоб прославляти Бога. 

Вадим Корінчук зазначив, що йому було 
цікаво спілкуватися з ровесниками, глибше 
вивчати Святе Письмо та дізнатися про Ре-
формацію. 

– Реформація – це Божа справа, – пере-
конана Інна Дрейчин. – Нам дуже цікаво 
про це розповідали на лекціях. – Шкода, що 
час так швидко пролетів і нам треба повер-
татися додому. 

Анні Солодюк та Богдані Карпюк сподо-
балося брати участь у конкурсі знавців Біб-
лії, займатися рукоділлям, плавати в озері. 
Єдине, що дошкуляло дівчатам, – комарі та 
лісові мурахи. 

Роман Єзерський на такому фестивалі 
не вперше. Саме спілкування з ровесника-
ми і вивчення Біблії допомогли юнакові по-
каятися та прийняти хрещення. Цьогоріч 
Роман приїхав на фестиваль у ролі лідера. 
Каже: піклування про молодших допомагає 
йому духовно зростати.  

За словами Юрія Михальчука, пастора 
церкви «Фіміам», директора 9-го фестива-
лю, щороку ці зустрічі по-своєму особливі.

– Цьогоріч лейтмотивом фестивалю 
були слова «Реформація, що змінює серця». 
Підліткам читали лекції, знайомили з основ-
ними тезами Реформації: «тільки Христос», 
«тільки Писання», «тільки вірою», «тільки 
благодаттю», «тільки Богові слава». Хоча й 

лунали оплески переможцям естафет і зма-
гань, усі прекрасно розуміють: наші вміння і 
зусилля – від Бога, – переконаний Юрій Ми-
хальчук. – Дітям цікаво брати участь у таких 
таборах, які відбуваються завдяки підтрим-
ці людей з добрими серцями та відкритими 
долонями. Щиро дякуємо Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» за стильні футболки й 
призи переможцям. 

– Із 2011 року Фонд Ігоря Палиці «Тіль-

ки разом» реалізовує цікаві програми у сфе-
рах освіти, медицини, культури та спорту. 
Підтримка вашого фестивалю відбувається 
в межах програми «Культура і духовність». 
Діти не лише відпочили і набралися сил, а й 
дізналися про історію Реформації, її вплив 
на культурний та духовний розвиток сус-
пільства, – наголосив Дмитро Зінько, коор-
динатор програми «Культура і духовність» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».  

Щира атмосфера, злагоджена команда 
організаторів і старання підлітків зробили 
ці дні незабутніми й неповторними. Втом-
лені насиченою програмою, але надзвичай-
но щасливі, всі поверталися додому з без-
ліччю нових вражень, нових знайомств та 
нових життєвих уроків, що надихають до 
змін.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Турійський район

Заслужені нагороди переможцям

Хто сильніший?

Ноутбук – доречний подарунок
Бібліотекарі задоволені 
новою літературою

Футбол – гра азартна

Цікава лекція
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ІНІЦІАТИВНІ ГРОМАДИ ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

СУЧАСНИЙ СПОРТЗАЛ – 
МІСЦЕ ЗМІСТОВНОГО 
ДОЗВІЛЛЯ

ВІД СПОРТИВНОГО ЗАЛУ – 
ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ВИСОТ
Школа в Зубильному 

Локачинського району 
розташована у центрі села. 
Простора двоповерхова 
будівля так і притягує погляд 
перехожого. На клумбах з 
ранньої весни до пізньої 
осені – квіти, на вікнах – 
вазони. У коридорах на 
стінах – картини, вишиті 
нитками та бісером. Це 
роботи колишніх випускниць 
школи. А у фойє – світлини 
учнів усіх класів, що 
навчалися тут з моменту 
будівництва закладу. А їх було 
чимало – аж три десятки, 
адже цьогоріч школа 
відзначає тридцятиліття. 

У Зубильненській школі на-
вчаються діти з трьох сіл – Зубиль-
ного, Семеринського та Сірнич-
ків. Загалом здобувають освіту 78 
учнів. За чисельністю серед ЗОШ 
І-ІІ ступенів заклад – на другому 
місці в районі.

У позаурочний час в школі 
розпочинається інше життя – 
спортивне. У закладі працюють 
секції з баскетболу, волейболу, 
тенісу, футболу, які відвідують не 
лише школярі, а й молодь села.

– Школа є осередком спор-
тивного, культурного і духовного 
життя нашої молоді, – розповідає 
директор навчального закладу 
Руслан Лісецький. – Ми укладає-
мо договори, де зазначені режим 
роботи залу та перелік секцій, ви-
значаємо старшого, який стежить 
за порядком. Таким чином охочі 
мають можливість цілий рік тре-
нуватися.

Інтенсивні заняття та любов 
до спорту не лишають без наго-
род ні учнів школи, ні активну 
сільську молодь. За підсумками 
навчального року зубильненські 
школярі – чемпіони району серед 

Хазяйновиті грабівчани вирі-
шили врятувати хоча б занедбаний 
спортзал. Зверталися по допомогу і 
до районної адміністрації, і до об-
ласної. Але всюди чули відмови. 
Хоча владці не заперечували, щоб 
громада використовувала залу для 
проведення змістовного дозвілля. 

– За шість років у спортзалі зо-
гнила підлога, під ногами утвори-
лася яма по пояс. Зайти всередину 
було страшно. Тож дорослі згурту-
валися і взялися за ремонт, – розпо-
відає місцева жителька Вікторія Ла-
зарук. – Адже у селі багато молоді, 
народжуються дітки. А в нас нема 
ні садочка, ні школи.     

Зі слів місцевої жительки Кате-
рини Каленчук, грабівчани ремон-
тували просторе приміщення за 
власні кошти. Працювали дружно, 
усією громадою. Жінки здавали зі-
брані у лісі ягоди, щоб купити фар-
бу. Чоловіки підвозили підводами 
пісок та цемент, вкладали дошки. 
Діти виносили на вулицю цеглу, 
підмітали. 

Тепер в оновленому спортзалі 
проводять заняття з дітьми мо-
лодшої і старшої груп із трьох сіл: 
Грабового, Сереховичів та Солов’їв. 
А школярів із Солов’їв привозять 
шкільним автобусом на уроки фіз-
культури.

Для повноцінних занять дітям 

бракувало якісного спортивного ін-
вентарю. На загальних зборах гро-
мада вирішила взяти участь у кон-
курсі проектів Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Завдяки підтримці 
Фонду любителі спорту отримали 
нові футбольні, баскетбольні та во-
лейбольні м’ячі, гімнастичні мати, 
туристичний намет, тенісний стіл 
та інший інвентар.   

Вручаючи довгоочікувані по-
дарунки, представник Фонду Ігоря 
Палиці    «Тільки разом» Назар Не-
дбайло наголосив: 

– Розвиток масового спорту се-
ред дітей та молоді – головна мета 
Фонду «Тільки разом» і його заснов-
ника Ігоря Палиці. Ви молодці, що 
згуртувалися й відновили спортзал. 

Зазначимо: крім дітей, тут зби-
ратимуться і представники стар-
шого покоління. Адже вони теж до-
лучилися до співфінансування цієї 
доброї справи. Найближчим часом 
пенсіонери планують організувати 
в оновленому спортзалі українські 
вечорниці. Одне слово, приміщен-
ня не стоятиме пусткою. 

Урочистим відкриттям залу ста-
ло його освячення. Отець Миколай 
побажав кожній дитині здоров’я, а 
благодійникам – щирої вдячності 
за добрі справи. 

Ірина КУДРЯ,
Старовижівський район

ЗОШ І-ІІ ступенів з футболу та 
футзалу, настільного тенісу, бас-
кетболу. Вагомою подією у житті 
громади є й те, що футбольна ко-
манда «Стохід» виграла першість 
кубка району. 

– Наше пріоритетне завдан-
ня – створити відповідні умови 
для розвитку дітей. Щоб вони 
мог ли повноцінно навчатися, зай-
матися фізкультурою, спортом, – 
зазначає директор. 

Власне, таке переконання й 
стало приводом звернутися у 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» з проектом із реконструк-
ції шкільного спортивного залу. 
Оскільки в приміщенні була по-
рушена система освітлення та не-
робоча система опалення. 

Фонд підтримав ініціативу 
громади. На умовах співфінансу-
вання батьків, місцевих підприєм-
ців та сільської ради у спортивно-
му залі облаштували освітлення, 
що відповідає санітарним нор-
мам, оновили систему опалення, 
замінили двері та зробили косме-
тичний ремонт.

Оксана Дмитрук, представник 
Фонду, привітала громаду з успіш-
ним завершенням проекту та за-
кликала не зупинятися на досягну-
тому, а йти у заданому темпі й далі 
працювати над покращенням жит-
тя у своєму населеному пункті. 

– Спорт у селі – це дуже важли-
ва складова. Сьогодні дітям важко 
зорієнтуватися в цьому житті. 
Адже є дуже багато спокус, перед 
якими вони можуть не встояти. 
Фонд сприяє, щоб діти з маленько-
го віку гралися на спортивних май-
данчиках. Це спонукає до розвитку 
фізичної культури і спорту, – за-
значив голова фракції «УКРОП» у 
Волинській обласній раді Вячеслав 
Рубльов. – Тільки разом ми може-
мо давати майбутнє нашим дітям.

Спортивне свято «Тато, мама, 
я – дружна сім’я» відбулося у вже 
оновленому спортивному залі. 
Батьки й дітки з трьох сімей, до-
лаючи перешкоди, змагалися за 
звання найспритніших. 

– Такі заходи об’єднують і 
гуртують, – переконані Валерій 
та Олена Гапонюки, які разом із 
донькою-третьокласницею Аню-
тою брали участь у змаганнях. На-
певне, саме дружність і, можливо, 
трішки фортуни посприяли ак-
тивній сім’ї здобути перемогу. 

«Від спортивного залу до 
олімпійських висот» – назва про-
екту, втіленого у життя громадою 
села Зубильне та Фондом. З таким 
завзяттям та активною позицією 
людей віриться: ці висоти не за 
горами.

Ірина ЮЗВА,
Локачинський район

У ЗОШ I-II ступенів села  Грабове, що у Старовижівському районі, 
в 2011 році навчалося 14 учнів. Зважаючи на таку кількість дітей, 
чиновники вирішили призупинити діяльність школи. Мовляв, 
щойно діток побільшає, освітній заклад відновить роботу. Та 
вже шість років частина школяриків навчаються у сусідніх 
Сереховичах, частина – в Солов’ях. А приміщення колись 
типової школи залишилося пусткою. Спортзал, їдальня і класні 
кімнати руйнувалися. 

Школярі не дочекаються, коли гратимуть у теніс

Директор вітає поважних гостей

В оновленому спортзалі тепер гамірно
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СУБОТА 29 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 
09.15 Всесвітні ігри. 
Сквош. Фінали 11.00 
Всесвітні ігри. Лакрос. 
Півфінали. Жінки 12.50 
Всесвітні ігри. Пляжний 
гандбол. Півфінали 14.30 
Український корт 15.05 
Всесвітні ігри 16.00, 
17.45 Всесвітні ігри. 
Джиу-джитсу. Фінали 
17.00 Всесвітні ігри. 
Пляжний гандбол. Фінал. 
Жінки 19.15 Всесвітні 
ігри. Пляжний гандбол. 
Фінал. Чоловіки 20.05 
Всесвітні ігри. Хайлайтси 
А 20.20 Всесвітні ігри. 
Найцікавіше 20.40 
Новини 21.00 Всесвітні 
ігри. Спортивні танці. 
Фінали 22.00 Всесвітні 
ігри-2017. Студія 22.55 
Мегалот 23.25 Життєлюб 
23.50 На слуху. Підсумки 
01.20 Світло 02.15 
Т/с «Таксі» 03.30 Д/с 
«Орегонський путівник» 
04.05 Т/с «Роксолана» 

UA: ПЕРШИЙ

03.10, 02.30 Зона ночі
05.59, 07.15 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.20 Ревізор
10.45 Страсті за Ревізором
13.30 Т/с «CашаТаня»
14.50 Х/ф «Крок вперед: 

Революція»
16.45 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»
19.00 Х/ф «Блакитна 

лагуна»
21.00 Х/ф «Повернення 

в Блакитну лагуну»
23.00 Х/ф «Блакитна 

лагуна: Пробудження»
00.50 Х/ф «Райське 

озеро»

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 «Все буде добре!»

08.05 «Караоке на 

Майдані»

09.00 «Все буде смачно!»

11.15 «Хата на тата»

13.20 «Вагітна у 16»

15.15 Х/ф «Я подарую 
собі диво»

17.05 Х/ф «П”ять років 
та один день»

19.00 Х/ф «Біля річки 
два береги»

22.55 Х/ф «Дівчата»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
09.50 Х/ф «Бендслем»
12.00 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.35 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.30 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

23.50 «Вечірній квартал»
01.45 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 

Сьогодні
07.15, 05.45 Зірковий 

шлях
09.20, 15.20 Т/с «Колір 

черемшини»
17.00, 19.40 Т/с «Право 

на любов»
21.20 Х/ф «Погана 

сусідка»
23.20 Реальна містика
03.40 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 18.30 

Паралельний світ
08.50 Містична Україна
09.40 Вирішальні битви 2 

світової
11.40 Небезпечна планета
13.40, 21.00 Фабрика 

погоди
14.30 Смугасте життя
15.30 Морські парки
23.50 Україна: забута 

історія
03.00 Прокляття Че 

Гевари
03.50 Ліліпути
04.30 Органи на експорт
05.20 Секти. Контроль 

свідомості

МЕГА

07.00, 19.30 «ТСН»
08.00 «Гроші»
09.30, 10.20 «Вгадай 

ящик»
11.20, 23.15 «Світське 

життя»
12.20 Х/ф «Гроза над 

тихоріччям»
16.15 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15 «Знай наших»
21.15 «Вечірній квартал»
00.15 «Розсміши коміка. 

Діти»
02.05 «Вечірній Київ »

1+1

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.15 Мультфільм
06.40 Х/ф «Гість з 

Кубані»
08.10, 04.15 Х/ф «Два 

Федори»
10.00, 03.25 Док.проект 

«Василь Шукшин. 
Поклич мене у далечінь 
світлу»

11.00 Х/ф «Калина 
червона»

13.10 Х/ф «Вони 
воювали за 
Батьківщину»

16.15, 20.30 Т/с «І все-
таки я кохаю...»

23.05 Х/ф «Довіра»
01.05 Х/ф «Подробиці»
01.35 Т/с «Калина 

червона»

ІНТЕР

05.05 Т/с «Відділ 44»
06.40 Дивитись усім!
07.40 Без гальм
08.40 М і Ж
09.30 Скетч-шоу «На 

трьох»
12.45, 04.45 Факти
13.00 Х/ф «Костолом»
15.00 Х/ф «Важка 

мішень»
16.55 Х/ф «Розплата»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Антиґанг»
21.55 Х/ф «22 кулі. 

Безсмертний»
00.10 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»
02.00 Т/с «Лас-Вегас»
03.25 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
10.05 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
10.35 М/ф «Білка та 

Стрілка. Зоряні собаки»
12.15, 19.50 Одного разу 

під Полтавою
14.20, 22.00 Казки У Кіно
16.30 Х/ф «Де моя тачка, 

чувак?»
18.05 М/ф «Містер Пібоді 

та Шерман»
00.00 Х/ф «Крріш 3»
02.30 Х/ф «Хор. Живий 

концерт»
03.45 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

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

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

Волині»
10.05, 03.40 «Волинська 

веселка»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Вісник обласної 

ради»
11.30, 16.30, 22.45 Тема 

дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.25 Т/ц «Ключ до 

успіху»
13.40 «Вокальна ліга 

«Волинь - 2017» (WMA)
16.00 Новини. День
17.00 «Підліткова студія 

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

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Про головне 

із Володимиром 
Гунчиком»

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

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.25 «Вікно в Америку»
23.10 Т/ф «Олена Пчілка: 

«Я не йду в слід чийсь»
00.25, 04.25 «Із перших 

уст»
00.30 «За літнім часом»
01.20 «Музичний 

проспект»
01.35 «Вокальна ліга 

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

волиняни»
04.30 «Музичний 

проспект»
06.00 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Авто про добро»
06.30 Провінція
07.00 Детонація
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 «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 «Поклик 

предків»
12.00 Говоримо польською
12.20 Забави
12.30 Феєрія мандрів
14.00 Поспілкуймося
15.00 Х/ф «Посмішка 

звіра»
16.00 ЧП+
16.20 Візерунок дня
16.30 Малюваки

АВЕРС 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 «Украдене 

щастя»
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: 

«Цирк»

П’ЯТНИЦЯ 28 липня
06.00, 07.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.25 Життєлюб
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 22.45 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.10 Всесвітні ігри
10.00 Всесвітні ігри. 

Джиу-джитсу, попередні
12.00 Всесвітні ігри. 

Більярд
14.35 Всесвітні ігри. 

Пляжний гандбол
16.00 Всесвітні ігри. 

Сквош
17.30 Всесвітні ігри. 

Пляжний гандбол. 
Півфінал. Жінки

18.15 Всесвітні ігри. 
Хайлайтси А

18.35 Всесвітні ігри. 
Джиу-джитсу. Фінали

21.25 Всесвітні ігри. 
Спортивні танці

22.05 Всесвітні ігри-2017. 
Студія

23.00, 00.00, 01.00 
Підсумки

00.25 Від першої особи
01.20 Надвечір’я. Долі
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

UA: ПЕРШИЙ

03.10 Зона ночі
04.50 Т/с «Татусеві дочки»
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота 

в чоботях»
07.00 Х/ф «Сімейка 

вампірів»
09.00 Серця трьох
17.00 Від пацанки до 

панянки
21.00 Х/ф «Крок вперед: 

Революція»
23.00 Х/ф «Крок вперед: 

Все або нічого»
01.10 Х/ф «Танці на 

вулицях: Мова тіла»

НОВИЙ КАНАЛ
06.50 Х/ф «Спокута»
08.40 Х/ф «На мосту»
10.35 Х/ф «Місце 

зустрічі змінити не 
можна»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

18.30 Х/ф «Я подарую 
собі диво»

20.35, 22.45 Х/ф «П’ять 
років та один день»

23.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.25 «Мультфільми»
10.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
10.30, 01.00 «Розсміши 

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

Шопінг»
14.25, 20.00 «Орел і 

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

Ювілейний сезон»
18.00 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «Вечірній квартал»
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, 
03.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
10.50, 03.50 Реальна 

містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Буде 

світлим день»
01.20 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00, 19.00 Бандитська 
Одеса 07.20 Україна: 
забута історія 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 
Створені вбивати 11.50 
Морські парки 13.40 
Містична Україна 14.30, 
05.40 Бандитський Київ 
15.20, 23.40 Вирішальні 
битви 2 світової 16.10, 
20.50 Скарби зі звалища 
17.00 Таємниці акул 
18.00, 22.40 Мегазаводи 
20.00 Брама часу 
00.30 Скарб.ua 03.40 
Прихована реальність 

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 
- 4»

10.35, 11.55 «Міняю 
жінку - 3»

13.20, 14.25, 15.25 Т/с 
«Хазяйка»

16.30 Т/с «Величне 
століття. Роксолана»

20.15 «Ліга сміху 2»
22.10 «Розсміши коміка. 

Діти»
00.00 «Вечірній Київ »
02.00 «Неділя з 

Кварталом»

06.20, 14.20 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.00 Божественна 
Літургія у Києво-
Печерській Лаврі

11.00, 12.35 Т/с «Райські 
яблучка»

16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Навмисно не 

придумаєш»
22.55 Х/ф «Щиро ваш...»
00.45 Х/ф «Ігри 

дорослих дівчат»
03.25 «Великі українці»
03.50 «Чекай на мене»

1+1 ІНТЕР

05.30 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.45 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Інсайдер
10.55, 13.20 Х/ф 

«Соломон Кейн»
13.30, 16.10 Т/с 

«Викрадення богині»
17.45 Т/с «Без права на 

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

трьох»
00.40 Х/ф «Важка 

мішень»
02.20 Т/с «Лас-Вегас»
03.40 Без гальм

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.05 Х/ф «Р...Раджкумар»
12.50 ЛавЛавСar
13.50 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 03.25 Віталька
17.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф «Містер Пібоді 

та Шерман»
21.45 Х/ф «Де моя тачка, 

чувак?»
23.20 Х/ф «Хор. Живий 

концерт»
00.55 Х/ф «Чорна рада»

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, 02.25, 06.25 

«Волинська веселка»
11.05 Т/ф «Легенда очима 

правди»
11.20 Т/ц «Козацька звитяга»
11.35, 23.15 Тема дня
12.00 Т/ц «Творчий портрет»
12.30 «Актуально»
13.25 Т/ц «Жіночий клуб»
13.50 Т/ц «Сам собі 

господар»
14.25 Т/ц «Бастіони»
14.50 «Ти - молодий» 

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

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

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ф «Володимир 

Великий: погляд з 
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»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.25 Т/ц «Історія без 

купюр»
01.55 Т/ф «Загадка з 

Омельного»
04.30 «Музичний проспект»
05.30 Т/ц «Так було»
05.45 Т/ц «Манівцями»
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»

НОВА ВОЛИНЬ

06.00 М/с «Велика Книга»
06.30 «Хлібна 

гільйотина»
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, 19.00 Т/с «Поклик 

предків»
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 «Хлібна 

гільйотина»
14.30 Шукаємо таланти

АВЕРС 15.00 Х/ф «Посмішка 
звіра»

16.00 ЧП+
16.20 Візерунок дня
16.30 М/с «Велика Книга»
17.00 Ломастер
17.20 Забави
17.30 Рандеву
18.00 Детонація
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 Діагноз: здоров’я
23.45 Візерунок дня
00.35 Євромакс
01.00 Т/с «Поклик 

предків»
02.00 МузейОк
03.05 Фіз Культ Ура!
03.30 2 Я - одне життя
04.30 Ретроспектива: 

«Машенька»

Фільм «Крок вперед: Революція»

Фільм «Навмисно не придумаєш»

Фільм «Де моя тачка, чувак?»

14:50

20:40

21:45

kinofi lm
s.ua

Фільм «Антиґанг»

20:05

kino-teatr.ua

inter.ua

torrentom
.com

УКРАЇНКА СТАЛА 
НАЙКРАСИВІШОЮ 
ЖІНКОЮ АВСТРІЇ

Цього року на міжнародному 
конкурсі краси «Місіс Всесвіт 

2017», що наприкінці серпня 
відбудеться у Південній Африці, 
виступатимуть аж дві українки. 

Щоправда, одна з них – Інга Малік (То-
карчук) – представлятиме Австрію. Саме 
вона отримала титул «Місіс Австрія Всесвіт 
2017». 

Після закінчення школи Інга вивчала 
юриспруденцію в Київському національно-
му університеті. А незабаром зустріла май-
бутнього чоловіка. Після 
заміжжя живе в Австрії, 
виховує двох донечок 
семи і трьох років. 

Додамо, що Австрія 
другий рік поспіль оби-
рає найкрасивішою жін-
кою уродженку України. 
Минулоріч саме завдяки 
українці Ользі Торнер ця 
країна перемогла у «Мі-
сіс Всесвіт 2016».

краса врятує світ

ПЕРШИЙ «ХОЛОСТЯК» 
ОДРУЖИВСЯ У США

Перший учасник українського 
проекту «Холостяк», відомий 

танцюрист Максим Чмерковський 
одружився з актрисою й танцівницею 
Петою Маргатройд, з якою має 
спільну дитину.

Церемонія відбулася 8 липня в замку 
міста Хантінгтон, що у штаті Вірджинія. На 
весіллі гуляли майже 300 гостей. 

Наречена була вбрана у розкішну сукню 
та туфлі на високих підборах. До наречено-
го Пета вийшла під мелодію Чайковського 
з балету «Лускунчик». Вибір музичного су-
проводу наречена пояснила захопленням 
балетом та тривалою роботою в цій сфері.

гірко молодятам!

tabloid.pravda.com
.ua

instagram
.com
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НЕДІЛЯ 30 липня
06.30, 07.00, 08.05, 

23.20, 00.10 Погода
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 23.00 Світ on line
09.00, 22.35 Щоденник 

Дефлімпіади-2017
09.15 Всесвітні ігри. 

Спортивні танці. Фінали
10.40, 13.30 Всесвітні 

ігри. Більярд. Фінали
12.00, 18.30 Всесвітні 

ігри. Флорбол. Фінали
13.00, 15.45 Всесвітні 

ігри. Стрільба з лука. 
Фінали

16.45 Всесвітні ігри. 
Лакрос. Фінали

19.35 Всесвітні ігри-2017. 
Студія

20.25 Перша шпальта
21.00 Новини
21.15 Всесвітні ігри. 

Муай-тай. Фінали
22.50 Всесвітні ігри. 

Хайлайтси
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи
01.20 Д/ф «Секрети 

Вільнюса»
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський 

путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

05.10, 03.15 Т/с «Код 
Костянтина»

06.50 Т/с «Відділ 44»
10.40 Х/ф «Розплата»
12.25, 13.00 Х/ф «22 

кулі. Безсмертний»
12.45 Факти
14.55 Х/ф «Антиґанг»
16.45 Х/ф «Гудзонський 

яструб»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Меркурій у 

небезпеці»
21.30 Х/ф «РобоКоп»
23.45 Х/ф «Похмілля у 

Вегасі»
01.35 Х/ф «Костолом»

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.40 М/с «Елвін і 

бурундуки»
09.55 М/с «Дора і друзі. 

Пригоди в місті»
10.25 Х/ф «Хоробрий 

кравчик»
11.35 Х/ф «Крріш 3»
14.25 Країна У
19.50 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Казки У Кіно
00.00 Х/ф «Р...

Раджкумар»
02.30 Х/ф Чорна рада
04.50 Віталька

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

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

із Володимиром 
Гунчиком»

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

Волині»
10.05 «Підліткова студія 

«Клас!»
10.30 «Урок для... батьків»
11.00 «За літнім часом»
11.45 Т/ф «Український 

геній Михайла Косача»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

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

Андрія»
14.00, 00.00 «Волинський 

тиждень»
14.30 «Кошик творчих 

ідей»
14.55 Мультфільм
15.30 Т/ц «Молодіжний 

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

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

18.35 «Натхнення»
19.00 Місто
19.25 «Урок для батьків»
19.50 Прем’єра т/ф 

«Лісова пісня»: арт-
речиталь…»

20.20 «Вісник обласної 
ради»

20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Вокальна ліга 

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

тиждень» 
22.30 «Час-Time»
22.45 «Такти і факти»
23.35 «На всі 100»
00.25 Т/ц «Музеї Волині»
00.50 Х/ф «Такі красиві 

люди»
02.20 Т/ц «Історія без 

купюр»
02.55 «Вокальна ліга 

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

07.00 «Все буде добре!»

09.00 «Все буде смачно!»

11.15 «Караоке на 

Майдані»

12.10 «Полювання»

13.10 Х/ф «Дівчата»

15.05 Х/ф «Біля річки 

два береги»

19.00, 02.05 «Слідство 

ведуть екстрасенси»

22.50 «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»
09.15 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
10.50 Х/ф «Бендслем»
12.50 «Орел і Решка. 

Навколосвітня 
подорож»

21.00 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа»

23.00 Х/ф «Жінки»
01.10 «Розсміши коміка»
02.45 «Нічне життя»

06.00, 06.50, 19.00 
Сьогодні

07.30 Зірковий шлях
08.20 Х/ф «Погана 

сусідка»
10.22 Т/с «Право на 

любов»
14.10 Т/с «Буде світлим 

день»
17.50, 19.40 Т/с «Мати і 

мачуха»
22.20 Т/с «Некоханий»
02.00 Реальна містика
02.50 Таємний код 

зламано. Музика
03.40 Таємний код 

зламано. Будинок
04.30 Т/с «Черговий лікар»

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 18.30 

Паралельний світ
08.50, 23.50 Містична 

Україна
09.40 Вирішальні битви 2 

світової
11.40, 23.00 Фабрика 

погоди
14.30 Хижа Арктика
15.30 Морські парки
21.00 Небезпечна 

планета
02.10 Ризиковане життя

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.00, 04.50 М/с 
«Котигорошко»

07.00, 19.30 «ТСН»
08.00 «Українські 

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

ведмідь»
09.55 «Розсміши коміка 

2017»
10.55 «Світ навиворіт - 8»
12.10, 13.15, 14.20, 

15.20, 16.15 «Світ 
навиворіт - 4: В’єтнам»

17.30 «Ліга сміху 2»
20.15 Х/ф «Трава під 

снігом»
00.05 Х/ф «Небезпечна 

ілюзія»
02.00 «Світське життя»

05.35, 20.00, 02.15 
«Подробиці»

06.05 Мультфільм
06.35 Х/ф «Кухарка»
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 «Любов - це 

для двох»
14.00 Х/ф «Навмисно не 

придумаєш»
16.00, 20.30 Т/с «І все-

таки я кохаю...»
22.55 Х/ф «Альпініст»
00.45 Х/ф «Щиро ваш...»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

05.39, 07.49 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
07.50 М/ф «Сьомий гном»
09.20 Х/ф «Помста 

пухнастих»
11.00 Х/ф «Миті Нью-

Йорка»
12.50 Х/ф «Блакитна 

лагуна»
15.00 Х/ф «Повернення 

в Блакитну лагуну»
17.00 Х/ф «Блакитна 

лагуна: Пробудження»
18.45 Х/ф «Золото дурнів»
21.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю!»
23.00 Х/ф «Ласкаво 

просимо до раю! 2: Риф»
01.00 Х/ф «Вовче лігвище»

06.00 М/c «Авто про добро»
06.30 Провінція
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 Худ. фільм 

«Украдене щастя»
11.15 Поспілкуймося
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави
12.30 Благодатна купель
14.00 Дайджест
14.30, 18.00, 21.00 

Феєрія мандрів
15.00 Приз

АВЕРС 15.30, 19.00 Сад. Город. 
Квітник

16.00 ЧП+
16.20 Візерунок дня
16.30 Малюваки
17.00 Д/ф «Собор на крові»
17.30 Глобал 3000
18.40 Я тут живу
19.20 Топ- Нет
19.30 Надія Ізраїлю
20.00 Діагноз: здоров’я
20.40 Вечірня казочка
21.30 Євромакс
22.00 Х/ф «Украдене 

щастя»
23.30 Д/ф «Собор на 

крові»
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: «У 

самого синього моря»

ФУТБОЛ 1

ПН 24 липня ВТ 25 липня СР 26 липня ЧТ 27 липня ПТ 28 липня СБ 29 липня НД 30 липня
06.00, 08.00, 20.30, 22.45, 

00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч
06.10 Арсенал - Ман Сіті. 

Чемпіонат Англії
08.10 Гент - Шахтар. Ліга 

Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS
10.15 «Великий футбол»
12.00 Шахтар - Динамо
13.50 Селтік - Хапоель. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
15.55 Шальке - Аякс. 1/4 

фіналу. Ліга Європи УЄФА
18.10 Вільярреал - Монако. 

Ліга Чемпіонів УЄФА
20.00 Світ Прем’єр-Ліги
20.40 Зірка - Олімпік
23.00 Реал - Спортінг. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
01.10 Карабах - Слован. Ліга 

Європи УЄФА
03.30 Лестер - Ліверпуль

06.00, 08.00, 17.50, 20.25, 
22.45, 00.50, 03.00, 05.20 
Топ-матч

06.10 Халл Сіті - Арсенал. 
Чемпіонат Англії

08.10 Шахтар - Коньяспор. Ліга 
Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Челсі - Тоттенгем. 1/2 
фіналу. Кубок Англії

12.05 «Великий футбол»
13.50, 03.30 Зірка - Олімпік
16.00 Аякс - Ліон. 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА
18.05 Монако - Вільярреал. 

Ліга Чемпіонів УЄФА
19.55 Світ Прем’єр-Ліги
20.40 Челсі - Арсенал. 

Чемпіонат Англії
23.00 Шахтар - Динамо
01.10 Лестер - Вест Бромвіч. 

Asia Trophy

06.00, 08.00, 17.50, 20.25, 
22.45, 00.50, 03.00 Топ-матч

06.10 Евертон - Мідлсбро. 
Чемпіонат Англії

08.10 Брага - Шахтар. Ліга 
Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Арсенал - Ман Сіті. 1/2 
фіналу. Кубок Англії

12.55, 01.10 Ліверпуль - 
Кристал Пелес. Asia Trophy

14.45 Голи сезону
16.00 Ліон - Аякс. 1/2 фіналу. 

Ліга Європи УЄФА
18.05 Тоттенгем - Монако. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
19.55 Світ Прем’єр-Ліги
20.40 Шахтар - Динамо
23.00 Лестер - Порту. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
03.30 Баварія - ПСВ. Ліга 

Чемпіонів УЄФА

06.00, 08.00, 20.30, 22.45, 
00.50, 03.00, 05.20 Топ-матч

06.10 Зірка - Олімпік
08.10 Сельта - Шахтар. 1/16 

фіналу. Ліга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Арсенал - Челсі. Фінал 
12.10 Лестер - Вест Бромвіч. 

Asia Trophy
13.55 Шахтар - Динамо
16.00 Аякс - МЮ. Фінал. Ліга 

Європи УЄФА
18.15 Монако - Баєр. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
20.00 Світ Прем’єр-Ліги
20.40 Ман Сіті - Тоттенгем 
23.00 Севілья - Ліон. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
01.10 Матч за 3-тє місце. Asia 

Trophy
03.30 Вільярреал - Рома. 1/16 

фіналу. Ліга Європи УЄФА

06.00, 07.15, 17.50, 20.25, 
22.45, 00.50, 03.00, 05.20 
Топ-матч

06.20 Голи сезону. Чемпіонат 
Англії

07.35 Шахтар - Сельта. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Реал - Атлетіко. 1/2 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА

12.05 Матч за 3-тє місце. Asia 
Trophy

13.50, 03.30 Зірка - Олімпік
16.00 Шахтар - Динамо
18.05 Монако - Тоттенгем. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
19.55 Світ Прем’єр-Ліги
20.40 МЮ - Лестер. Чемпіонат 

Англії
23.00 Бешикташ - Динамо (К). 

Ліга Чемпіонів УЄФА
01.10 Фінал. Asia Trophy

06.00, 08.00, 17.50, 19.55, 
22.45, 00.50, 03.00, 05.20 
Топ-матч

06.10 Саутгемптон - Бернлі. 
Чемпіонат Англії

08.10 Шахтар - Динамо
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Ліверпуль - Халл Сіті. 

Чемпіонат Англії
12.10 Фінал. Asia Trophy
13.55 Реал - Барселона. 

Чемпіонат Іспанії
16.00 Свонсі - Ман Сіті. 

Чемпіонат Англії
18.05 Баєр - Монако. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
20.10 Маріуполь - 

Чорноморець
22.00 Світ Прем’єр-Ліги
23.00 Ворскла - Зірка
01.10 Інтер - Хапоель
03.30 Генк - Сассуоло

06.00, 08.00, 16.00, 00.50, 
03.00, 05.20 Топ-матч

06.10 Реал - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії

08.10 Лестер - Кристал Пелес. 
Чемпіонат Англії

10.00, 15.40, 20.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Ворскла - Зірка
12.05 Ліверпуль - Вотфорд. 

Чемпіонат Англії
13.50 Наполі - Бешикташ. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Сталь - Шахтар
19.25 LIVE. Олександрія - Зоря
21.20 «Великий футбол»
23.00 Атлетіко - Баварія. Ліга 

Чемпіонів УЄФА
01.10 Шальке - Зальцбург. Ліга 

Європи УЄФА
03.30 Арсенал - Лудогорець. 

Ліга Чемпіонів УЄФА

Фільм «РобоКоп»

21:30

kritikanstvo.ru

Фільм «Золото дурнів»

18:45

kinoprofi .org

мовна декомунізація

Телеведучий та 
журналіст Павло 

Казарін провів перший 
україномовний ефір у 
ранковій програмі на ICTV.

«Все життя був російськомов-
ним. Моє покоління у Криму було 
таким, що українську мову знало, 
але майже ніколи не використову-
вало. Ми її лише слухали – з екранів 
кінотеатрів або в телеефірі. Говори-
ти було ні з ким», –  написав Казарін 
у Facebook.

На рішення ведучого перейти 
на українську закон про квоти не 
вплинув. «Просто якоїсь миті вто-
мився від тих, хто сприймає влас-
ну російськомовність як право не 
вчити українську. Починати завжди 
потрібно з себе. От і почав», – за-
явив Павло.

З РОСІЙСЬКОЇ – 
НА УКРАЇНСЬКУ
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ЄДРПОУ/ДРФО 35963888 
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Р/Р № 26003060513367, 

МФО 303440

ТОНКІЙ ТАЛІЇ ШКОДИТЬ ПОГАНИЙ СОН

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.

 Продам дрова, торфобрикет, пісок з 
кар’єру, відсів, щебінь різних фракцій, блоки 
будівельні, цеглу. Доставка пиломатеріа лів. 
050-378-19-98.

 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

 Надаю послуги з буріння свердловин. 
Продаю глибинні помпи, міні-башти. Ремонт 
та обслуговування. Плівки тепличні чоти-

рисезонні польського виробництва, шири-
на 6 м, 8 м, 12 м. Бочки пластмасові хар-
чові на 100-200 та 5000 л, куби на 1000 л. 
050-670-90-75.

АВТО

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та 
дворядну сівалки, привезені з Польщі. 
066-299-23-28, 097-116-35-35.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору (1996 р.): двигун 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.

НЕРУХОМІСТЬ

 Продам кімнату в гуртожитку у м. Луцьку 
(17 м2). Кухня і санвузол у спільному корис-
туванні. 050-51-25-856.

 Продам земельну ділянку під будівни-
цтво (0,25 га) біля озера і лісу в с. Броди, 
Ратнівський р-н. 097-898-99-32.

 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, два забійні 
цехи і 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.

 Продам 2-кімн. квартиру покращено-
го 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. 

 Робота в Польщі, Німеччині: будівель-
ні спеціальності; різноробочі на скла-
ди, фабрики; зварники, слюсарі, столяри. 
Високі зарплати, перевірені роботодав-
ці. Візова підтримка. Довіз до місця праці. 
096-956-37-96, 066-799-53-22. (Ліц. МСПУ 
серія АВ № 585198 від 30.07.2012 р.)

 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, фабрики; 
зварники, слюсарі, столяри. Високі зарп-
лати, перевірені роботодавці. Візова під-
тримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ № 585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22. 

 Потрібні працівники у продуктовий су-
пермаркет «Biedronka» (Польща). Робо-
та для жінок – викладання товарів на по-
лиці, прийом і сортування продукції тощо. 
Робочий день – 8-9-10-12 год (6 днів на 
тижд.). Зарплата – 10 зл./год. Житло без-
платне. Чоловіків запрошують на роботу 
на продуктових складах. Обов’язки: пере-
сування складом на електрокарах, заван-
таження товару та доставка до місця ви-
вантаження. Проходження інструктажу з 
техніки безпеки та отримання прав на во-
діння кара, безплатно видають робочий 
одяг (лише чоловікам). 097-908-64-46 
(Вік торія). Є й інші вакансії, можлива допо-
мога у виготовленні документів. Усі вакан-
сії – 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 (Оксана Воло-
димирівна), 067-914-15-78 (Альона); вул. Ко-
вельська, 1, 095-925-23-92, 096-598-11-52 
(Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 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.

Дослідники 
стверджують, 
що навіть одна 

ніч неповноцінного сну 
може збільшити апетит та 
сповільнити метаболізм. А 
це погано позначиться на 
процесі схуднення, пише 
The Guardian.

Науковці дають пораду: пере-
станьте рахувати кількість кілокало-
рій, які вживаєте. Натомість – вчасно 
рахуйте овець. Адже саме повноцін-
ний сон є одним із ключових факто-
рів, які впливають на масу тіла.

У досліджені, що його предста-
вили на Європейському конгресі 
ендокринологів у Лісабоні, йдеться, 
що проблеми зі сном, які є харак-
терними для сучасного суспільства, 
спричиняють порушення апетиту, 
метаболізму, мотивації та психічної 
активності.

Дві третини населення Європи 
зараз мають надмірну вагу. А чет-
вертину відносять до категорії лю-
дей, які страждають від ожиріння 
та ризикують мати великі проблеми 
зі здоров’ям через цей недуг. До 
цього призвела малорухливість у 

поєднанні з доступними продукта-
ми швидкого приготування та на-
поями, які мають надмірну кількість 
цукру. Але неякісний сон, зазначає 
Крістіан Бенедікт, невролог універ-
ситету зі Швеції, який був доповіда-
чем на конференції, також тривож-
ний сигнал.

У дослідженні, що його презен-
тував науковець, взяло участь 14 
студентів-чоловіків. Піддослідних 
вивчали у різних станах: коли вони 
спали достатньо часу, були обме-
жені у сні або ж узагалі не спали 

кілька днів. Науковці виміряли різні 
показники змін: як вони їли, яким 
був рівень цукру в крові та рівень 
гормонів і швидкість метаболізму. 
Результат вразив.

Навіть одна ніч без сну сповіль-
нює процес дихання та травлення 
на 5-20%. Також студенти мали під-
вищений рівень цукру, показник 
гормону гріліну, що відповідає за 
регуляцію апетиту, і гормону корти-
золу, який є реакцією на стрес. Вони 
також з’ясували, що здорові, але по-
збавлені сну люди віддають перева-

гу більшим порціям, інтуїтивно шу-
кають більш калорійну їжу, але при 
цьому витрачають менше калорій.

А збільшення кількості гормону 
гріліну дає організму хибне відчут-
тя голоду. Як результат – невиспана 
людина вважає, що вона голодна, 
однак насправді це не так.

Науковці також з’ясували, що 
порушується баланс бактерій, по-
трібних для нормального функ-
ціонування кишківника, а також 
чуттєвість до сприйняття гормону 
інсуліну. За нормальної ситуації піс-

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

Тел.:Тел.:
067-442-72-14  067-442-72-14  
097-676-50-15 097-676-50-15 
067-534-51-19  067-534-51-19  
067-506-97-16067-506-97-16
098-230-98-90098-230-98-90
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ЛІСОВОЇ СУНИЦІ ЛІСОВОЇ СУНИЦІ 
ТА ЧОРНИЦІТА ЧОРНИЦІ  

ля трапези інсулін повідомляє орга-
нізму, що він може використовувати 
цукор, який надійшов у кров. Утім 
після поганого сну клітини стають 
байдужими до сигналів інсуліну й 
не можуть його ефективно вико-
ристовувати.

«Порушення сну стали харак-
терною ознакою сучасного способу 
життя, тож не потрібно дивуватися, 
що паралельно із цим явищем біль-
шає людей, які страждають на ожи-
ріння», – каже Крістіан Бенедікт.

Цікаві факти щодо залежності 
від сну та продуктивності наводить 
і видання The New York Times. На 
конференції, що була присвячена 
підлітковому здоров’ю, йшлося, що 
учні середньої та вищої школи ма-
ють починати навчання не раніше, 
як о 8:30, або й пізніше. Адже рані-
ше мозок часто не надто готовий до 
сприйняття інформації. Еммі Вулф-
сон, професор психології універ-
ситету штату Меріленд, каже, що 
учні старших класів та студенти по-
казують кращі пізнавальні навички 
та ліпше складають тести ближче 
до опівдня. А ось маленьким дітям 
властиво вставати рано.

m
yledi.net

Саме повноцінний сон є одним із ключових 
факторів, які впливають на вагу тіла
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  Тетяна 
ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Днями 45-літній ювілей 
відзначив видатний 
український режисер 
Сергій Михальчук, який 
народився і зростав у 
Луцьку. 

Будучи школярем, мріяв зніма-
ти реалістичні воєнні фільми, завше 
з трепетом ставився до української 
історії та її героїв.

Після закінчення школи перед 
хлопцем постав вибір, який на-
вчальний заклад обрати. Тоді Сер-
гій мав два варіанти: московський 
інститут кінематографії або київ-
ський кінофакультет Інституту теат-
рального мистецтва. Проте коли 
Сергій потрапив до Києва та зайшов 
до лаври, то відразу зрозумів, який 
вибір зробить. У 1995 році закінчив 
Київський театральний інститут 
ім. Карпенка-Карого. З 1996 року й 
донині працює оператором компа-
нії «Фільмотехнік».

Ще будучи студентом, у 1994 році 
Сергій створив свою першу корот-
кометражну стрічку «Алфавіт», а вже 
через п’ять років, у 1999-му, отримав 
Срібну медаль братів Люм’єр на кі-
нофестивалі «Любіть кіно». 

У 2002 році відбулися прем’єри 
його перших фільмів «Коханець» 
та «Закон». У 2003 році Сергій Ми-
хальчук зняв легендарний фільм 
«Мамай» режисера Олеся Саніна, 
який, до слова, теж волинянин. У 
2004 році завершив роботу над 

фільмом «Мій зведений брат Фран-
кенштейн».

У 30 років його відзначили на 
міжнародному кінофестивалі в іс-
панському місті Сан-Себастьян, де 
отримав нагороду «Найкращий 
оператор» за фільм «Коханець».

У 2008 році Сергій брав участь у 
зніманнях стрічки «Північне сяйво», 
які відбувались у Франції.

  Тетяна ГРІШИНА  
Волинь

у лісі-лісі темному 

(не)відомі волиняни благородна справа

ЗМІЇНЕ ЦАРСТВО: ЯКИХ 
ПЛАЗУНІВ БОЯТИСЯ ВОЛИНЯНАМ 

Дощі на Волині – 
добрий знак. Адже 
це найкращий 

час для улюбленого 
багатьма тихого 
полювання за грибами та 
ягідками. І саме у густих 
лісах та чагарниках 
можна наштовхнутися 
на граційний і 
холоднокровний сюрприз – 
змію. Плазуни не рідкість 
не лише для волинської 
природи, а й для населених 
пунктів. Боятися не варто, 
втім бути обережними не 
завадить. 

Керівник відділу природи Во-
линського краєзнавчого музею Те-
тяна Тищенко розповідає, що у на-
ших краях мешкають звичайні вужі 
та гадюки. Рідше трапляється мідян-
ка. Свого часу науковці писали ще 
про водяного вужа, втім у новіших 
працях такого виду не фіксують. 
Мешкає на Волині веретільниця або 
гладун – це підвид ящірки, яку мож-
на сплутати зі змією. Така ящірка не 
має ніг, вона доволі маленька – 20-
30 см, не отруйна. Відрізнити її від 
змії можна за очима. У веретільниці 
рухомі повіки. 

Вужики та мідянки теж не 
отруйні. Мідянка мешкає у шацьких 
краях, у районі Національного при-
родного парку «Прип’ять-Стохід». 
Це червонокнижна тварина, яку 
охороняє закон. Змія приносить 
користь, знищуючи комах та гри-
зунів. Мідянка невелика за розмі-
ром: дов жина тулуба не перевищує 
75 см. Верхня частина тіла бурих 
відтінків, інколи сіра, а вздовж тіла 
проходять чотири темніші смуги з 

дрібними темно-бурими плямами. 
Нижня поверхня рожева, цегляно-
червона, сірувата або майже чор-
на. На голові та шиї – характерний 
темний візерунок. 

Щодо вужів, то для волинян 
вони споконвіку були непоганими 
сусідами, розповідає Тетяна Мико-
лаївна. Адже це навіть кращі мишо-
лови, аніж коти. Тож часом госпо-
дарі підгодовували вужиків, аби ті 
ловили набридлих гризунів. Також 
вужі люблять ласувати жабами, ко-
махами, слимаками, ропухами. Їх 
можна зустріти не лише в лісах чи 
у полях, а й на городах, біля дачних 
садиб чи навіть у міських парках. 

Вужі мають темно-сірий окрас, 
світле черевце та жовтуваті плямки 
з боків біля голови. Зазвичай, по-
бачивши людину, вуж тікає. А у ви-

падку особливої небезпеки може 
прикинутися мертвим. 

А ось кого варто остерігатися – 
то це гадюки звичайної, що мешкає 
на Волині. Ця тварина отруйна, вона 
активна уночі. Тулуб до метра зав-
довжки, голова округло-трикутна, 
чітко відмежована від шиї, коли-
вається від сірого до коричневого 
з оливковими та червоно-бурими 
відтінками, з характерною темною 
зигзагоподібною лінією вздовж 
хребта та іксоподібним малюнком 
на голові.

Харчується, залежно від розмі-
ру, комахами, слимаками, мишами, 
жабами. Удень любить вилазити по-
грітися на сонечку, але якщо надто 
спекотно, то ховатиметься у затінок. 
Особливо затишно їй у ягідниках, 
чорничниках. Тож тихим мисливцям 

потрібно бути обережними, не про-
вокувати тварину, не намагатися 
її упіймати та, звісно, не нападати. 
Радять якнайбільше шуміти, завжди 
мати при собі палицю, кущі руками 
не піднімати, бажано ходити в доб-
ротних чоботях. Гадюки, почувши 
активність, будуть тікати. До слова, 
навіть маленькі гадюки містять у за-
лозах отруту. 

Якщо ж вас вкусила гадюка, то 
варто звернутися до лікарів. Що 
ближче місце укусу до голови, то 
він небезпечніший. Реакція на укус 
індивідуальна і залежить від чут-
ливості організму до токсину. За-
гальні симптоми – біль у місці укусу, 
в’ялість організму, головний біль, 
нудота, пришвидшений пульс, за-
паморочення. А ось відсмоктувати 
отруту не варто. По-перше, ро-

том механічно дістати отруту, яку 
впорскує змія, майже неможливо. 
По-друге, в роті є мікроби і можна, 
навпаки, занести інфекцію. На укус 
варто накласти нетугу пов’язку, втім 
не джгут, зняти усі персні, годинник, 
браслети, тугий одяг та пити більше 
звичайної води, звернутися до ме-
дика. 

За народними повір’ями, у ліс 
краще не ходити на Воздвиження 
Чесного Хреста, що відзначають 
27 вересня. Мовляв, тоді плазуни 
масово востаннє перед зимою грі-
ються на сонечку, а відтак «земля 
закривається» і природа починає 
повільно засинати. Таке правило 
має наукове пояснення. Адже на 
зиму змії впадають у стан анабіозу – 
всі біологічні процеси зупиняються 
до весни. 

Польща

Упродовж тижня волинські 
студенти й волонтери 
впорядковували українські 
поховання у Польщі в рамках 
проекту «Пам’ять без кордонів». 

Одинадцять добровольців на 
чолі з краєзнавцем Сергієм Год-
левським гуртом вичистили кла-
довища у селах Теребінь, Малків, 
Вишнів, Сагринь, Верешин, Лас-
ків, Модринь, Мірче, Витків і ме-
моріал воякам УПА у Шиховичах 
Грубешівського воєводства.

Відновлення проекту «Пам’ять 
без кордонів» відбулося торік з 
ініціативи народного депутата 
Ігоря Гузя. А започатковано його 
2003 року. «Робимо це для того, 
щоб віддати шану українцям, які 
загинули на території Польщі у 
1943-1944 роках, через упорядку-
вання там цвинтарів», – пояснив 
помічник нардепа Сергій Годлев-
ський.

Торік волинська молодь спіль-
но з польськими волонтерами 

відновили українські поховання в 
шести селах Польщі.

«Я й надалі буду підтримувати 
проект «Пам’ять без кордонів», бо 
мені надто близька ця тема. Адже 
родина мого прадіда Остапа Кон-
дзюри теж колись жила на Холм-
щині, і я знаю всю цю непросту 
історію. Ми будемо й надалі впо-
рядковувати могили українських 
поховань: і там, і тут», – резюму-
вав Ігор Гузь.

ТАЛАНОВИТИЙ ОПЕРАТОР 
РОДОМ З ЛУЦЬКА

ВОЛИНЯНИ УПОРЯДКУВАЛИ 
КЛАДОВИЩА ЗЕМЛЯКІВ

2013 рік став для оператора з 
Луцька знаковим, адже на екран ви-
йшли два фільми – «Поводир, або 
квіти мають очі» та «Параджанов», 
які високо оцінили глядачі.

Через два роки, у 2015-му, від-
булася презентація стрічки «Під 
електричними хмарами». Робо-
ту оператора оцінили відзнакою 
«Срібний ведмідь за видатний вне-
сок у мистецтво» на Берлінале, що 
проходить щорічно в Німеччині.

Крім основної роботи, Сер-
гій має дуже цікаве незвичайне 
хобі – любить мандрувати у найвід-
даленіші місця на Землі з групою 
українських екстремалів. У таких 
експедиціях Сергій виступає у ролі 
фотографа. Побував лучанин на всіх 
континентах, навіть в Антарктиді, а 
ще – на Північному полюсі.

У 2014 році Сергія Михальчука 
відзначили державною нагородою 
«Заслужений діяч мистецтв Укра-
їни». Ще одним із досягнень опе-
ратора є те, що чотири українські 
фільми, які він зняв, було в різні 
роки делеговано від України на 
«Оскар».

Однією з останніх робіт Сергія 
є україно-польський фільм «Merry-
Go-Round». Світова прем’єра стріч-
ки відбулася 9 липня 2017 року в 
Австралії. Фільм номіновано на На-
ціональну кінопремію на Одесько-
му міжнародному кінофестивалі.

У творчому доробку Сергія Ми-
хальчука також роботи над доку-
ментальними фільмами, телефіль-
мами, відеокліпами та рекламними 
роликами.
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Проект «Пам’ять без кордонів» 
започаткували у 2003 році

До справи долучилися 
11 добровольців

Про кіно Сергій 
мріяв із дитинства

Вужі – найкращі мишолови Гадюки остерігайтеся – вона отруйна
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  Світлана ЗОЗУЛЯ
Луцький район

культура

мереживо долі

Схоже, що муза усіх 
лицедіїв – Мельпомена 
– вирішила 

повернутися з міфів у XXI 
століття й прописатися... 
в селі поблизу Луцька. 
Допоміг їй у цьому відомий 
актор, завідувач трупи 
Волинського академічного 
обласного театру ляльок, 
Заслужений артист України 
Петро Савош, який живе у 
Боголюбах.

Він і погодився розповісти на-
шим читачам, з чого ще, окрім віша-
ка, розпочинався тут аматорський 
театр:

– Коли місцева громада обрала 
мене депутатом сільської ради, я мав 
обов’язок завідувати тут соціально-
культурною сферою. Хоча й раніше 
складав сценарії різних святкувань. 
Під час їх перебігу побачив, що є 
дуже багато індивідуальностей, 
які також схильні до театральної 
творчості. Спершу грали невелич-
кі сценки – вдалося, це було добре 
сприйнято громадою. Колектив 
почав потрохи збільшуватися. Взя-
ли фрагмент із «Кайдашевої сім’ї». 
Люди все більше були зацікавлені 
цією роботою. І ми поставили одно-
актівку «На перші гулі» – виставу на 
одну годину й п’ять хвилин. 

Звання народного колективу 
дуже заохотило його учасників. 
Ми вирішили взяти до постановки 
п’єсу Олексія Коломійця «Фараони». 
Першу її частину вже показали на 
театральному фестивалі Луцького 
району. До Дня Незалежності готу-
ємо подарунок громаді – зіграємо 
виставу повністю.

  Оксана ГОЛОВІЙ

Настя – дівчина гонорова. 
Із-будь-ким одним 

боком вулиці не йтиме, не 
кажучи вже про те, щоб 
погодитися на побачення... 

«Ох, доперебираєшся, – скруш-
но хитала головою мама. – Доси-
дишся в дівках до сивих кіс. Он і 
Наталка вже бабуся, і Світлана от-от 
онученя люлятиме. А мені, видно, 
таке не скоро світить». Настя на те 
тільки відмахувалася, мовляв, які 
там мої роки, ще встигну того щастя 
насьорбатися. 

А тим часом і шкільні, й інститут-
ські подружки одна за одною про-
щалися з дівоцтвом. Вона ж, умисне 
стаючи десь геть позаду, коли на ве-
сіллі наречена кидала подружкам 
букет, щоб, бува, у неї не поцілив, по-
думки крутила пальцем біля скроні 
й шкодувала новоспечену заміжню 
жінку: «От дурепа, нащо собі в такі 
юні роки світ зав’язувати?». І бігла 
по життю далі. Робота, відряджен-
ня, нові знайомства, іноді – легкий 
флірт, романтичний аромат якого 
розвіювався за тиждень, неболісне 
розставання із обіцянками залиши-
тися друзями...

«Доню, познайомся, це мій наре-
чений  Анжей», – якогось п’ятничного 
вечора ошелешила мама, коли Настя 
після шаленого робочого тижня мрі-
яла про диван, морозиво і «мило» по 
телевізору (так, вона іноді дивилася 
серіали, як сама казала, щоб мозок 
відпочив, а очі попрацювали). «Дуже 
приємно», – пробелькотіла Настя й 
зойкнула: чимале відерце з моро-
зивом викотилося їй із рук і боляче 
вдарило по пальцях ніг. Отакої... І 
мамця туди ж...

Вони довго чаювали на кух-

ТЕАТР ПОЧИНАВСЯ ЗІ... СЛОВА

ЩАСТЯ З ПАВУТИНИ

ній самодіяльності, дуже добре спі-
вали. Отож, було від кого успадкува-
ти любов до аматорської творчості. 
Андрій має дві освіти: економічну й 
педагогічну. Нині він очолює один із 
відділів «Укрексімбанку».

– Для мене зміна виду діяльнос-
ті – відпочинок. На роботі працюю, 
а вечорами відпочиваю – займаюся 
театральним мистецтвом. У нашому 
колективі жодного професіонала 
немає, окрім, звісно, режисера. Зде-
більшого всі – артисти по життю, – з 
усмішкою розповів Андрій Шагута.

Його творча колега Людмила 
Дідух не приховала, що мистецтво 
присутнє в її житті ще змалку. Хоча 
зараз вона працює медичною сес-
трою в тубдиспансері. 

– Крім того, я ще співаю в рес-
торанах, підпрацьовую тамадою. 
Увечері ж кидаю все і біжу в наш 
будинок культури. У нас один тільки 
Петро Павлович чого вартий з його 
жартами, з його підходом до нас, 
умінням розворушити і перелашту-
вати на те, як він нас бачить!

Це – поклик, порив емоцій, ла-
вина, яка все більше «накриває», 
переростаючи з аматорства у щось 
більше. Раніше я зіграла Мотрю в 
уривку з «Кайдашевої сім’ї», за який 
наш театральний колектив і отри-
мав звання народного. Згодом – 
«На перші гулі»... У «Фараонах» граю 
Ганну – жінку Аристарха. Поки що 
ми презентували першу частину 
цієї вистави. Мої односельці із за-
хватом чекають на продовження 
цього театрального дива, – розпо-
віла пані Людмила.

Щодо свого акторського амп-
луа, то вона хотіла б певного емо-
ційного перелому, аби «зіграти 
роль з іншої траєкторії», а не лише 
комедійну.

– Скільки зараз є постійних 
учасників у вашому театрі? Якого 
вони віку і хто за професією?

– Крім дітей, бо у нас є ще під-
готовча група, – до двадцяти осіб. 
Але ми ще беремо вокальні групи 
будинку культури в масовку, колек-
тиви художньої самодіяльності. З 
цієї плеяди аматорів також є охочі 
зіграти у п’єсах, даємо їм ролі.

Щодо віку артистів, то він – від 
10 до 60 років. Їхня професійна 
спрямованість – досить різноманіт-
на. Одне-єдине, що треба чекати, 
коли вони закінчать основну робо-
ту, повечеряють удома, а тоді вже 
пізно ввечері розпочинаємо репе-
тиції. Для них не дуже багато часу 
маємо – от що.

– На що, на вашу думку, біль-
ше пішов би глядач, якби в ра-
йоні були гастролі театру-студії 
«Гармидер» і сільських театраль-
них колективів?

– Вистави «Гармидеру» – це 
одна площина, а ті, які ми, зокрема, 
ставимо, – інша. Тематика й підхід 
до репертуару трохи відрізняють-
ся. У місті люди ближчі до модер-
ну в мистецтві, а в селі переважно 
хочуть сприймати гру акторів по-
простому, доступно. Хоча це добре, 
коли є різні театри. Головне – за-
довольняти потреби глядачів, щоб 
вони отримували задоволення від 
того, що ми їм показуємо. Хоча, без-
перечно, їх також треба вести за со-
бою і трошки виховувати.

Згаданий репертуар нас поки 
задовольняє. Коли мої підопічні на-
беруться вже досвіду великого, тоді 
можна буде в якісь психологічні 
речі вникати, складніший матеріал 
брати. Поки що ми вчимося, як мені 
здається, досить успішно. 

– А скільки вже часу вчитеся?
– Фактично, зайнялися театром 

років шість тому. Починали зі слова: 

як його треба сказати, як подати зі 
сцени. Навчати наших самодіяль-
них акторів потрібно було з най-
простіших азів. 

Про себе в цьому театрі розпо-
вів самодіяльний актор і водночас 
працівник банківської установи Ан-
дрій Шагута:

– Ще зі шкільного віку брав 
участь у клубних масових заходах. 
Згодом деякий час жив у місті, а по-
тім знову перебрався в Боголюби. 
Півтора року тому почав працювати 
з Петром Павловичем. Йому мене 
порадила директор будинку куль-
тури Галина Лебідь. Спершу над ви-
ставою «На перші гулі», згодом – над 
«Фараонами». У других, зокрема, 
граю провідну роль – завмеханізації 
Тарана. Жартівливі речі мені легше 
втілювати на сцені.

Мій співрозмовник також не 
приховав, що його батьки, бабусі й 
дідусі завжди брали участь у худож-

якого ніколи не бачила, дівчина 
тільки покрутила б пальцем біля 
скроні. Це ж треба – у неї кохання з 
павутини! А сьогодні увечері в них 
перше справжнє побачення. «Ну й 
ризикова ти, – хитала головою  по-
друга й колега Катя. – А раптом він 
маніяк якийсь?». Але Настя була пе-
реконана, що її Svitlyj не маніяк...

Вона довго вибирала сукню. 
Ще довше вкладала зачіску. Ось 
і кав’ярня, у якій вони вмовили-
ся зустрітися. На порозі Настя на 
хвильку завагалася. А раптом вони 
не сподобаються одне одному? 
Відтак, запхавши якомога глибше 
хвилювання, рвонула на себе две-
рі. Він має сидіти за столиком біля 
вікна й бути у бузковій сорочці. За-
йшла до зали. Спиною до неї сидів 
молодик у сорочці потрібного ко-
льору. «Ну, здрастуй, Svitlyj», – ви-
мовила і... розреготалася. Бо на неї 
з-під пшеничного чуба блакитним 
поглядом дивився сусід Валерка 
з сьомого поверху. Він, на хвиль-
ку розгубившись, розреготався у 
відповідь. Це ж треба отаке – усе 
життя жити в одному під’їзді, хо-
дити однією стежкою, по сто разів 
вітатися одне з одним, а закохатися 
в інтернеті!..  

***
У просторій квартирі в центрі 

Варшави на вишуканій канапі сиді-
ла й плакала Настина мама. Анжей, 
зайшовши до кімнати, неабияк пе-
релякався й кинувся шукати за-
спокійливі пігулки. «Не треба, ко-
ханий, то я від щастя! Дістала мейл 
від доні, – крізь сльози всміхнулася 
жінка. – Ось почитай...». Він повер-
нув до себе комп’ютер і розплився 
в усмішці.       

«Матусю, запрошую вас з Анже-
єм на весілля! І обіцяю, що скоро 
люлятимеш купку онучат-сонечок 
з пшеничними чубами. Як ти й мрі-
яла...».

ні, Настя прискіпливо, майже по-
гестапівськи, допитувала майбут-
нього «тата» (рідного вона й не 
пам’ятає), хто такий, де взявся й 
чому краде у неї маму. Анжей вия-
вився чоловіком з почуттям гумору, 
тож одразу розкусив Настин намір 
його «розвести» й залюбки їй під і-
грував. А якоїсь миті, поглянувши 
на мамине спантеличене обличчя, 
обоє розреготалися.

Після Різдва мама, отримавши 
закордонний паспорт, спакувала 
валізи й перебралася до коханого 
у Варшаву. Він давно вже її кликав, 
бо важко було жити на дві країни, 
та жінка все не могла зважитися 
кинути любиме дитя напризволя-
ще. Аж поки Настя не нагримала: 
«Ану, марш влаштовувати особисте 
життя! Не маленька вже, дам собі 
раду».

...Ось уже місяць вона намага-
ється «дати собі раду»: ходить на 
роботу, годує й випускає на марець 
кота Рамзеса (хіба їй шкода, чи що, 
щоб у сусідської Мурки народилися 
напівпородисті кошенята?..) і регу-
лярно пише електронні листи мамі 
в Польщу. Якось, відіславши черго-
вий звіт, що не голодна-не хвора-
все нормально, блукала світовою 
павутиною. Зірки, політика, скан-
дали, інтернет-крамниці... «Нудо-
та», – подумки виголосила вердикт 
Настя й уже хотіла вимикати ноут-
бук, як раптом на моніторі замая-
чило запрошення зареєструватися 
в чаті знайомств. Дівчина скептич-
но пхикнула, мовляв, я ще годна й 
у реалі кавалера собі знайти, але... 
вирішила погратися: «Хоч посмію-
ся...». Вигадала собі чудернацький 
нік Amalgama, зареєструвалася і... 
забула.

За кілька днів, відсилаючи мамі 
чергового листа, Настя згадала про 
той чат. Ану ж бо, хтось написав? 
Так і є. Охочих зазнайомитися із 
загадковою Amalgama вишикува-
лася ціла шеренга. Подивимося... 
Ну, Macho I MachoMen відпадають 
одразу, на таких нарцисиків у Насті 
терпцю забракне. Forest, Mahaon, 
Faraon, Adept і навіть Miksher... Ну 
й фантазія у цих мачо-менів. Ні, це 
явно не її поля ягоди. Настя вже 
майже поставила хрест на інтернет-
знайомствах, але увагу зачепив ко-
ристувач під ніком  Svitlyj. Чомусь 
прийняла запрошення до спілку-
вання. І... не помітила, як просиділа 
в чаті до рання. Але, на диво, зовсім 
не хотіла спати й на роботу прибіг-
ла живчиком. Щоправда, працюва-
ти не дуже хотілося. Та що ж удієш? 
Робота є робота. Ще й «добрий» 
адмін заради більшої ефективності 
трудового процесу позаблокову-
вав усі соціальні мережі та сайти 
знайомств. Раніше Настя лишень з 

усмішкою слухала нарікання колег 
на брак інтернет-спілкування. А те-
пер і сама через це потерпала...

Додому летіла на крилах, подум-
ки кепкуючи сама з себе: це ж треба 
було з першого разу так влипнути в 
ту павутину! Так. Кава. Бутерброд. 
Ноутбук. Музика Бетховена. Одне 
слово, увесь «мадамський набір» 
для спілкування на місці. Ура! Svitlyj 
онлайн. Вони знову «проговорили» 
всю ніч про що завгодно: про мод-
ні тенденції, про улюблену музику, 
розповідали одне одному про себе 
таке, про що, певно, донедавна й 
самі не здогадувалися. Те, що вони 
не знайомі в реалі, додавало ще 
більшої пікантності їхньому спіл-
куванню й провокувало Настю на 
відвертість. А за кілька тижнів вона 
вже, здавалося, жила тільки чекан-
ням вечора і зустрічі онлайн. 

...Нарешті квітень. Сонячно на 
вулиці  й сонячно в душі. Якби хтось 
ще кілька місяців тому сказав Нас-
ті, що вона закохається в чоловіка, 

Ж
орж

 Ковальський

Уривок з вистави «Фараони» на боголюбській сцені зіграли, зокрема, 
Людмила Дідух (крайня зліва) та Андрій Шагута (другий справа)
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ФАНАТА-
ПОРАДНИКА 
ВИПУСТИЛИ НА 
КОРТ УЇМБЛДОНУ
Великобританія

Уболівальник став 
посміховиськом під час 
виставкового поєдинку на 
найпрестижнішому тенісному 
турнірі «Уїмблдон». Він 
занадто активно давав поради 
тенісисткам, і ті запропонували 
йому самому вийти на корт і 
показати, на що той здатен.

Це трапилося під час матчу за учас-
ті колишньої зірки тенісу бельгійки Кім 
Клістерс. Їй набридло слухати підказки 
одного з глядачів на трибуні, дівчина пі-
дійшла до вболівальника і простягнула 
тому ракетку. Прикметно, що ірландець 
Кріс Квінн погодився вийти на корт.

Цікаво, що дрес-код Уїмблдону пе-
редбачає білу форму для всіх учасників, 
тому Кріс отримав запасну жіночу фор-
му від Клістерс. Не без допомоги спортс-
менок габаритний ірландець вдягнув 
майку і спідницю, чим до сліз насмішив 
присутніх.

У результаті чоловік двічі невдало 
прийняв подачу Клістерс, але з хорошим 
настроєм зробив фото на пам’ять і поки-
нув корт. Згодом фанат подякував Кім за 
урок в Twitter: «Спасибі за легку подачу 
для мене. Ви зробили мене справжнім 
героєм для трьох моїх дочок, які від вас 
шаленіють».

79-РІЧНА БАБУСЯ 
ПРОТЕСТУВАЛА 
БОЛІД 
«ФОРМУЛИ-1»
Франція

Колишня гонщиця ралі Розмарі 
Сміт встановила рекорд за віком 
пілота, який побував за кермом 
боліда «Формули-1». Ірландка 
Розмарі Сміт відвідала команду 
Ф-1 «Рено». 

На честь 40-річного ювілею цієї авто-
стайні жінці погодилися надати місце за 
кермом Lotus E20. Розмарі протестувала 
машину на трасі «Поль Рікар».

79-річна жінка за допомогою пі-
лота «Рено» Джоліона Палмера без 
проблем опанувала болід і підкорила 
трасу, ставши найстаршою людиною в 
історії, яка сідала за кермо автомобіля 
«Формули-1».  Варто зазначити, що за 
свою кар’єру Сміт здобула кілька яскра-
вих перемог, серед яких «Ралі Тюльпанів 
1965» і «Ралі Корк 1969». Наразі Розмарі 
керує власною школою водіння.

щоб знав!

не старіти!

  Іван БОГДАНОВИЧ
Бразилія

історія

На якусь мить на 
переповненій 
«Маракані» 

запанувала мертва тиша. 
А потім двісті тисяч 
бразильців несамовито 
заревли, намагаючись 
криком розірвати свою 
збірну на шматки. Вони 
проклинали улюбленців 
за поразку, яку щойно 
зафіксував арбітр 
фінального матчу 
чемпіонату світу-1950. 

Президент ФІФА Жюль Ріме 
похапцем вручив кубок світу ка-
пітану Уругваю Обдуліо Варелі 
і втік у підтрибунне приміщен-
ня, адже й сам не вірив у те, що 
сталося в нього перед очима. За 
кілька годин Бразилією проко-
титься хвиля безладів та само-
губств...

Пентакампеони (п’ятиразові 
чемпіони світу) в 1950-му вважа-
лися беззаперечним фаворитом 
домашнього мундіалю. Чемпіо-
нат вирішили провести подалі 
від Європи, яка ще не оговтала-
ся після жахіть війни. Перлиною 
змагань став грандіозний 200-
тисячний стадіон «Маракана», 
який, попри гігантський розмах 
робіт, здали саме в день першо-
го матчу чемпіонату між Бра-
зилією та Мексикою. Господарі 
дуже легко дійшли до фіналу, на-
томість уругвайці всім здавалися 
непереконливими. На їхньому 
тлі бразильці наче літали полем. 

Тому перед вирішальним 
матчем 16 липня 1950 року Бра-
зилію вже назвали чемпіоном 
світу. Усі передбачали її неми-
нучий тріумф, навіть високопо-
садові особи. Президент ФІФА 
Жюль Ріме підготував промову 
португальською, було вилито 
двадцять дві золоті медалі, було 
написано гімн «Бразилія – пере-
можці», заплановано карнавал 
на вулицях Ріо. 

«НЕВДАХИ НЕ 
ГРАЮТЬ У ФУТБОЛ!»

феномени спорту 

ЧОМУ КЕНІЙЦІ – НАЙШВИДШІ У СВІТІ 
  За матеріалами Train For Gain 

Спортсмени з Кенії – одні з 
бігових фаворитів, коли 

йдеться про довгі дистанції. Таку 
тенденцію спостерігаємо вже п’ять 
десятиліть і, судячи з усього, вона 
матиме місце і в майбутньому. 
Більшість елітних бігунів-кенійців 
належать до племені Календжі. 
Його населення складає приблизно 
12% від населення усієї країни. 
Також бігуни високого класу є 
серед представників племені 
Кікуйю (22% населення Кенії). 
Народу Календжі притаманні певні 
культурні та фізіологічні риси, 
що пояснює їхнє домінування у 
марафонському світі. 

Представники цього племені з самого 
початку жили у спекотних низинах і з часом 
перекочували в нагір’я. Це зумовило особли-
вості фізіології: довгі кінцівки та невисокий 
зріст. Саме така тілобудова прекрасно при-
стосована для відводу тепла, що є важливим 
фактором під час тривалих гонок. Іншими 
особливостями будови тіла, які роблять ке-
нійських бігунів більш успішними, є дуже дов-
гі ноги відносно тулуба й тонкі щиколотки та 
литки. Це допомагає знизити витрати енергії 
під час підйому ноги й дозволяє їм працювати 
за принципом маятника. Крім того, з дитин-
ства представники цього племені ростуть на 
висоті приблизно 2000 м над рівнем моря. 
Тож кенійці ефективніше споживають кисень, 
чого не можна досягти у зрілому віці, треную-

чись навіть у високогір’ях.
Кенійські бігуни вперше потрапили в 

центр уваги під час Олімпійських ігор у Мехі-
ко в 1968 році, коли Кейно Кіпчоге, попри те, 
що був аутсайдером і відчував проблеми зі 
здоров’ям, зумів перемогти чинного чемпіо-
на світу Джима Раяна. Ця подія поклала поча-
ток епохи домінування бігунів з Кенії. Дослі-
дження, опубліковане в International Journal 
of Sports Physiology and Performance в 2013 
році, було скеровано на вивчення надзвичай-
ного успіху кенійських спортсменів у бігу на 
довгі відстані. 

Було виділено кілька факторів, що пояс-
нюють цей феномен: генетична схильність, 
розвиток високого рівня максимального по-
глинання кисню (МПК) у результаті великої 
кількості ходьби та бігу в ранньому віці, від-

носно високий рівень гемоглобіну та гемато-
криту, висока економічність і ефективність 
бігу, заснована на особливостях пропорції 
частин тіла, сприятливий склад скелетних 
м’язових волокон, особливості кенійської 
дієти та висока мотивація для досягнення 
фінансового успіху. Наступне дослідження, 
опубліковане в журналі PLoS One в тому ж 
2013 році, встановило, що кенійські діти по-
чинають тренуватися в ранньому віці та про-
ходять у середньому по 7,5 км на день. МПК і 
анаеробний поріг у них вищі, ніж у їхніх одно-
літків з інших країн. Також вони мають дуже 
низький індекс маси тіла, у середньому 15,5, а 
це означає мінімальну кількість жиру в орга-
нізмі. Як згадувалося вище, важливу роль віді-
грає харчування, завдяки якому кенійські ат-
лети постійно перебувають у чудовій формі. 

Як показує недавнє дослідження, спортс-
мени отримують поживні речовини в основ-
ному з рослинної їжі, яловичину вживають 
тільки чотири рази на тиждень. Дієта заснова-
на на високому вмісті вуглеводів, приблизно 
10,4 г на кг тіла щодня. Ще одне дослідження, 
опубліковане в European Journal of Applied 
Physiology, пояснює, що секретом успіху ке-
нійських бігунів можуть бути більш еластичні 
литкові м’язи. Група японських вчених порів-
нювала показники десяти кенійських елітних 
стаєрів з десятьма нетренованими білими чо-
ловіками, які виконували максимальну кіль-
кість стрибків у довжину. Результати свідчать, 
що кенійські спортсмени мають довші ахіл-
лові сухожилля, коротший час контакту з по-
верхнею під час стрибка, більш тривалу фазу 
польоту та велику потужність стрибка.

Але матч став однією з най-
драматичніших подій в історії 
світового спорту. 

Тренер Уругваю Хуан Лопес 
Фонтана сподівався зацементу-
вати оборону, щоб бодай уник-
нути приниження, яке спіткало 
Швецію та Іспанію. Бразильці 
розгромили найкращі на тоді єв-
ропейські команди. Кажуть, що 
до реальності уругвайців повер-
нув їхній капітан Обдуліо Варела.

«Хлопці, невдахи не грають 
у футбол. Нехай почнеться дій-
ство!» – так він запалив партне-
рів на битву. Голкіпер уругвайців 
Чарруа Масполі згадував: «Коли 
ми виходили на поле, відчуття 
було таке, наче небо ось-ось не 
витримає і обвалиться на землю. 
Ми взялися за руки й закликали 
один одного до мужності. Наш 
капітан Варела затягнув гучним 
голосом патріотичну пісню, яку 
всі ми підхопили».

...Бразильці обклали володін-

ня Уругваю, але забили тільки на 
початку другого тайму. Окрилені 
цим господарі кинулися вперед, 
не оглядаючись на захист. Тим 
паче, що їх підганяли трибуни, які 
голосно обговорювали, скільки 
ще заб’ють їхні улюбленці. Але 
уругвайці, отримавши вдосталь 
простору, не знітилися і сквитали 
гол. «Більше духу! Більше духу!» – 
їхній капітан Варела ледь не розі-
рвав на собі футболку, обіймаю-
чись з усміхненими партнерами. 
А ще через трохи часу «Марака-
на» взагалі принишкла – Уругвай 
забив удруге. 

«Здавалося, що настав кінець 
світу. Велетенське зборище лю-
дей в одному місці не видавало 
ані звуку», – описували свої від-
чуття футболісти Уругваю. Бра-
зильці запанікували, і їхні атаки 
стали хаотичними. Забити супер-
нику вони більше так і не змогли. 
Іменні медалі для них було зни-
щено, пісня на їхню честь так і не 

пролунала по радіо, урочистості 
було скасовано. 

«Коли ми, обіймаючись, пла-
кали від щастя, то бразильці ри-
дали з горя. Їм було насправді 
важко», – пригадував один із ав-
торів уругвайських голів у тому 
матчі Скьяффіно.

Цей матч став точкою відліку 
для кількох цікавинок в історії 
футболу. День перемоги (16 лип-
ня) Уругваю над пихатими бра-
зильцями став щорічним націо-
нальним святом. Більше ніколи в 
своїй історії Бразилія не грала у 
білій формі, її замінили на жовту, 
яка й дотепер є фішкою пента-
кампеонів. Стадіон «Маракана» 
встановив світовий рекорд від-
відуваності футбольних матчів. 
Офіційно було продано 173830 
квитків, але загальна кількість 
уболівальників сягнула від 199 
до 210 тисяч. Стільки людей від-
тоді ніколи не збиралося на фут-
болі. 
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Тенісистки красиво провчили 
горе-порадника

Того дня на «Маракані» відбулося одне з найкрутіших фіаско збірної Бразилії

Довгі кінцівки, ефективне 
споживання кисню, дієта і генетика – 
секрет успіху кенійських бігунів

ЯК БРАЗИЛІЯ ЗАЗНАЛА ОДНОГО З НАЙБІЛЬШИХ ФІАСКО У ВЛАСНІЙ ІСТОРІЇ

gettyim
ages.ie

 facebook Рено

Як мовиться, не старіють 
душею ветерани
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  Юрій КОНКЕВИЧ
Луцьк

ЮНІ, ТА ОБСТРІЛЯНІ
Після повернення зі збору в Ужгороді 

«Волинь» заявилася на чемпіонат України в 
першій лізі. У заявці команди наразі 28 грав-
ців. Це, звісно, не всі виконавці, які мають 
угоди із луцьким клубом, тому найближчим 
часом можна очікувати відтоку частини мо-
лодих гравців, а найкращі таланти, очевидно, 
залишаться грати в першій лізі юніорської 
першос ті, яка стартує у вересні. 

Отже, у першій лізі наразі виступатиме та-
кий склад.

Воротарі: Андрій Марчук, Роман Жмурко, 
Денис Хвалицький.

Захисники: Роман Никитюк, Роман Шан-
друк, Владислав Шаповал, Сергій Мелінишин, 
Данило Бескоровайний, Руслан Марушка, 
Олег Тракало.

Півзахисники: Олександр Чепелюк, Юрій 
Тетеренко, Олег Марчук, Юрій Романюк, Ан-
дрій Ляшенко, Роман Ільницький, Ілля Тимо-
шенко, Артем Дудік, Андрій Новіков, Євген 
Котюн, Сергій Трикош, Дмитро Льозін.

Нападники: Сергій Петров, Андрій Яро-
шенко, Євген Могіль, Владислав Дмитренко, 
Богдан Гладун, Назар Нич.

Як бачимо, якихось несподіванок не ста-
лося – «Волинь» гратиме надзвичайно мо-
лодим складом, у якому 80% гравців – вихо-
ванці дитячої школи клубу. Утім більшість із 
цих футболістів отримали досвід в УПЛ, адже 
грали повні матчі чи виходили на заміну в по-
передні сезони. 

Винятки – четверо вихованців київсько-
го спортінтернату, які минулий рік провели 
на контракті з клубом, але не могли бути за-
явлені за «Волинь». Решта більш досвідчених 
гравців з минулорічного складу шукають собі 
нові команди.

НОВИЙ ТРЕНЕР
У новому сезоні у «Волині» буде новий 

тренер – 46-річний Ярослав Комзюк. Він лу-
чанин, екс-правий захисник «Волині» 1990-
2000-х рр. У «Волині» Комзюк працював у ди-
тячій школі, юніорській та основній командах. 
Віталій Кварцяний залишився на посаді пре-
зидента клубу, а також керує обласною феде-
рацією футболу та обраний у червні до складу 
виконкому ФФУ. 

У команді тренерів «Волині», крім Яро-
слава Комзюка, працюватимуть Дмитро Квар-
цяний, Альберт Шахов та Володимир Гапон, а 
також тренер воротарів Сергій Чабан.

перша ліга

отакої!

ПОВХ – ТРЕТЯ НА 
ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ
Болгарія

Полтавчанка Марія Кічасова, Марія 
Повх з Луцька, Анастасія Тодорова з Юж-
ного та Інна Грищун з Хмельницького ста-
ли бронзовими призерками чемпіонату 
Європи, який відбувся в Пловдиві.

Екіпаж нашої байдарки на 500 метрах 
успішно стартував і після половини дистан-
ції був на другому місці, відстаючи на 0,17 
секунди від угорок – 44,44 проти 44,27.

Втім залишалася вирішальна частина 
дистанції, а український екіпаж ішов по 
третій воді, де відчував серйозний опір 
зустрічного вітру. Результат українок тре-
тій, вони поступилися лише 0,027 секунди 
польському екіпажу, який став другим. 

На чемпіонаті Європи-2015 наш екі-
паж у такому ж складі став срібним при-
зером у цьому ж виді програми.

КЛИЧКО І ДЖОШУА 
ДОМОВИЛИСЯ ПРО 
БІЙ-РЕВАНШ
США 

З’явилася ймовірність того, що бій-
реванш між українцем Володимиром 
Кличком і британцем Ентоні Джошуа від-
будеться вже восени у американському 
Лас-Вегасі. Про це стало відомо з повідом-
лення у Twitter-аккаунті віце-президента 
Федерації професійного боксу Росії та 
глави компанії «Світ боксу» Андрія Рябин-
ського. З його слів, зараз команди боксерів 
перебувають на стадії переговорів щодо 
проведення реваншу. «З’явилася перша 
інформація, що Кличко і Джошуа домови-
лися про реванш. Попередньо у листопаді 
в Лас-Вегасі», – написав Рябинський.

Нагадаємо, Володимир Кличко техніч-
ним нокаутом програв Джошуа 30 квітня 
на переповненому стадіоні «Уемблі» в 
Лондоні.

ГОЛЬФИСТКАМ 
ЗАБОРОНИЛИ НОСИТИ 
МІНІ-СПІДНИЦІ ТА 
ДЕКОЛЬТЕ
США

Гольфистки мають мати більш при-
стойний і професійний вигляд, вважають у 
жіночій професійній асоціації гольфу. Аме-
риканська ліга гольфу ввела новий дрес-
код для гольфисток, який забороняє їм 
одягати форму з глибоким вирізом на гру-
дях, короткі спідниці й штани. Це рішення 
вже жорстко розкритикували самі спортс-
менки і любителі цього виду спорту. 

ПАРИЖ І ЛОС-
АНДЖЕЛЕС ПРИЙМУТЬ 
ОЛІМПІАДИ
Швейцарія

У Лозанні на сесії Міжнародного олім-
пійського комітету було ухвалено рішення 
щодо місць проведення літніх Олімпій-
ських ігор 2024 та 2028 років. На проведен-
ня Олімпіади-2024 претендували і Париж, і 
Лос-Анджелес, однак МОК вирішив не про-
водити голосування, оголосивши два міста 
переможцями, щоправда, одне з них при-
йматиме Ігри 2024 року, а інше – 2028-го. 
Остаточне рішення щодо того, де Олімпіада 
відбудеться раніше, оголосять у вересні. 

Париж і Лос-Анджелес до того часу 
мають самі домовитися про послідовність 
проведення Ігор.

Столиця Франції принципово хоче 
отримати право на Олімпіаду-2024, про-
ведення якої планує у рік 100-річного 
ювілею відтоді, як вдруге та востаннє при-
ймала Олімпійські ігри. Лос-Анджелес під 
Олімпіаду планує інвестувати в міську інф-
раструктуру 88 мільярдів доларів.

Додамо, що на проведення Олімпіади-
2024 претендували також Будапешт, Рим 
і Гамбург, але пізніше вони знялися із бо-
ротьби. Париж приймав Олімпіади 1900 і 
1924 років, а в Лос-Анджелесі змагалися у 
1932 та 1984 роках.

Найближчі літні Олімпійські ігри відбу-
дуться 2020 року в Токіо.

веслування

бокс

дрес-код

олімпійські локації

БЕЗ ВЕТЕРАНІВ, АЛЕ 
З НОВИМ ТРЕНЕРОМ

Переможця Олімпійських 
ігор у Ріо-де-Жанейро в еста-
фетному бігу американця Гіла 
Робертса визнали невинним 
у вживанні заборонених пре-
паратів. У березні в Джила Ро-
бертса, який в Ріо біг у складі 
естафети 4х400, виявили за-
боронену речовину пробе-
нецид. Ці ліки проти подагри 
цікаві спортсменам тим, що 
прискорюють виведення з 
організму сечі. 

Спортсмен пояснив на-
явність цієї речовини в крові 
оригінально. Мовляв, його 
подруга повернулася з Індії, 
де захворіла на сильний не-
жить. Місцевий лікар дав їй 
таблетки. Але оскільки біль 
заважав їх ковтати, то дівчина 
ламала капсулу й висипала 
її вміст собі в рот. Лікування 
цими індійськими ліками вона 
продовжила і після повернен-
ня до США. Роберстс скучив 
за коханою і часто її цілував, 
у результаті чого заборонена 
речовина потрапила йому в 
організм. Звинувачення із бі-
гуна знято, йому дозволено 
виступати. 

Перший гол у першій лізі «Волинь» пропустила, а не забила. Чернігівець 
Картушов майстерно пробив штрафний у ворота Андрія Марчука. 

facebook.com
/oleg.vegner

УПЕРШЕ У СВОЇЙ ІСТОРІЇ «ВОЛИНЬ» РОЗПОЧАЛА СЕЗОН 
СКЛАДОМ, СЕРЕДНІЙ ВІК ЯКОГО МЕНШИЙ ЗА 20 РОКІВ

Ярослав Комзюк керуватиме 
«Волинню» з тренерської лави

15-річна Ярослава Магучіх 
стрибнула в Кенії на 1.92 метра!
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ПЕРШИЙ МЛИНЕЦЬ – 
ГЛЕВКИЙ

Дебют нової тренерської команди можна 
назвати успішним, адже, попри очікування, в 
київському матчі «Волині» проти торішнього 
срібного призера першої ліги «Десни» з Чер-
нігова більшу частину ігрового часу точилася 
рівна боротьба, і все вирішив тільки клас-
но виконаний номінальними господарями 
штрафний удар. 

Гості виступали в такому складі: А. Мар-
чук – Мелінишин, Марушка, Тракало, Шапо-
вал – Тетеренко, О. Марчук (Чепелюк, 46) – Ду-
дік, Ляшенко, Романюк – Петров. 

Запасні: Хвалицький, Тимошенко, Ільниц-
кий, Ніч, Могіль, Бескоровайний. 

Відкриють сезон у першій лізі «хрестонос-
ці» у п’ятницю, 21 липня, матчем на «Авангар-
ді» проти «Балкан» із Одеської області. Поча-
ток гри – 19:00.

ДРУГИЙ ФРОНТ
Крім напруженого графіка першої ліги, 

«Волинь» стартує в Кубку України. Команди 
першої ліги приєднуються до цього змагання 
із другого кола. Жереб дав лучанам у супер-
ники ФК «Львів», який з цього сезону відно-
вив виступи на професійному рівні й старту-
вав у другій лізі. Гра відбудеться 26 липня о 

19:00 у Львові на стадіоні «СКІФ». До слова, в 
першому раунді змагань львів’яни упевнено 
перемогли міцного середняка першої ліги 
«Кремінь» із Кременчука – 2:0.

ДОПІНГ 
ЧЕРЕЗ... 
ПОЦІЛУНОК

легка атлетика

УКРАЇНЦІ ВИГРАЛИ 15 МЕДАЛЕЙ 
НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ ТА ЄВРОПИ

Українські легкоатлети 
потужно виступили на 

юніорському чемпіонаті 
світу (до 18 років) і 
молодіжному чемпіонаті 
Європи (до 23 років), 
сумарно вигравши 15 
медалей.

Уперше за 10 років Україна 
виграла більш як одне «золото» 
на юніорському чемпіонаті світу, 
вперше за шість – на молодіжно-
му чемпіонаті Європи. Загалом, 
цього достатньо, щоб записати 
обидва турніри в актив майбут-
ньому поколінню українських 
атлетів. Хоча дуже рано нахвалю-
вати юних спортсменів, але така 
кількість нагород – справді вели-
кий успіх нашої легкої атлетики.

На юніорському чемпіо-
наті світу в Найробі українські 
спортсмени п’ять разів підніма-
лися на подіум, вигравши два 
«золота», одне «срібло» та дві 
«бронзи». Такі результати дозво-
лили синьо-жовтій збірній упер-
ше з 2007 року фінішувати в де-

  Юрій КОНКЕВИЧ
Кенія, Польща

сятці медального заліку, посівши 
дев’яту позицію.

Медалісти юніорського чем-
піонату світу: Ярослава Магучіх 
(стрибки у висоту, «золото»), 
Михайло Кохан (метання моло-

та, «золото»), Олексій Кирилін 
(метання диска, «срібло»), Влади-
слав Лавський (стрибки у висоту, 
«бронза»), Ілля Кравченко (стриб-
ки з жердиною, «бронза»).

Не менш крутий результат 
показала молодіжна команда (до 
23 років) на чемпіонаті Європи 
в Бидгощі. В активі України – 10 
медалей (3 «золота», 3 «срібла» 
та 4 «бронзи»), що вилилося в 
четверте місце у медальному за-
ліку.

Медалісти молодіжного 
чемпіонату Європи: Владислав 
Мазур (стрибки в довжину, «зо-
лото»), Олена  Шамотіна (метання 
молота, «золото»), Юлія Левчен-
ко (стрибки у висоту, «золото»), 
Ірина Геращенко (стрибки у ви-
соту, «срібло»), Марина Килип-
ко (стрибки з жердиною, «сріб-
ло»), Наталія Стребкова (біг на 
3000 м з перешкодами, «срібло»), 
Марина Бех (стрибки в довжи-
ну, «бронза»), Яна Качур (біг на 
200 м, «бронза»), Віктор Лонський 
(стрибки у висоту, «бронза»), Да-
рія Ставнічная, Яна Качур, Тетяна 
Мельник, Катерина Климюк (ес-
тафета 4х400 м, «бронза»).

espresso.tv
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Донька запитує у мами:
– Мам, а тобі що більше подобається: 

котики чи метелики?
– Марічко, Боже збав робити татуюван-

ня!
– Мам, ну будь ласка. Я зроблю у най-

більш непомітному місці!
Тут молодший братик Миколка повіль-

но повертає голову і питає:
– На мозку, чи що?

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

– Софочко, і що показало УЗД?
– Воно показало, що таки буде весілля!

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

Стоїть жінка біля дзеркала, їй не подо-
бається своє відображення. 

– Мені здається, що я страшна. Скажи 
мені якийсь комплімент. 

Чоловік: 
– У тебе прекрасний зір.

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

Їдуть у поїзді в одному купе українець і 
поляк. Тут українець дістає з сумки яблуко 
і починає їсти.

Поляк:
– Цо то єст?
Українець:
– Яблуко.
Поляк:
– Ай, то хіба яблуко – якесь червиве, 

маленьке, – і дістає з сумки здоровенне 
червоне яблуко.

– Он яблуко.
Їсть українець грушку. Поляк:
– Цо то єст?
Українець уже сердито:
– Груша.
– Ай, то хіба груша? Он груша, – дістає 

здоровенну жовту грушу.
Узяв українець помідор. Поляк:
– Цо то єст?
– Порічка!

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

Львів. Поліція. Допитують росіянина:
– Фамілія?
– Чья?
– Ім’я?
– Чьйо?
– Так, Чья Чьйо, китаєць, чи що?

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

– Не тьолка, а дівчина, не цепанути, а 
познайомитися, не лизатися, а цілуватися. 
Зрозумів, козел?

– Не козел, а коханий...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Вона мені в коханні зізналася.
– А ти що?
– А я мертвим прикинувся.

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

Хлопчик років чотирьох-п’яти прихо-
дить у молочний магазин, ставить на при-
лавок бідончик і каже:

– Мама шкажала шметани!
Продавець наливає сметану, малий 

бере бідон і йде до виходу. А продавець 
йому навздогін:

– Хлопче! А гроші?!
– Мама шкажала – в бідоні...

Жартівливий гороскоп на 20 – 26 липня
Овен (21.03 – 20.04)
Олег Дмитрук 
13 квітня 1979 р.
Засновник компанії «Дмитрук»
Ви засиділися на одному 
місці, що не тільки втомило 
морально, а й, цілком 
можливо, позначилося на 

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

Телець (21.04 – 21.05)
Ігор Дмитришин 
2 травня 1971 р.
Начальник відділу з питань 
фізкультури і спорту Волинської 
облдержадміністрації
Коли закінчилися заїжджені 
теми, спробуйте змінити 

платівку, аби не порвати струни на 
балалайці. Ймовірно, цього тижня усі ще раз 
дізнаються, що король голий і прикритися 
йому можна хіба фіговим листком.

Близнята (22.05 – 21.06)
Валерій Діброва  
18 червня 1953 р.
Депутат Волиньради, бізнесмен
Хай скільки до поля ходи, 
однаково прийдеш у жнива 
й вклонишся йому ще раз. 
Гороскоп складатиметься 

для вас вдало, але не забудьте наділити 
шматком пирога всіх, хто носить зернята у 
ваші комори.

Рак (22.06 – 23.07)
Сергій Михальчук 
13 липня 1972 р. 
Кінооператор
Одночасно звалиться 
безліч справ. Будете 
розв’язувати проблеми 
в міру їх надходження й 

не піддаватися на вмовляння тих, хто 
намагається скинути на вас свої негаразди. 
Чекайте на розминку мозку і тренування 
окоміра та біцепсів.

Лев (24.07 – 23.08)
Михайло-Мирослав Леміщак 
26 липня 1960 р.
Начальник управління Держ-
казначейства у Волинській області 
Боротьба з флешками 
й вірусами полонить 
господарів фінансового 

лісу, і вони незчуються, як позбавляться 
можливості чкурнути в теплі краї. 
Розважайтеся, пам’ятаючи, що за вами 
віднедавна прискіпливо стежать.

Діва (24.08 – 23.09)
Вєслав Маріан Мазур 
12 вересня 1952 р.
Генконсул Польщі у Луцьку
Відчуття незавершеної дії 
зміниться жагою реваншу 
та відновлення історичної 
справедливості. Не 

варто ламати списи об скрижалі історії, 
треба з розумінням теми дивитися на 
вибрики молодих і зелених борців за 
справедливість.

Терези (24.09 – 23.10)
Валентина Малютіна
16 жовтня 1963 р.
Директор ДКП «Луцьктепло»
Занотуєте спогади про нові 
нічні жахіття – немиті й 
неголені прийдуть спускати 
теплу воду з радіаторів 

у вашому кабінеті. Ймовірні корисні 
покупки – кип’ятильник та електрочайник. 
Зателефонують давні друзі. Аби розірвати 
стосунки. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Юрій Вербич 
26 жовтня 1959 р.
Заступник міського 
голови Луцька
Зорі радять дуже уважно 
ставитися до інформації. 
Чутки та плітки намагаються 

видати вам за чисту монету. Крім того, не 
варто втручатися у важку ношу Феміди – не 
намагайтеся розплющити їй очі. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Анатолій Капустюк 
30 листопада 1984 р.
Заступник директора 
КП «Волиньприродресурс»
Оточення перевірятиме вас, 
як нову корисну копалину в 
їхній печері. Але не лякайтеся 

наїздів, бо якщо доведете свою пухнастість, 
зможете дуже скоро показати зуби та пазурі. 
Подбаєте про народне добро. 

Козоріг (22.12 – 20.01)
Ігор Гузь 
11 січня 1982 р.
Народний депутат
Збільшити популярність 
допоможуть два 
збіговиська, одне віче, 
чотири прес-конфренції 

і три запливи. Замислитеся про нову 
приналежність до чогось високого, але 
направду непотрібного. 

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Дендіберін 
7 лютого 1951 р.
Депутат Луцькради
Екстравагантності вам 
цього тижня не позичати. 
Але майданчик для показу 
нових моделей, на жаль, 

пішов на канікули. Спробуйте себе в ролі 
промоутера молодих талантів. Прокинуться 
будівельні здібності.  

Риби (20.02 – 20.03)
Петро Нестерук 
16 березня 1983 р.
Депутат Луцькради, бізнесмен
Відмитися від непрозорих 
плям сорому буде важко 
навіть спиртом. Тому зорі 
радять відійти в тінь, а 

найкраще – взагалі посидіти під пляжною 
парасолькою і помріяти про нові скандали, 
інтриги та розслідування. 
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Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!

колесо історії ТУТ ЛІКУВАЛИ ГУСАРІВ
  Олександр КОТИС
Хроніки Любарта  
hroniky.com
Луцьк

На розі вулиць Червоного 
Хреста і Львівської в 

Луцьку є дуже нетипова 
споруда для забудови 
того району – колишній 
військовий госпіталь. 
Триповерховий велетень у 
стилі класицизму сьогодні 
стоїть напівзруйнованим 
на території колишньої 
військової частини. Історія 
цього будинку почалася 
багато років тому. У 1839 
році генерал-ад’ютант 
Рушканов затвердив план 
міста Луцька. У ньому 
вказувалося, що замок слід 
розібрати.

Зрештою, як будівельний мате-
ріал частково використали цеглу із 
розібраної церкви Івана Богослова 

з Верхнього замку. У 1850-х роках 
госпіталь збудували. Свого часу 
тут лікувалися солдати Охотсько-

го, Дніпровського, Камчатського 
та Ізюмського гусарських полків. У 
1922 році в колишньому госпіталі 

Наш часГоспіталь на поштовій листівці початку ХХ століття

О
лександр Котис

polona.pl

утворили католицьку духовну семі-
нарію. А через 12 років побудували 
й семінарський костел. Він ще збе-
рігається неподалік.

Після Другої світової територію 
навколо семінарії почали викорис-
товувати для розміщення військо-
вих частин. Їх було три: вертолітна 
ескадрилья, рота авіаційного за-
безпечення та батальйон зв’язку. На 
першому поверсі будівлі розміщу-
вався штаб вертолітної ескадрильї, 
другий і третій займали казарми, 
навчальні аудиторії, склади, офі-
церські кабінети тощо. На другому 
поверсі був кінозал.

У 1990-х роках армію активно 
реформували, тож багато військо-
вих частин виявилися непотрібни-
ми. Спочатку розформували верто-
літну ескадрилью, 1995 року – роту 
авіаційного забезпечення. Най-
довше протримався батальйон 
зв’язку. Його розформували на по-
чатку 2000-х років.
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погляд у минуле

20 липня – Герман, Євдокія, 
Хома, Сергій, Лук’ян
21 липня – Прокіп, Дмитро
22 липня – Олександра, 
Кирило, Федір, Панкрат, Іван, 
Андрій, Костянтин
23 липня – Антон, Данило, 
Леонтій, Георгій, Петро
24 липня – Ольга, 
Єфимія, 
Аркадій, 
Олена
25 липня –  
Михайло, 
Арсеній, Федір, 
Іван
26 липня – 
Мар’ян, Степан, 
Гаврило, Юліан, 
Вероніка

20 липня – Герман, Євдокія, 
Хома Сергій Лук’ян

іменинники тижня
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 26 липня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  
Редакція обере переможця шляхом 
жеребкування. Приз* цього номера – 
скатертина Under Price.
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

нтон, Данило, 
гій, Петро
льга, 

ір, 

н,
ан, 

* 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. Фh6+  g:h6 
2. Т:f7#

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

НАЙСТАРІШЕ АВТО, ЩО Й ДОСІ НА ХОДУ

Розфарбуйте малюнок у відповідні кольори: 
1 – зелений, 2 – жовтий, 3 – червоний, 

4 – голубий, 5 – сірий.

судоку

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

Найстаріший робочий автомобіль у світі – 
De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-

Dos Steam Runabout 1884 року випуску.
Автомобіль La Marquise встановив рекорд 
ціни для раритетних транспортних засобів. 
У 2011 році його було продано на аукціоні 
за 4 млн 620 тис. дол.

Організатори аукціону RM Auctions розраховува-
ли виручити за раритет 2-2,5 млн дол. Ім’я покупця 
La Marquise, що став п’ятим власником цього авто-
мобіля за всю його історію, аукціонний дім так і не 
розкрив.

Першим власником La Marquise був французький 
аристократ граф де Діон, який брав участь у його ство-
ренні. У 1906 році де Діон продав автомобіль офіцеру 
французької армії Анрі Доріолю, сім’я якого володіла La 
Marquise до 1987 року.

Наступним його власником став член британського 
клубу класичних машин Тім Мур, який відреставрував 
автомобіль до робочого стану. У 2007 році La Marquise 
було продано колекціонерові з Техасу Джону О’Квіну, 
який заплатив за нього 3,63 млн дол.

Після смерті О’Квіна спадкоємці 
виставили авто на аукціон. La Marquise 
було продано за 4 млн 620 тис. дол.
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вердикт учених

незвична краса пильнуйте

НА ЗЕМЛІ ПОЧАЛОСЯ 
ШОСТЕ ВИМИРАННЯ«ЛЮДИ, ЛЮДИ… 

ЇХ МІЛЬЯРДИ!»

У світі відбуваються великі 
демографічні зміни. ООН прогнозує, 

що у 2050 році населення світу 
збільшиться до 9,8 млрд людей, а в 
2100-му – до 11,2 млрд.

Щороку у світі людей більшає майже 
на 83 млн. Демографи відзначають, що ва-
гомий приріст населення у найближчі 30 
років відбудеться в Африці. Цікаво, що у 
1950 році лише 9% населення світу жило в 
Африці. Але до 2100 року, згідно з прогно-
зами ООН, у світі буде 40% африканців.

СІАМСЬКІ БЛИЗНЮКИ: 
ОДНЕ ЖИТТЯ НА ДВОХ

У американському штаті Міннесота 
живуть сіамські близнюки Ебігейл 

і Бріттані Хенсел. Дівчата народилися 
в одному тілі й мають два хребти, два 
серця (кровоносна система спільна), 
два шлунки, три нирки, три легені та 
спільні статеві органи.

Вони стали четвертими сіамськими 
близнюками, які вижили з такою анома-
лією, пише «24 канал». При цьому кожна 
сестра відчуває дотики тільки на своїй 
половині тіла і може контролювати тільки 
одну руку й одну ногу.

Зараз дівчатам 27 років, за цей час 
вони навчилися так добре координувати 
рухи, що без труднощів катаються на ве-
лосипеді, плавають, грають у волейбол, на 
піаніно й навіть склали іспит на права.

У сестер різний зріст. Бріттані на де-
сять сантиметрів нижча за Еббі, тож їй до-
водиться ходити у взутті на високих під-
борах або навшпиньки, щоб не кульгати. 
Загалом дівчата живуть досить звичайним 
життям. Вони закінчили університет, за-
хистивши дипломи. І зараз викладають 
математику в середній школі та отриму-
ють одну зарплату.

ПОМЕРЛА ВАГІТНА 
НАРОДИЛА ДВІЙКО 
МАЛЯТ

Бразильські лікарі 123 дні підтри-
мували життєдіяльність померлої 

вагітної, аби дати змогу народитися 
двом ї ї дітям, пише «ТСН.ua».

На третьому місяці вагітності 21-річну 
жінку вразив інсульт, лікарі не змогли її 
врятувати. Утім двоє діток, яких вона ви-
ношувала, були здоровими. Попри заги-
бель мозку матері, їхні серця продовжу-
вали битися. Тож медики підтримували 
жінку на апараті життєзабезпечення. Коли 
настав час, їй зробили кесарів розтин. 

нас більшає

дивина

неймовірно

Наша планета 
пережила п’ять 
масових вимирань. 

Під час найбільшого з 
них, 65 млн років тому, 
вимерли динозаври. 
Шосте вже почалося, 
впевнені біологи.

Зникнення видів триває пов-
ним ходом, і воно масштабніше, 
ніж припускали раніше, пише The 
Guardian, посилаючись на дослі-
дження, опубліковане в журналі 
Національної академії наук США. 

Гинуть і звичайні, й рідкісні 
тварини. Вчені звинувачують у 
цьому людей – нас надто багато: 
ми без міри споживаємо їжу, воду 
і природні ресурси.

Тварини гинуть через руйну-
вання їхнього місця існування, 
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земних хребетних, досліджених 
вченими, суттєво скоротилися за 
останні десятиліття. Наприклад, 
Африка, Південна Європа і Близь-
кий Схід – історичне середовище 
проживання левів. Зараз велика 
частина їх популяції зникла.

Інші вчені менш песимістич-
ні. Наприклад, американський 
професор Стюарт Пімм певен, що 
планета стоїть на порозі нового 
масового вимирання, але йому 
ще можна запобігти. Стосовно 
левів, учений наводить як прик-
лад ПАР, де тварин взяли під охо-
рону національні парки.

За даними Всесвітнього фон-
ду дикої природи, чисельність 
видів з 1970-х років скоротилася 
на 58%. Перше масове вимиран-
ня на Землі відбулося 443 млн 
років тому, коли льодовиковий 
період знищив 60-70% життя, яке 
було зосереджене в океанах.

Американка Сара Гертс не 
соромиться дивувати світ 

своєю незвичною зовнішністю. Ще 
у десятирічному віці у неї виявили 
рідкісне шкірне захворювання – 
дерматоспараксис, різновид 
синдрому Елерса-Данлоса, що 
пригнічує здатність організму 
виробляти колаген.

Шкіра у 26-річної Сари зморшкувата, не-
еластична й удвічі додає їй віку. Проте жінка 
зовсім недавно навчилася любити себе і зро-
зуміла, що їй нема чого соромитися, пише 
BoredPanda.

ЖІНКА З НЕДУГОЮ ШКІРИ 
ВРАЖАЄ СВІТ

Перше масове вимирання на Землі відбулося 443 млн років тому

scienceblogs.de

браконьєрів, забруднення і гло-
бальне потепління. Але ключові 
причини – перенаселеність пла-
нети, приріст населення й над-

мірне споживання, особливо се-
ред багатіїв.

Ареали проживання однієї 
третини з 27 500 різновидів на-

В університеті Гонконгу заявляють, 
що паперові гроші можуть бути 
причиною серйозних захворювань, 
адже на них – чимало бактерій 
і мікроорганізмів, у тому числі 
смертельно небезпечних. 

Учені стверджують: паперові банкно-
ти переносять небезпечні штами кишко-
вої палички, які можуть стати причиною 
важких отруєнь, пише Hyser. А на деяких 
грошах у результаті дослідження виявили 
бактерії, що провокують холеру.

Окрім того, як стверджують науковці, 
на паперових банктнотах є значно більше 
мікроорганізмів, ніж, наприклад, у гро-
мадському транспорті. Річ у тім, що па-
перові гроші поглинають бактерії з нав-
колишнього середовища.

Тож після кожного контакту з купюра-
ми бажано мити руки або користуватися 
антисептиком. Експерти також наголо-
шують: маленьких дітей, особливо тих, які 
все тягнуть до рота, варто взагалі убез-
печити від контакту з паперовими гро-
шима.

ПАПЕРОВІ ГРОШІ 
НЕБЕЗПЕЧНІ

«Моя шкіра завжди була для мене проб-
лемою. Але тепер мені здається, що вона най-
гарніша. Кожна недосконалість нашого тіла 
робить нас унікальними», – певна жінка.

Усе змінилося у 2015 році, коли Сара поді-
лилася своєю історією в інтернеті й отримала 
силу-силенну схвальних відгуків. Після цього 
вирішила стати моделлю.

«Кожна зморшка по-своєму красива. Та-
кої шкіри, як у мене, немає в жодної людини. 
Це і є краса, – вважає американка. – Я стала 
моделлю, щоби зламати стереотип, що зов-
нішність має бути бездоганною. Справжня 
врода – це недосконалості й особливості кож-
ного з нас».

Нині Землю населяє 7,6 млрд людей

Ебігейл і Бріттані 27 років

Немовлятами опікуються батько та лікарі
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На банкнотах живе сила-
силенна мікроорганізмів

Сара Гертс любить свою 
унікальну зовнішність

Жінці – лише 26

osoblyva.com

instagram
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/sarageurts
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